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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis is an ethnological study with focus on examining conditions for and 

navigation between different subject positions in Swedish everyday life. The study problematizes 

the nature of Swedishness and examines the relationship between Swedishness, whiteness, and 

Jewishness. Who is Swedish and when is examined, and in which situations Jewishness is brought 

to light and made note of. The essay discusses the boundaries of the act of passing and what 

strategies Jews in Sweden use to navigate between Swedishness and Jewishness and adaptations to 

live as smooth a daily life as possible. 

 Based on the theory derived from phenomenology and post-structuralism as well as 

interviews with six Jews resident in Sweden, the paper highlights the complicated ways in which 

norms interact and how identifications arise through deviation. Whiteness is examined in relation to 

Jewishness and Swedishness and appears, similarly to other social positions, depending on context, 

time and place. The empirical evidence shows how Jews in Sweden try to pass as (white) Swedes 

while at the same time trying to keep their Jewish identity. That Jewish bodies act differently and 

feel at home dependent on place is made clear by an account of the importance of the diasporic 

experience for Jewish life in Sweden. 
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1. Inledning 

Bakgrund 
“If I am I because you are you, and you are you because I am I, then I am not I and you are not you. But if I am I 
because I am I, and you are you because you are you, then I am I and you are you.”  

– Rabbi Menachem Mendel of Kotzk 

Under ett julfirande med släkten på min icke-judiske pappas sida diskuteras vårt släktträd. Genom 

ett brev som skickats hem till samtliga medlemmar i familjen får vi veta att vi är släkt med Kung 

Gustaf Vasa. Tänka sig att detta är någonting pappa lyckas berätta för alla han möter, och inte minst 

får det stå som återkommande samtalsämne under denna julafton. Där sitter vi alla samlade runt 

bordet i en liten stuga i utkanten av Flens kommun. Samtalet har än en gång stannat vid Gustaf Vasa 

och att vi är släkt i rakt nedstigande led, vilket min pappa är noga med att påpeka. Bordet är klätt i 

en julinspirerad duk och utanför fönstret ligger ett lager vit snö. En i sällskapet påkallar min 

uppmärksamhet och utbrister roat; ”Naima, tänk när du åker ner till Israel, då måste du ju vara den 

enda juden med vikingablod!” Jag skojar tillbaka med ett; ”ja, det är minsann festligt!”. Och visst är 

det festligt, en jude i vars ådror det rinner vikingablod. Att vara släkt med Gustaf Vasa, det borde ju 

vara bevis nog på min koppling till det svenska arvet och till svenskheten själv? 

 I diskussionen om svenskheten och dess beskaffenhet kommer ofta frågan om utseende 

osökt upp. Vem är svensk och hur ser svenskar ut? Medan många hävdar svenskheten som en 

inkluderande kategori och uppmanar alla inom Sveriges gränser att kalla sig svenska tenderar 

diskursen om svenskhet och vem som är svensk ofta att avslöja de underliggande idéerna om vad 

som faktiskt är svenskt. I artikeln ”Den svenska vithetens melankoli” (2011) fastställer författarna 

Tobias Hübinette och Catrin Lundström sambandet mellan svenskhet och vithet på följande vis: ”i 

det samtida Sverige utgör vithet utan tvivel svenskhetens centrala markör och kärna, vilket kort och 

gott innebär att en vit person är en svensk medan en icke−vit person inte är en svensk till 

fullo” (Hübinette & Lundström, 2011:3). För att förstå denna koppling förklarar Hübinette vitheten 

som en maktställning som låter den vite betrakta sig själv som ”enbart människa”, att vita kan se sig 

själva som osynliga och utan kulturell eller etnisk tillhörighet (Hübinette et.al. 2012:54,61). Deras 

svenskhet, som i Sverige också utgör en maktposition, ifrågasätts inte och blir med det en självklar 

del av deras identitet. Så pass självklar att den kanske inte ens anses vara en kulturell eller etnisk 

identitet. Därmed verkar vitheten och svenskheten som oemotsagda aspekter av ens person som 

lägger grunden för ett, i det avseendet, friktionsfritt vardagsliv i Sverige. 
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 I Sverige finns det emellertid grupper som, trots att de till sitt utseende skulle passera som 

vita, av olika anledningar ändå emellanåt faller utanför den självklara svenska vitheten. En sådan 

grupp är till exempel judar, som trots att de utseendemässigt ofta kan passera som vita på olika sätt 

riskerar att ifrågasättas och uteslutas från svenskheten. Därmed behöver positionen som svensk jude 

problematiseras. Uppsatsen kommer visa på sex judars förhållande till svenskheten, och därmed 

indirekt vitheten. Judar i Sveriges strategier för att manövrera sin vardag och sin judiska identitet 

blir av intresse för att ge prov på hur judiskhet i Sverige konstrueras, och på vilka premisser den 

tillåts göra det.  

 Kulturteoretikern Sara Ahmed skriver om bekväma samt obekväma kroppar och kopplar 

detta till erfarenheter av att passa in i en rasmässig norm eller inte. Den som besitter vithet är 

bekväm och därmed osynlig (Ahmed 2011:131). I egenskap av vit blir, som nämnt, subjektets 

svenskhet även sällan ifrågasatt. Frågan som ställs inför den här uppsatsen blir däremot vad som 

sker då svenska judar påtalar eller uppvisar sin judiskhet. Uppsatsen undersöker hur deras 

upplevelse av rummet och sin vardag förändras, hur de menar att andra upplever dem som judar i 

dessa situationer och om deras position som svenskar kompliceras genom aktualiserandes av 

judiskhet, som ett etniskt ”andra”. Dessutom ställs frågor om vad kroppen spelar för roll  i relation 

till en judisk (eventuellt) osynlig etnisk identitet. 

Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats behandlar judars strategier för att orientera sig i förhållande till sin judiskhet och 

svenskhet, samt undersöker hur de upplever villkoren för hemmahörande i det svenska samhället. 

Sex judars tal om och förståelse av sin judiskhet i relation till svenskhet kommer ligga till grund för 

resonemang om vilka positioner som skapas och hur ras  aktualiseras som särskiljande attribut i 1

några svenska judars vardag. Uppsatsen syftar således till att beskriva hur sex judar i Sverige 

förhåller sig till svenskhet och vithet som norm, samt analysera de strategier som 

intervjupersonerna använder sig av för att passera i samspelet mellan judiskhet och svenskhet. 

 Användning av rasbegreppet i den här uppsatsen utgår från förståelsen av ras som en social konstruktion. Uppsatsen 1

utgår inte på något sätt från tron på ras som en essentiell och biologisk kategori. Snarare vill jag med användning av 
ordet ras som ett kulturanalytiskt begrepp försöka bemöta och sätta ord på den indelning som i det samtida Sverige görs 
av människor baserat på kroppsliga markörer och andra aspekter som kan utnyttjas i rasistsikt bruk. Med inspiration 
från Hübinettes et.al. resonemang vill jag understryka att begreppet ras många gånger i Europa och Sverige har ersatts 
med termen etnicitet, och ibland kultur och religion, men att ras ändå inte försvunnit som en aktiv faktor i samhället och 
den svenska vardagen (2012:14). Eftersom ras bevisligen har betydelse i dagens Sverige (jmf. Hübinette et.al. 2012) 
används begreppet i denna uppsats i syfte att åtgärda samhällsproblem rörande rasism och diskriminering. Syftet med 
användningen av rasbegreppet är att diskutera och sätta ord på detta istället för att förneka betydelsen av ras och således 
riskera att osynliggöra rasistiska strukturer (ibid).
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 Uppsatsen kommer utforska den fenomenologiska utgångspunkten för subjektiv uppfattning 

av verkligheten genom kroppslig närvaro. Dessutom kommer de faktorer som ligger bakom judars 

uppfattade annorlundahet att undersökas med hjälp av poststrukturalistiska och fenomenologiska 

teorier. Förståelse av antisemitism och judars egna uppfattningar av omgivningens syn på den egna 

gruppen kommer även vara av vikt för uppsatsen, samt den inverkan svenskheten som normerande 

struktur påverkar den judiska erfarenheten i Sverige. Med utgångspunkt ur antisemitismens särdrag 

och härvarande samt vithetens normerande funktioner och dess intima band till svenskheten kan 

således ett antal frågor ställas till materialet. Hur förhåller sig judar i Sverige till föreställningar om 

svenskhet och vithet och hur skapas deras judiska identitet i relation till dessa? Hur ser relationen ut 

mellan föreställningar om svenskhet och den judiska diasporiska erfarenheten? På vilka sätt 

förhåller sig judar i Sverige till svenskhet och judiskhet för att passera friktionsfritt i sin vardag?  

Teoretiska utgångspunkter  
Judars förståelse av sin judiskhet i relation till svenskhet kommer ligga till grund för resonemang 

om vilka positioner som skapas och hur ras aktualiseras som särskiljande attribut i sex judars 

vardag. Fokus ligger på hur judiskhet förstås, görs och aktualiseras i vardagen samt hur svenskhet 

och vithet genom detta formeras som praktik i relation till det judiska. För att undersöka dessa 

processer kommer materialet att analyseras genom ett fenomenologiskt ramverk samt ta hjälp från 

poststrukturalismens perspektiv på identifikationsprocesser och subjektspositioner i relation till 

norm och avvikelse. Genom läsning av kulturteoretikern Sara Ahmed hoppas jag på att ta mig an 

materialet genom teori om vithetens fenomenologi och erfarenheten av att förkroppsliga avvikelse 

från vithetsnormen. Dessutom kommer Ahmeds resonemang kompletteras med hjälp av andra 

tänkare inom det fenomenologiska och poststrukturalistiska fältet. Den poststrukturalistiska 

idéhistorikern Michel Foucault har därmed blivit en teoretiker vars tankegångar om norm och 

avvikelse väglett mig i min ansats att förstå identifikationer till rasmässigt avvikande 

subjektspositioner, såsom judiskhet.   

Orientering och vithetens fenomenologi 

I samtal med sex judar i Sverige kommer funderingar kring svenskheten och judiskhetens 

beskaffenhet fram. Vem är jag i andras blick, och vem blir jag inför andra? Den svenska judiska 

erfarenheten blir många gånger den av ett passerande in och ut mellan olika subjektspositioner som 

ofta har olika rasmässig kodning. Svenskhetens gränser undersöks i vardagen där svenska judar 

balanserar mellan att ge uttryck för sin judiskhet och samtidigt försöka smälta in det normativt 
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”svenska”. På samma gång spelar kroppens utseende och känslan av hemmahörande en roll i vilka 

rum man söker sig till och känner sig bekväm i.  

 För att undersöka denna problematik ter sig fenomenologin bra som teori. Där spelar 

subjektets verklighetsuppfattning och kroppens rörelse i rummet den i stort sett största rollen. Den 

franske filosofen Merleau-Ponty skriver om kroppens närvaro, och avhängigheten av kroppen för 

att uppfatta verkligheten. Vi kan inte förstå vår omvärld, menar fenomenologin, utan kroppens 

sinnen och den fysiska plats vi befinner oss på. Men förutom att vi är en kropp påpekar Merleau-

Ponty att vi samtidigt har en kropp som vår omgivning kan bedöma och förhålla sig till (Merleau-

Ponty 2006:17f). Medvetenheten om detta gör att vi även ser vår kropp genom andras blick, och blir 

på så vis både subjekt och objekt för oss själva (ibid). Med hjälp av den franska feministiska 

filosofen Simone de Beauvoir kan detta resonemang dras ännu ett steg genom hennes begrepp 

situation (de Beauvoir 2006:67ff). Situation inbegriper subjektets villkor och förutsättningar, 

hennes inställning gentemot dessa samt till omvärlden. Vidare menar de Beauvoir att kvinnans 

situation i ett patriarkalt samhälle alltså utmärks av en motsättning av att vara både subjekt och 

objekt. På liknande sätt skulle minoritet-erfarenheten i Sverige kunna förstås. Utifrån ett judiskt 

perspektiv skulle situationen utgöras av medvetenheten av den judiska kroppen (som genom vissa 

strategier och/eller attribut kan utmärkas som specifikt judisk) och alla stereotyper och typifieringar 

som är behäftade med denna samt den subjektiva uppfattningen om sin kropp som ett verktyg för 

verklighetserfarenheten. 

 Den intersubjektiva erfarenheten av verkligheten, överenskommelsen om vad verkligheten 

innefattar, är grundläggande för att en individ ska kunna existera i livsvärlden, och utgör 

fenomenologins förståelse av kultur. På så sätt är alltså kultur någonting som skapas, erfars och 

reproduceras kollektivt men förstås subjektivt. Människan blir en produkt av samhället på samma 

vis som samhället blir en produkt av människan. Eftersom vardagen uppfattas genom den 

kroppsliga närvaron i livsvärlden skapas genom upplevelserna i verkligheten sega strukturer och 

allmänna tankemönster. Då individer formerar sk. typifieringar, generaliseringar av verkligheten, 

som krävs för att kunna hantera och begripliggöra verkligheten kan större gemensamma 

tankemönster fabriceras som genom objektivering delas med ett kollektiv. Objektivering innebär att 

erfarenheter ”lyfts ur” den enskilda individen och blir ”allmänna”. Dessa kan i sin tur bidra till 

påverkan av andra individers världsbild, och på detta sätt kan det förstås hur typifieringar om 

avvikelser från normer kan konstrueras. Då typifieringar gäller normavvikande grupper refereras de 

ofta till i vardagligt tal som fördomar. Detta är ett sätt att betrakta exempelvis formationen av 

många av de antisemitiska tankefigurerna som florerar i bland annat västvärlden. Antisemitism, hat 

mot judar, kan enligt idéhistorikern Henrik Bachner uppfattas som ett kulturellt betingat fenomen. 
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Juden blir en symbol som är särskilt anpassningsbar för en bred mängd historiska epoker och 

kontexter, och uppfattas nästan uteslutande som hotfull eller ondskefull (Bachner 2004:23). 

Etnologen Susanne Nylund Skog sammanfattar antisemitismen med hjälp av författarna av 

Judehatets svarta bok (2000) som menar att judar kopplas till modernitet, på det sättet att 

antisemitism kan kallas för den ”mobila fördomen” där juden får representera alltifrån 

”kapitalismen, liberalismen, parlamentarismen och kommunismen, traditionernas förfall, 

konstformernas uppror, farlig sexualitet och pressens makt” (Berg Eriksen m.fl. 2008:8-9, i: Nylund 

Skog 2014:3). Medvetenheten om vilka typifieringar som finns om den egna gruppen kan vidare 

leda till den själv-objektifieringen nämnd ovan, där den judiska kroppen kan komma att se sig själv 

”med andras ögon” och följaktligen agera i enlighet med sin rasmässiga situation. 

 De fenomenologiska tänkarna Peter Berger och Thomas Luckman (1967) behandlar 

verkligheten som en subjektiv upplevelse som görs ”objektiv” genom den gemensamma 

erfarenheten av verkligheten med andra subjekt i livsvärlden - den konkret erfarbara värld i vilken 

vi lever våra liv. De menar vidare att verkligheten är organiserad kring kroppens position ”här” samt 

det tidsliga ”nuet” (1967:36). Utifrån kroppens ”här” uppfattar subjektet rummet och kan röra sig 

med sin kropp i det spatiala och på så vis blir kroppens rörelse ett bevis på verklighetens existens 

(ibid). Sara Ahmed utvecklar denna tanke och benämner den orientering. Hon menar att 

orienteringen handlar om vår utgångspunkt och vår fortsättning ”härifrån” (Ahmed 2011:127). Hon 

fortsätter med att precisera att ”det är enbart när vi är ‘här’, vid denna punkt, som nära och långt 

borta kan upplevas som relativa uttryck för avstånd. /.../ Givet detta, handlar orientering om 

intimitet mellan kroppar och deras boplatser” (ibid). Utifrån detta kan vidare resoneras kring vilka 

kroppar som orienteringen vanligtvis utgår från. Ahmed argumenterar för att endast en kropp som 

känner sig hemma kroppsligt kan leva ut till fullo, sträcka ut sig i rummet, vara bekväm och 

utveckla sitt kroppsschema (2011:131). Med kroppsschema menas den upplevelse människor 

införskaffar sig genom kroppen och genom kroppens fysiska vanor, hur kroppen förhåller sig till 

den materiella omgivningen. Utifrån Ahmeds antagande kan förstås att det i en vit värld endast är 

kroppar som besitter vithet som kan känna sig som hemma (ibid). Världen ärvs, följaktligen, som 

boplats vilket resulterar i att ”vithet skulle kunna vara det som är ‘här’, det som utgör den punkt 

från vilken världen breder ut sig och som också är arvtagandets punkt” (Ahmed 2011:132), den 

normerande orienteringen tar sin utgångspunkt från vita kroppar. Eftersom rummet är orienterad 

kring vithet, blir vita kroppar osynliga (ibid:136). Vi konfronteras inte av vitheten, och lägger 

därmed inte heller märket till den. Det blir utifrån detta antagande intressant att undersöka hur 

judiska kroppar orienterar sig i vardagen. Uppsatsen kommer att undersöka på vilka sätt den judiska 

kroppen påverkas av det vita kroppsschemat och om en judisk kropp som av omgivningen kodas 

som vit ges samma utrymme som andra vita kroppar. Dessutom är det intressant att studera om 
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judars egna subjektiva vetskap om sin etniska tillhörighet inverkar på kroppens bekvämlighet och 

förmåga att sträcka ut sig i rummet. Om en värld som är vit premierar vita kroppar, vilket Ahmed 

påstår, kan även frågas vad som då sker med judiska kroppar i judiska rum. 

Skillnadsskapande och avvikelse som identifikation  

Det är av intresse för denna uppsats att undersöka under vilka omständigheter och i vilka kontexter 

som identifikationen till det judiska aktualiseras för svenska judar. Vad innebär identifikationen till 

judiskheten för svenska judar och hur konstrueras den som ett alternativ till det normerande 

svenska? Att både med hjälp av det judiska avskilja sig själv från övriga svenska medborgare, samt 

göras till främling av omvärlden ger prov på hur den judiska identiteten fungerar, likt övrigt 

identitetsskapande, genom särskiljandets mekanismer.  

 Med hjälp av poststrukturalisten Jaques Derrida (2005) kan identitet förstås och beskrivas 

som en process av skillnadsskapande. Derrida introducerar begreppet différance för att förklara 

förhållandet skillnader emellan, vilket anspelar på det franska ordet différer som betyder både 

”åtskillnad” och ”förskjutning”. Alltså menar Derrida på att inget fenomen eller begrepp kan förstås 

utan dess relation och skillnad till andra fenomen eller begrepp. Genom ekvivalenser, alltså 

begreppskedjor där förståelse av begrepp skapas i relation till varandra, kan vi förstå ord som 

symboler och därigenom skilja dem från andra ord och begrepp. Liknande fungerar 

identitetsprocesser. Vid identitetsformationen används särskiljande och likhet som verktyg. Identitet 

innebär att någonting uteslutits samt något annat inneslutits, vi avskiljer oss från andra genom att 

hävda oss själva.  

 Michel Foucault menar att för att olikhet ska framträda behöver det skilja sig från det som 

anses likformigt och normalt (1987). I sin analys av modernitet fortsätter Foucault sina resonemang 

genom att peka på det moderna samhällets  karaktär som maktutövande genom medborgarnas egna 

självdisciplinering och de moderna individernas säregna tillblivelse i jämförelse med individer i det 

traditionella samhället. Etnologen Birgitta Svensson påpekar utifrån Foucaults resonemang att vissa 

subjektspositioner endast blir tillgängliga beroende av samhällskontexten. Den rådande kulturen 

och sammanhang avgör vilka normer som styr och vidare vad som premieras och anses vara 

”normalt” (se bl.a. Svensson 1996:115). För att förstå identifikationen till ras, i det här fallet till 

judiskhet, kan det enligt den här principen antas att identiteten jude endast tillåts existera i ett 

samhälle som inordnar sina medborgare efter ras. Dessutom är identiteten jude i minoritet och 

underordnad den hegemoniska vitheten, och blir därmed enligt Foucaults resonemang  än mer 

tillgänglig för identifikation. Detta eftersom underordning enligt Foucault framförallt skapar 

gruppers och individers identitet (Svensson 1996:118).  
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 Utifrån detta resonemang kan förstås hur etniska liksom nationella grupperingar snarare än 

att vara essentiellt objektiva är konstruktioner beroende av samtiden och dess strukturer. 

Socialantropologen Benedict Anderson benämner i sitt välkända verk Den föreställda gemenskapen 

(1993) nationen som en ”föreställd gemenskap”, vilket understryker sociala grupperingars 

kontingens. De subjektspositioner som är tillgängliga för identifikation i vår samtid behöver inte 

nödvändigtvis alltid ha varit aktuella. Med Foucault som inspiration bör vi ha historia och kontext i 

åtanke då vi talar om identitet. Identiteter är relationella och skiftar ständigt i samspel med 

omgivningen. Liksom ”jude” är en tillgänglig subjektsposition i det moderna samhället kan likväl 

denna komma att försvinna i ett samhälle som inte aktualiserar ras. Normer styr över vad som 

premieras och således vad som avviker. Med detta sagt är det även av värde att nämna att en given 

identifikation inte nödvändigtvis aktualiseras i samtliga sammanhang av individens vardag. Kontext 

är alltså styrande och avgör vilka identifikationer som tillåts ta plats vid det givna tillfället. Därför 

kommer denna uppsats utgå från att identitet är något som alltid produceras och reproduceras 

genom social interaktion och ständigt påverkas av omvärldens föränderlighet. 

Hemmahörande 
”I historiens långa minne, ser påtvingad migration av individer eller hela grupper av människor för politiska eller 
ekonomiska anledningar ut som vardagliga händelser. Det som är ovanligt är inte förlusten av ett hem utan omöjligheten 
att finna ett nytt” (Arendt 1958 s. 293-4, citerad i Schierup et al. 2006, min översättning)  

Det judiska folket har i flera tusen år befunnit sig utanför sitt mytologiska hemland, det bibliska 

Israel. Att finna ett hem i den judiska gemenskapen har därmed blivit av vikt för många diaspora-

judar. Var man kan känna sig hemma och när är föränderliga variabler, och var och en av judarna 

som deltagit i den här studien ger exempel på hur denna sorts hemlöshet kan yttra sig. Därför är det 

av stor vikt att  försöka sig på att förstå den diasporiska erfarenheten.  

 Begreppet diaspora kommer ur grekiskans dia som betyder ”över” eller ”genom” samt 

sperein som betyder ”att sprida”. Diaspora betecknar alltså den form av gemenskap som grupper 

vars hemland de lämnat ingår i, och de identifikationsprocesser som förs vidare med myten om 

”moderlandet”. I fallet för den judiska gruppen blir det bibliska Israel detta mytomspunna 

moderland. Socialpsykologen Lars Dencik skriver i sin vetenskapliga artikel Diasporans dialektik 

(2009) specifikt om den judiska gruppen i den svenska moderniteten och menar att judar i diasporan 

har utvecklat ett sk. ”diasporiskt minoritetsmedvetande” (2009:326) som innebär bland annat 

bibehållandet av kulturell särart samt en viss misstro mot makthavare i värdlandet. Dencik beskriver 

hur ”det judiska förhållningssättet till makt, maktutövning, maktlöshet och utsatthet har utformats 

och blivit till ett slags generaliserat och internaliserat diasporajudiskt förhållningssätt” (ibid:346). 
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Detta är alltså strategier för att förhålla sig till samhället som den diasporiska juden lever i. Därmed 

innebär det fortfarande att känslan av hem i detta fall inte infinner sig. Sociologen Minoo Alinia 

skriver i ”Ett hem i rörelse” (2008) att känslan av hemlöshet hos diasporagrupper ofta ersätts med 

alternativa gemenskaper, som får bli ett sorts socialt skyddsnätverk (2008:333). Den, i detta fallet, 

judiska gemenskapen blir då ett hem i ett annars ”främmande” samhälle. Sökandet efter hem och 

gemenskap blir centralt, och därmed kan diaspora ses som den längtan efter ett hem som 

uppkommer i skuggan av deterritorialisering, förskingring och förtryck.  

 Med hjälp av den postkoloniala tänkaren Homi Bhabha kan identitetsbyggandet hos 

medlemmar av diasporagrupper såsom den judiska förstås som en sorts hybridisering av olika 

kulturella identiteter (Bhabha 1994). Bhabha understryker i likhet med Derrida och Foucault hur 

ingen kulturell identitet är essentiell och ständig, utan alltid skapas genom sin relation till andra 

identiteter. Bhabha förklarar den här processen som att ”den sociala artikuleringen av skillnad, ur 

minoritetsperspektivet, är en komplicerad pågående förhandling som syftar till att tillåta 

kulturhybriditeter som uppstår i stunder av historisk omvandling” (1994:2). Identiteter skapas som 

en anpassning mellan det omgivande samhällets förväntningar samt den egna gruppens känsla av 

främlingsskap och kulturell särart. Detta understryker kulturteoretikern Stuart Hall som beskriver 

hur den diasporiska identiteten lever med minnet av det mytiska hemlandet utan att någonsin kunna 

uppnå den föreställda ”ursprungliga” identiteten. Istället behöver medlemmar av den diasporiska 

gruppen förhålla sig till detta minne samt det omgivande samhälle som den befinner sig i. Genom 

denna ”mittemellan”-existens producerar gruppens medlemmar nya identifikationer som liknar det 

Homi Bhabha benämner som kulturella hybriditeter. Det centrala i Halls resonemang kring kulturell 

identitet återfinns dock i den poststrukturalistiska tankegången om skillnadsskapande, där 

diasporiska grupper skapar sin identitet i förhållande till andra omgivande grupper samt minnet av 

ett föreställt ursprung. (Hall 1994). Balansgången mellan identifikation med det judiska och det 

svenska blir centralt i denna uppsats. Att vara svensk jude kan för vissa upplevas som en omöjlig 

kombination medan andra judar kanske anammar båda identifikationerna helhjärtat.  

Forskningssammanhang 
Under arbetet med denna uppsats har tidigare forskning inom ämnena judisk identitet, svenskhetens 

beskaffenhet, kritiska vithetsstudier, forskning kring diaspora samt forskning baserad i samma 

teoretiska ramverk som denna studie, dvs. fenomenologi och poststrukturalism, varit behjälplig. 

Dessa studier har fungerat vägledande genom processen och har ökat min kunskap samt gett mig 

nya perspektiv på fältet ifråga. Mest framstående för min förståelse för judiskt liv i Sverige kopplat 

till ett fenomenologiskt perspektiv har etnologen Susanne Nylund Skogs avhandling Livets vägar - 
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svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet (2012) varit. Nylund 

Skog ger en träffsäker beskrivning av olika aspekter av den judiska identiteten hos ett antal judinnor 

i Sverige med hjälp av, främst, Sara Ahmeds teoretiska ramverk. Genom en fenomenologisk lins 

belyser Nylund Skog kvinnornas identifikationer till judiskheten samt deras förutsättningar och 

varande i Sverige genom deras berättelser, och för således parallellt med fenomenologin en 

narrativanalys. Vidare har Nylund Skog skrivit en annan hjälpsam artikel på temat judiskhet i 

Sverige med inspiration från forskningsfältet kritiska vithetsstudier. I ”Osynligt förtryck och vita 

kroppar - förhandlingar kring judiskhet i Sverige” (2014) resonerar Nylund Skog kring den judiska 

erfarenheten i en vit värld, vad vithetsnormen får för konsekvenser för judar. Läsning av just den 

artikeln bidrog till en bättre förståelse för på vilka sätt denna uppsats skulle kunna ta form och hur 

Sara Ahmeds begreppsapparat kan förenas med den judiska erfarenheten. Ännu en av hennes 

artiklar, ”Med davidsstjärnan under tröjan - upplevelser av diskriminering och judiskt ursprung i 

Sverge 2005” (2006), har varit vägledande i uppsatsprocessen. I denna artikel återger Nylund Skog 

ett tjugotal judar i Sveriges upplevelser av diskriminering och antisemitism och diskuterar parallellt 

deras förhållande till den svenska vithetsnormen. Framförallt artikelns redogörelse för definitioner 

av antisemitism har varit hjälpsam i utvecklingen av denna uppsats.  

 Vidare på ämnet om judiskhet i Sverige och den judiska identitetens beskaffenhet har 

förutom Nylund Skogs forskning även material från andra forskare och författare såsom Jackie 

Jakubowski och Lars Dencik varit lärorika. I antologin Judisk identitet (1993) där Jakubowski varit 

redaktör gör ett antal judiska akademiker en ansats att utforska den judiska identitetens karaktär. 

Påverkansfaktorer i historien och förändringsprocesser rörande identiteten diskuteras genom de 

tematiskt indelade kapitlen. Lars Dencik, professor i socialpsykologi, har redan omnämnts som del 

av det teoretiska ramverket för den här uppsatsen men bör nämnas även som inspiration till 

förståelsen av den judiska diasporan i Sverige. I hans artiklar ”Diasporans dialektik- om konsten att 

vara judisk i den svenska moderniteten” (2009) och ”‘Jewishness’ in Postmodernity - the case of 

Sweden” (2005) redogör han bl.a. för den judiska närvaron i Sveriges påverkan på judisk identitet 

och undersöker vidare hur den judiska identiteten lyckas behålla sin kulturella särart samtidigt som 

judar i bred mening är välintegrerade i det svenska samhället.  

 Vad gäller uppsatsens intresse för den judiska relationen till svenskheten har svenskheten 

som fenomen behövt undersökas. Grundläggande för en förståelse för produktionen av svenskheten 

och dess historia har etnologerna Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgrens antologi 

Försvenskningen av Sverige (1993) varit vägledande. Författarna går där igenom hur samtiden, 

minnet av historien och politiska strömningar påverkat framkomsten av vad som uppfattas som 

svenskt. Där har alltifrån nationellt territorium, människokroppen, uppfattningar om manligt och 
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kvinnligt, naturens samband med nationalismen och berättelser om svenskhet varit bidragande till 

formationen av föreställningen om vad som är svenskt i olika tider och sammanhang. För att 

undersöka judars relation till svenskheten behövdes denna grundläggande förståelse för 

svenskhetens framväxt, och har varit mycket behjälplig under processen för denna uppsats. Vidare 

vill jag för uppsatsen sammanväva uppfattningen av svenskhet med vithetsnormen. Läsning av två 

verk framtagna av forskaren Tobias Hübinette har varit särskilt centrala för min förståelse av den 

intima kopplingen mellan svenskhet och vithet. Artikeln ”Den svenska vithetens melankoli” (2011) 

som Hübinette skrivit tillsammans med forskaren Catrin Lundström redogör för just detta fenomen, 

nämligen sambandet mellan svenskhet och vithet. I artikeln belyses på vilka sätt diskurser om 

svenskhet och vem som är svensk baseras på vithet som norm, att svenskar förstås vara vita och att 

icke-vita personer således inte klassas som svenskar. Liknande resonemang förs i antologin Om ras 

och vithet i det samtida Sverige (2012) vari Hübinette är redaktör. Antologin diskuterar rasistiska 

strukturer i Sverige och hur dessa tillåts existera och reproduceras i ett land vars självbild ofta 

utgörs av etiketter som jämställt, antirasistiskt eller mångkulturellt. Återigen kommer författarna i 

denna antologi bland annat till slutsatsen att svenskheten är intimt förknippad med vithet och 

därmed att vita kroppar förblir icke ifrågasatta och osynliga medan icke-vita kroppar ofta hanterar 

och navigerar bland vardagsrasism och diskriminering. Denna antologi tillsammans med den 

tidigare nämnda artikeln har varit högst användbara i skrivandet av denna uppsats. Judar i Sveriges 

relation till svenskheten visar sig i empirin många gånger vara knutet till en uppfattning av svenskar 

som vita, och dessa forskningsverk har därmed underlättat det analytiska arbetet för studien ifråga.   

 Slutligen bör ännu en avhandling omnämnas. I empirin för denna uppsats uppkommer 

funderingar kring identifikationer till svenskhet, judiskhet samt uppfattad uteslutning ur båda dessa 

kategorier. För att skapa mig en bredare förståelse av fenomenet har läsning av etnologen Åsa 

Anderssons avhandling Inte samma lika - identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel 

(2003) varit användbar. Andersson redogör för tonårsflickors förhållande till och föreställningar av 

olika etniska och sociala identiteter och beskriver deras förhandlingar mellan dessa. Just hennes 

redogörelse för flickornas förhandling kring svenskhet och förståelse för den egna gruppen har varit 

central i arbetet för denna uppsats. Andersson diskuterar företeelsen av att befinna sig mittemellan 

subjektspositioner där flickorna i givna sammanhang inte vill erkänna sig helt och fullt till någon av 

dessa och istället föredrar en mittenposition. Resonemanget kring denna mittenposition har varit 

fördelaktigt för min analys av judar i Sveriges ambivalens gentemot positionerna som svensk samt 

jude. Att ibland hamna mellan dessa kategorier och inte känna igen sig i någon av dem ledde mig 

till en diskussion inspirerad av Andersson.  
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 Genom läsning av ovanstående forskning har jag valt att undersöka judiskhet i relation till 

svenskhet och vithet som norm, ett forskningsfält som mig veterligen är föga utforskat, med 

undantag för ett mindre antal studier. Judiskhet i Sverige är ett välstuderat tema liksom svenskhet 

och vithet, däremot saknas ofta diskussionen kring judars relation till svenskheten. I ett 

samhällsklimat där högerextremism och intolerans normaliseras är det av stor vikt att belysa den 

antisemitism och otrygghet som finns bland svenska judar. Detta kommer göras i denna uppsats 

genom analys i linje med kritiska vithetsstudier.  

Metod och material 
Materialet för denna uppstats har insamlats med hjälp av intervjuer med sex judar i Sverige samt ett 

observationstillfälle. Av respondenterna är två män och fyra kvinnor. Avgränsningen för 

respondenter har dels skett utifrån ålder, där samtliga befinner sig mellan åldrarna 20-35. Det finns 

många möjliga variabler för hur denna studie kunnat gå till, vilket lett till att jag varit tvungen att 

avgränsa materialet. De flesta av respondenterna har europeisk bakgrund. Det bör noteras att judar 

med utomeuropeiskt ursprung, som således ofta har fenotypiskt mörkare drag, likaså är 

representerade bland Sveriges judar, och det skulle därmed vara intressant att undersöka hur dessa 

förhåller sig till tal om judisk vithet och den vithetsnorm som kan påstås florera inom den judiska 

gemenskapen - ofta refererat till som ashkenormativitet.  Tyvärr är omfånget för denna uppsats för 2

snävt för att få plats med en sådan analys, men det är ett ämne som förtjänar en uppsats för sig 

självt. Likaså kan andra variabler såsom kön eller sexuell läggning te sig bra för analys och skulle 

mycket väl kunnat bidra med en bredare förståelse av judiskt liv i Sverige, men har tyvärr inte fått 

rum i en uppsats av det här omfattningen. 

 För att hitta respondenter har jag letat i mina egna nätverk, vilket har resulterat i att nästan 

alla är bekanta till mig och känner mig mer eller mindre sedan tidigare. Målgruppen har således 

formats genom min förförståelse av respondenterna, vilket mycket väl lär ha påverkat materialet. 

Att vi är bekanta sedan tidigare har onekligen också varit ett faktum som gjort inverkan på 

materialet och dess resultat. Vår privata relation till varandra kan leda till att information som 

mellan oss anses självklar förblir osagd och därmed hamnar utanför materialet. Men bland de 

positiva faktorerna av detta finns att situationen möjligen känns bekvämare och tryggare än om vi 

varit obekanta med varandra, vilket i sin tur kan bidra med ett fylligare och bredare material. 

Intervjuerna har sedan skett genom att mötas personligen antingen på respondentens arbetsplats, i 

deras hem eller annan lugn och tyst miljö som ansetts passande. En av intervjuerna, bör nämnas, 

 Ett begrepp som refererar till den Väst/Östeuropeiska judiska gruppen ”ashkenazers” normerande ställning inom det 2

judiska. 
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utfördes inför en annan uppsats tidigare i år med syfte att undersöka svenska judars föreställningar 

om judiska förintelseöverlevare. Intervjun ifråga är den med respondenten jag valt att kalla 

Rebecca. Det var den enda av sex intervjuer som lämnades utanför arbetet eftersom den hamnade 

bortom kunskapsmålet, men passar desto bättre för denna uppsatsens syfte.  

 Ordet intervju kommer från engleskans interview och betyder mycket riktigt ett utbyte av 

synsätt (från orden inter = växling/utbyte, och view = synsätt). Etnologen Eva Fägerborg benämner 

intervju som att befinna sig ”mellan två seenden” (2011:88). För att få tillgång till respondenternas 

syn på sin egna verklighet har därmed intervju som metod tett sig allra mest lämpligt. Intervjuerna 

har i samtliga fall utförts utifrån en semistrukturerad form som jag försökt låta ta formen av ett 

ledigt samtal. Med hjälp av följdfrågor, som komplement till övriga stödfrågor, har jag försökt leda 

samtalet i den önskade riktningen för mitt forskningsämne medan samtidigt försökt hålla samtalet 

någorlunda fritt och avslappnat. Det första ledet i ordet ”intervju”, alltså inter, belyser det utbyte 

och tvåvägskommunikation som intervjun faktiskt är. Eva Fägerborg påpekar just att denna aspekt 

av intervjuandet innebär ett skärpt fokus på vad som sker i mötet mellan respondenten och 

forskaren (2011:87). Forskarens inverkan på materialet som skapas under intervjun är därmed av 

stor vikt att påpeka. Nickanden, medhåll eller andra kommentarer från mig som intervjuare kan ha 

betydelse för vilken riktning intervjun tar och vad respondenten väljer att dela med sig av och vad 

som förblir osagt.   

 För observation valde jag att delta vid två ”storytelling”-tillfällen. Två av respondenterna är 

delaktiga i ett interreligiöst projekt i Stockholm som förutom andra metoder använder sig av 

storytelling för att föra religionsdialog. Detta innebär vanligtvis att tre unga personer från olika 

religiösa och/eller kulturella bakgrunder går ut i skolor och delar med sig av sina livsberättelser för 

att skapa förståelse för hur det är för dem att leva i Sverige med deras religiösa/kulturella bakgrund. 

Projektet ger svenska skolelever en möjlighet att möta andra unga som de kanske inte annars skulle 

ha mött, och ämnar därmed till att motverka fördomar och bidra med nya perspektiv på det svenska 

samhället. Jag är själv delaktig i samma projekt och valde att utföra observation vid tillfällen då 

mina judiska kollegor berättade sina ”stories”. Eftersom jag vid observationstillfällena deltog som 

en del i projektet och som kollega till de respondenter vars ”stories” jag observerat, har min 

inverkan på observationssituationen troligtvis varit mindre än om jag skulle befunnit mig där i 

egenskap av ”forskare”. Det är intressant att se hur respondenterna i dessa berättelser artikulerar sin 

judiska identitet och hur de väljer att förklara judendom och sina judiska erfarenheter för svenska 

skolelever. Hur väljer de att framställa sig som judar inför en förmodat icke-judisk svensk publik? 

Jag deltog vid två storytelling-tillfällen men har valt att endast delge material från en av dessa 

träffar. Detta eftersom relevansen i den var större än i den andra för uppsatsens ändamål. 
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 Etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein skriver i Från erfarenhet till text: om 

kulturvetenskaplig reflexivitet att ”det går inte att beskriva andra utan att avslöja sig 

själv” (1994:12). Det stämmer mycket väl i fallet för denna uppsats. I och med min egen judiska 

bakgrund och samtidiga svenska identitet blir respondenternas utsagor på sätt och vis talande för 

mina egna reflektioner och tankar. För att åter tala med Ehn och Klein, kan skrivandet ses som en 

”terapeutisk bearbetning av personligt traumatiska erfarenheter” (ibid:16). Jag vill inte hävda att 

identitetsförhandling skulle likställas med trauma, däremot speglas mina erfarenheter av 

antisemitism många gånger i respondenternas egna berättelser. Valet att skriva om just denna 

problematik kan därför kanske förstås som en terapeutisk bearbetning av egna störande erfarenheter 

och kanske som sökandet efter representation. 

 Främst fokus för en reflexiv analys bör ligga på min ingång i arbetet som insider. Etnologen 

Fatane Farahani diskuterar i artikeln ”On Being an Insider and/or Outsider: A Diasporic 

Researcher’s Catch 22” (2010) vad det innebär att vara en insider i forskningssammanhang, hur 

forskaren kan bli både insider och outsider samt vilken problematik som kan komma ur positionen 

som ”insider”. I avseendet av att vara judinna och inom samma åldersspann som informantgruppen 

kan jag räknas som insider i arbetet ifråga. Men med utgångspunkt i Farahanis artikel står jag även 

som outsider eftersom jag måste ta ett steg bakåt och se på situationen med ett utifrånperspektiv, i 

materialinsamlandet får jag ta rollen som forskare och akademiker. I och med detta skapas en 

maktdimension som vid intervju- och observationstillfällen måste hanteras och tas i beaktning. 

Därmed bör påpekas att mina andra sociala positioner (genus, sexuell orientering, ålder, klass, etc) 

även de påverkar materialet och huruvida jag räknas som insider eller inte.  

 Om vi däremot bestämmer oss för att, för resonemangets skull, förstå min position som 

insider i uppsatsarbetet följer en rad komplikationer, men även fördelar. Ämnet för uppsatsen 

hanterar personliga aspekter av ett identitetsarbete som många gånger kan vara utmanande, då den 

judiska identiteten kan upplevas vara hotad och ifrågasatt av omvärlden. Funderingar kring vad som 

utgör en jude, och positionera sig själv på kartan mellan svensk, jude eller annat kan för olika 

personer kännas personligt i skiftande grad, och med det varierande påträngade att tala om. Den 

problematik som jag först och främst vill belysa är risken för att min position som ”forskare”, men 

även positionen som judinna sätter press på respondenterna. Det är inte ovanligt att respondenter 

känner sig tvungna att svara ”rätt”, i enlighet med vad etnologen Oscar Pripp benämner som 

medvetenhet om ”den tredje närvarande” (Pripp 2011:68ff). Detta innebär att det hos respondenten 

finns antydan till att tro att de förväntas ge vissa svar eller att de svarar på frågor som inte ställts för 

att framställa sig själva eller sin grupp i ett visst ljus utifrån medvetenhet om samhällets syn på dem 

(ibid). Att jag själv är judinna skulle således kunna leda till att det finns en rädsla hos 
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respondenterna att svara ”fel” i frågor kring judisk identitet och judendom. Men samtidigt tror jag 

att min position som judinna avhjälper och minskar den felkälla som ”den tredje närvarande” utgör i 

och med att det kan finnas en tillit till att jag inte kommer framställa den egna gruppen, judar, i 

dålig dager. Ännu en positiv aspekt av att gå in i studien som insider kan vara att respondenterna 

kan känna sig trygga att dela med sig av störande erfarenheter i egenskap av judar med mig 

eftersom jag delar bakgrund och således förväntas ha egna erfarenheter av antisemitism och andra 

element av förtryck mot judar. Att vi delar samma kulturella och etniska bakgrund kan även bidra 

till ett mer avslappnat samtal där ”översättning” av kulturella aspekter inte är nödvändigt. Att kunna 

uttrycka sig med kulturella hänvisningar tillsammans med medlemmar från samma grupp kan verka 

som gemenskapsstärkande. Det kulturella språket, menar även migrationsforkarna Dahlstedt & 

Neergaard, är en källa till diasporagemenskap och känsla av samhörighet (Dahlstedt & Neergaard 

2013:83).  

 På tal om språkets roll i intervjusituationen bör påpekas att den enbart är ett verktyg för att 

förmedla tankar och erfarenheter. Språket är sammanflätat genom referenser och diskursiva mallar 

som skapar ett glapp mellan den levda erfarenheten och den språkliga artikulationen av densamma. 

Därefter kommer min tolkning av detta, samt slutligen min återgivelse i text (Alinia 2008:336). Den 

yttrade erfarenheten måste alltså passera genom flera led för att nå läsaren, och på vägen finns risk 

för feltolkning och att saker och ting hamnar ur sitt sammanhang. Kritisk granskning av 

framställningen av det empiriska materialet är alltså ett måste. Förekomst av eventuella 

försummelser bör beaktas vid läsning av föreliggande uppsats.  

 Slutligen vill jag påpeka de etiska implikationerna med en studie som denna. För att skydda 

respondenterna från mina egna analyser, feltolkningar, läsares bedömningar, kritik och nyfikenhet 

har samtliga respondenter anonymiserats. Alla detaljer som skulle kunna spåras till personerna 

ifråga har antingen avlägsnats eller bytts ut. Samtliga namn som förekommer i det empiriska 

materialet är fingerade. I återgivelsen av citat kommer respondenterna omnämnas genom de 

fingerade namnens initialer (t.ex.: ”G: Jo men det känns väl kul!”).  

Disposition 
Analysen har delats upp i fyra avsnitt som tillsammans behandlar judar i Sveriges förutsättningar, 

villkor och förståelse av sin egen judiskhet och svenskhetens beskaffenhet. I det inledande avsnittet 

kommer den judiska diasporiska erfarenheten att diskuteras. Vad den judiska gemenskapen spelar 

för roll för judiskt liv i Sverige och hur denna har kommit att bli ett mobilt ”hem” står här i fokus. I 

nästa kapitel diskuteras judar i Sveriges förståelse av och förhållande till svenskheten. Vem som 

tillåts vara svensk och under vilka premisser kommer här att undersökas. Vidare fortsätter analysen 
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med att resonera kring passerandets gränser och strategier. Vad krävs av judar i Sverige för att 

kunna accepteras som svenska och passera obemärkt i vardagen? Slutligen kommer det sista 

kapitlet hantera judar i Sveriges upplevelser av omvärldens syn på den egna gruppen och deras 

strategier, reaktioner och anpassningar gentemot dessa föreställningar samt resonera kring hur 

försök till passeranden kan misslyckas. 

2. Tillhörighet och identitet i den judiska diasporan 
Den judiska diasporan utgörs av de judar som lever utanför landet Israel och de kulturella uttryck, 

institutioner och församlingar som den gemenskapen byggt upp. Att leva i diaspora har för den 

judiska gruppen inneburit alltifrån förföljelse, förtryck och även försök till förintelse. Men trots, och 

kanske även på grund av, dessa försök till utrotning av judisk existens har gruppen lyckats bibehålla 

viss kulturell särart. Detta menar socialpsykologen Lars Dencik beror på bland annat att den judiska 

gruppen alltid levt i minoritet och därmed adapterat ett diasporiskt minoritets-medvetande 

(2009:326) som till skillnad från invandrade grupper som varit i majoritet i sitt hemland, har 

utvecklat ett sätt att förhålla sig till omvärlden som en minoritet. En av grunderna i den judiska 

diasporans kulturella tradition är att den ”bevaras genom att ständigt förändras” (ibid:325), att den 

hålls levande genom att anpassa sig till sin samtid och sina förutsättningar gentemot det omgivande 

samhället. En annan framgrångsfaktor menar sociologen Minoo Alinia vara tillgången till ett mobilt 

”hem” (Alinia 2008). Att ha förlorat sitt mytologiska hemland, det bibliska Israel, innebär att 

”hemmet” snarare skapas genom kulturen och gemenskapen (ibid:333). I detta kapitel kommer det 

att utredas vad som utgör detta hem för judar i Sverige, på vilka villkor de tillåts tillhöra det här 

hemmet, eller gemenskapen, och hur identitet skapas inom den judiska gruppen samt i gränslandet 

mellan den diasporiska judiska gemenskapen och det omgivande samhället. 

Hemma i den judiska gemenskapen 

Gemensamt för samtliga judar intervjuade för den här studien är engagemanget för att tillhöra en 

judisk gemenskap. Alla har de på ett eller annat sätt sökt sig till judiska sammanhang, om än i olika 

grad och på varierande sätt. När jag frågar Gabriella, 34 år, vad judiskhet innebär för henne svarar 

hon att ”för mig så handlar det väl om att kunna fira vissa högtider, att känna mig som hemma i ett 

judiskt sammanhang” (Gabriella 2018, min kurs.). Vi sitter i ett litet mötesrum på hennes arbetsplats 

i Stockholmsområdet en tisdagsförmiddag. Plastväxterna på bordet mellan oss är ett försök till att 

skapa en hemtrevlig känsla, och framför sig har Gabriella lagt av sig sitt nyckelband med 

passerbricka med namn och bild på. Jag frågar vad hon menar med att känna sig hemma i det 

judiska. 
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 Att känna mig hemma för mig handlar nog om att känna mig avslappnad och självklar. Att jag inte behöver  
 förklara vem jag är, eller att jag... som jag kan behöva göra i andra sammanhang: ”aha men du är judinna, men  
 vad är det?” och få massa följdfrågor! Det får jag ju inte i ett judiskt sammanhang för där vet alla! Och på det  
 sättet så känns det ju hemma att här behöver jag inte förklara vad det innebär, jag behöver inte... ehm... ah men  
 det handlar nog främst om att inte behöva förklara och mötas av okunskap. Utan man möts av förståelse och en 
 gemensam referensram. (Gabriella 2018) 

Att vara jude i ett judiskt rum blir alltså för Gabriella att känna sig avslappnad och självklar. Att 

slippa förklara sig själv, att veta att alla andra delar samma förutsättningar och en förförståelse för 

vad judiskheten innebär. Detta kan sättas i kontrast till att vara jude i ett icke-judiskt sammanhang, 

som utifrån Gabriellas utsaga i sådana fall skulle kunna bli spänt och onaturligt. Hon förklarar sitt 

engagemang i judiska forum som ett sätt att ”kunna släppa lite på den här spändheten, att vara den 

enda, och kunna få vara i majoritet för en gångs skull!”. Sara Ahmed beskriver just denna känsla av 

obekvämlighet i vissa rum mer än andra. I en värld som är anpassad efter vita kroppar, menar 

Ahmed, är det endast vita kroppar som kan känna sig helt och hållet som hemma (2011:131). När 

Gabriella nu infinner sig i ett judiskt sammanhang, där rummet anpassats efter judiska kroppar, kan 

resonemanget användas på omvänt sätt. Att det i ett rum, avskilt från den majoritetssvenska 

befolkningens blick, skapas en avspänd känsla istället för spändhet. Gabriella påtalar med detta inte 

endast hennes känsla av judiska rum, utan påpekar samtidigt hennes känsla av att som judinna 

vistas i icke-judiska rum. Den judiska gemenskapen blir ett sammanhang i vilket hon kan andas ut 

och slappna av.  

 Upplevelsen av att inte känna sig bekväm i icke-judiska rum förklaras av Rebecca, 35 år, 

som likt Gabriella påpekar den gemensamma referensramen som judar delar och som gör att hon 

slipper förklara sig. På ett kafé i innerstan har vi satt oss i ett tomt hörn för att kunna samtala i en 

lugn miljö. Jag frågar Rebecca varför hon söker sig till judiska sammanhang. 
 R: Det är väl mycket att känna en gemenskap. Jag får nånting med judar som jag inte får med icke-judar. Det är 
 väl också... Det är också den här tryggheten som jag känner! Som jag söker mig till. För att.. ofta känner jag  
 mig inte helt trygg i icke-judiska sammanhang. Men i judiska sammanhang känner jag mig mycket mer trygg. 
 N: Varför det? 
 R: För att det finns andra som är som jag. Eller jag inbillar mig att många förstår den otrygghet som finns i att  
 vara jude, att inte behöva förklara saker och ting, liknande erfarenheter. (Rebecca 2018) 

Av Rebecca kopplas umgänget med andra judar till trygghet. Tryggheten baseras på en gemensam 

förståelse av en fientlig icke-judisk omvärld som fjärmas genom den judiska gemenskapen. Inom 

ramarna för judisk gemenskap kan även Rebecca koppla av och känna sig trygg.  

 Michael, 25 år, har en stor davidstjärna i silver hängandes i en kedja runt halsen, som passar 

bra in med hans avslappnade klädstil. När han får frågan om varför han väljer att söka sig till 

judiska sammanhang kommer han in på ett liknande spår som Gabriella och Rebecca och svarar: 

"16



 M: Gemenskap. *  Nej men ja absolut, gemenskap och såhär... Det finns nåt skönt i att hänga med folk som  3

 inte  kommer att argumentera eller... som har en aspekt av samma bakgrund. Asså man hoppar liksom över en  4

 fas!  
 N: Mhm, vilken fas då? 
 M: Ah den här fasen om att man ska förklara så mycket. Jag kommer inte behöva förklara! Liksom, det finns  
 andra sätt att se hur en person är. Man liksom...* Om jag säger, om nån frågar mig vad jag har för rötter... om  
 en jude frågar mig det och jag säger så Ungern och Polen, då kommer den personen veta att jag inte upplever  
 mig själv som polsk eller ungersk. För den vet att vi flydde därifrån. Och den kanske också har gjort precis  
 samma sak. De flesta har gjort det. (Michael 2018) 

Liksom Gabriella menade, blir den judiska gemenskapen för Michael en plats för annat än 

förklaringar och missförstånd. Den delen hoppar man över. Han beskriver även den kollektiva 

förståelsen för en gemensam historia och identifikation. Michael pekar på samförståndet av judisk 

diasporiskt minoritetsmedvetande, saken att ursprung i ett visst land inte för judar inneburit 

assimilation där, utan att den judiska identiteten övervinner nationell tillhörighet. Lars Dencik har 

liknande påtalat att den judiska gruppen integrerats på ett sådant sätt att deras hela kulturella 

tillhörighet bevarats och tillåtits växa, samtidigt som de även kan vara fullvärdiga medlemmar i 

värdlandet (2009:337). Michael påpekar här att de efter att ha tvingats fly Ungern och Polen inte tog 

med sig de nationella tillhörigheterna, oberoende av släktens identifikationer före flykten. Det som 

medtogs och som väger tyngst var identiteten som judar.  

 Det som framgår ur intervjuerna blir alltså betoningen på den gemenskap som skapas i 

judiska sammanhang. I judiska rum får man lov att slappna av och slipper förklara sig. De judiska 

rummen har orienterats kring judiska kroppar, på motsvarande sätt som Ahmed menar att vita rum 

orienteras kring vita kroppar (2011:136). Att befinna sig i utrymmen anpassade efter den egna 

gruppen ger, enligt ovanstående exempel, en trygghet som kanske saknas på andra platser. Närheten 

till andra judar blir en förutsättning för att kunna slappna av. Enligt Minoo Alinia skulle detta kunna 

tolkas som att de judiska rummen och den judiska gemenskapen blir det alternativa ”hemmet” till 

det mytologiska moderlandet Israel. 

Vem är jude? 
Liksom Michael menar att den judiska identiteten var viktigare än identiteterna som polack eller 

ungrare berättar Lior att den judiska identiteten för honom är den primära. Lior är en man på 33 år 

som med skånsk dialekt och glimten i ögat hälsar mig välkommen då jag besöker honom på hans 

arbetsplats i Stockholmsområdet. Som fyraåring kom han med sin familj till Sverige från Israel. 

Han beskriver för mig att han länge försökt hitta likheter mellan sig själv och andra judar för att 

 en stjärna (*) markerar paus i tal, två stjärnor (**) avser en längre paus. 3

 Understrykning av ord (   ) indikerar betoning i tal4
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konstruera sin egen judiska identitet. När jag frågar varför det är viktigt svarar han att det är 

eftersom han i första hand är jude. 

 Därför att jag är först och främst jude. Asså... Jag är född i en judisk stat, jag kan ett språk som är förknippat  
 med det judiska folket, *... Jag vet inte! Asså det är skitsvårt när man ska typ ”varför är det så viktigt?” för det  
 blir på något sätt nån tribal, nån stam-grej. Men det är som... eftersom alla hatar oss så måste det vara viktigt  
 att framhäva det på något sätt /.../ Men, det är viktigt för mig för att det är en viktig del av min identitet. (Lior  
 2018) 

Här visar Lior på vad den judiska identiteten för honom kan utgöras av, bland annat att vara född i 

en judisk stat och kunna ett judiskt språk. Det framstår som att judiskheten är en känsla som är svår 

för honom att sätta ord på. Den judiska gemenskapen beskriver han som en stam, i vilken han är 

medlem, och kommer fram till att det kan vara hatet mot den egna gruppen som frambringar en 

känsla av tillhörighet och gemenskap. Hatet mot judar är en yttring av de rasmässiga normer som 

finns i Sverige, där jude blir en underordnad identitet samt en minoritet. Foucaults (1987) 

resonemang grundar sig i att identitet stärks genom underordning. Denna underordning kan i sin tur 

endast ske genom avvikelse från normer i ett samhälle som är ordnat kring ras. Den judiska 

gruppen, Liors stam, är som alla andra etniska och nationella kategoriseringar enligt Benedict 

Anderson en ”föreställd gemenskap” (1993). Men denna gemenskap görs verklig genom samtida 

normer som skapar positioner såsom ”jude” eller ”svensk”. Stuart Hall argumenterar kring 

kulturella identiteter och kommer fram till liknande slutsatser, att identitet skapas i skillnaden 

mellan andra omgivande identiteter (Hall 1994). Han för fram att en kulturell identitet, såsom 

”jude”, knappast är essentiell men att gruppens historiska arv samt dess samtida förutsättningar 

ständigt producerar och reproducerar identitet i förhållande till andra gruppers identifikationer (ibid:

225). På så sätt kan även den judiska identiteten skapas och omskapas, i samspelet med omvärlden 

och i relation till icke-judar precis som Lior ger prov på i citatet ovan.  

 Jag hälsar på Mirjam, 20 år, i hennes sekelskifteslägenhet där hon bor med sin familj i 

Stockholms innerstad. Hon bjuder på te och ursäktar röran hemma, det brukar vara mer städat än 

såhär säger hon. Med varsin tekopp i hand sätter vi oss i vardagsrummet. När jag frågar Mirjam vad 

judiskhet innebär för henne fyller hon i Liors resonemang genom att förklara hur hennes judiska 

tillhörighet hjälpt henne i hennes identitetssökande.  
 För mig... det är ju liksom * en extremt stor del av mitt liv. Det är ju verkligen... utan judiskheten vet jag inte  
 alls vem jag hade varit! Det är inte bara en liten aspekt av det, utan det är en väldigt stor del av mig. Och det  
 innebär både en kultur och ett umgänge, väldigt mycket! Men också kanske... vad ska man säga? Inte genväg... 
 men ändå på ett sätt ett hjälpmedel att på ett sätt finna lite min identitet, för att jag kan tänka mig om man inte  
 riktigt hör till någon religion eller någon etnisk grupp eller liknande, att det kan vara svårare kanske att söka  
 sig fram till sin identitet, på nåt sätt. Men det här identitetssnacket har alltid varit centralt för mig, även om det  
 har varit liksom inte i de orden! Så har man ju alltid fått sätta ord på sig själv, eller vad man ska säga. Så på det 
 sättet är det viktigt för mig också. Och... en historia, ett gemensamt minne. Och en stor kultur. Och gemenskap!  
 (Mirjam 2018) 
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Mirjam understryker här hur skillnaden gentemot andra sociala grupperingar avhjälpt henne i sitt 

sökande efter identitet. Att ha en särskild etnisk bakgrund blev ett hjälpmedel för identifikation. 

Uttalandet liknar Liors och understryker återigen hur ”jude” i vårt samtida Sverige blir en 

tillgänglig subjektsposition som får stå i relation till andra etniska och nationella grupper. 

Judiskheten blir ett paket av kultur, ett kollektivt minne, en gemensam historia och en gemenskap 

som Mirjam ges möjlighet att förvärva. Som diasporisk grupp i ett ”främmande” samhälle kan ett 

alternativt hem också skapas genom den här sortens gemenskaper och identifikationer (Alinia 

2008).  

 I kontrast till Mirjams subjektiva identitetsskapande och identifikation till judiskheten kan 

ett citat från Gabriella stå som exempel för hur identifikation kan uppstå genom omgivningens 

tilldelning av identitet. Gabriella för en lång redogörelse som börjar med hur hennes partner klassar 

Gabriellas utseende som specifikt judiskt. Gabriella förklarar hur hon genom att likna den judiska 

sidan av släkten och ha ett ”judiskt utseende” har kunnat identifiera sig med det judiska mer än 

hennes ”svensk”-liknande bror.  
 G: men nu efter att ha varit i en judisk miljö i några år och träffat många andra judar så kan hon säga till mig  
 ”du har ett judiskt utseende. Jag kan se det nu.... Liksom när jag ser det community:t så kan jag se att du har  
 det”  
 N: Och hur känns det då? 
 G: Jo men det känns väl kul! 
 N: Varför det? 
 G: Nja men det är väl återigen att kunna spegla sig i nån. Att kunna ha en judisk gemenskap, där man typ ser ut 
 som kusiner. Det är väl trevligt! Tycker jag... Sen är jag ju jättelik min mamma. Och alla har ju sagt det hela  
 min uppväxt ”du är så lik din mamma, du är så lik din mamma”, att jag inte liknar min svenska pappa, alls. /.../  
 rent i ansiktet ser jag ut som min mamma och hon ser ju väldigt judiskt ut liksom. Och då blir det så, att det är  
 inte bara min mamma jag är lik, då finns det andra personer som jag också liknar. För jag ser inte ut som min  
 farmor och farfar, och sådär i släkten så kan folk säga ”jamen, [Josefin], hon är ju så lik farmor”, och jag var  
 den där kusinen som inte såg ut som någon annan i släkten, då pratar jag om min svenska släkt eftersom jag  
 liknar min mamma. Medan min bror är ganska lik min pappa, och då är det ”åh du är så lik [Jonas]!”. Och då  
 blev det också som att, om man får höra det som barn att man liknar eller inte liknar så gör ju det någonting  
 med ens identitet. Jag har alltid känt att ”nej men jag är en produkt av min mamma”, inte bara med det judiska  
 utan också utseendemässigt. Och sen den svenska familjen som jag tillhör då, den svensk-kristna familjen, då  
 blir det så tydligt att ”[Gabriella], hon liknar ju [Susanne], och det är den släkten”. Och då blir det ju som att  
 det blir svårare att spegla sig i den svenska släkten rent utseendemässigt. För att, jag har inte blåa ögon och en  
 liten potatisnäsa och blond, utan jag ser ut på ett annat sätt. Det bli väldigt tydligt på släktträffar där man kan se 
 att folk liknar varandra, och så gör inte jag det. Det gör ju också att jag per automatik börjar definiera mig med  
 den andra sidan av släkten. (Gabriella 2018) 

Gabriellas resonemang om utseende tar avstamp i hennes utseendemässiga skillnad gentemot 

hennes ”svensk-kristna” familj, där hon istället får identifiera sig med den judiska släkten. Att ha ett 

judiskt utseende blir då en faktor för identifikation med andra judar, som ”ser ut som kusiner”. Ett 

judiskt utseende förklarar Gabriella kan vara ”nån tant som har håret på ända och ser jätteexcentrisk 

ut”. Detta får stå som motbild till det svenska utseendet som utgörs av att ha ”blå ögon, potatisnäsa 
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och blond”. Sara Ahmed skriver om att vithet reproduceras genom arv, att världen ärvs som boplats 

för vita (2011:132). Detta resonemang vill jag dra till att judisk gemenskap således också ärvs 

genom släktskap, vilket den de facto gör.  Ahmed menar att det inte är en tillfällighet att ras 5

förklaras i termer av ”gemensamma förfäder” och att andra medlemmar av rasen ses som 

”familjemedlemmar” (ibid). Detta eftersom utseendet och det rasmässiga släktskapet blir en 

bekräftelse på hemmahörandet på den plats där vitheten är utbredd. Rummet orienteras kring vita 

kroppar (ibid:135f). Citatet från Gabriella understryker att judar tillhör en familj, den judiska, 

medan då vita tillhör en annan familj med andra förfäder, enligt Ahmeds mening (ibid:132). När 

Gabriella befinner sig i närvaro av sin svensk-kristna familj uppmärksammas således hennes 

utseendemässiga avvikelse, vilket bekräftar rummets vithet.  

 De exempel som delges av Lior, Mirjam och Gabriella visar på att aspekter såsom att kunna 

ett judiskt språk, födas i ett judiskt land, växa upp i en judisk familj eller ha ett typiskt ”judiskt” 

utseende kan främja en stark judisk identitet. Det familjära i det judiska kan förstås som den röda 

tråden som går igen hos de tre återgivna personernas citat. Familjär i avseendet av faktiskt släktskap 

men också i den förmodade metaforiska närhet till andra judar som språk och plats förmedlar blir 

här av avgörande betydelse. 

”Äkta” judar 
Både Michael och Gabriella förhandlar i intervjuerna mellan att uppleva sig själva som judiska men 

av andra, mer ortodoxa judar, uteslutas ur judiskheten. Michael sammanfattar upplevelsen som att 

han trots sin starka judiska identitet ändå kan komma att bli ifrågasatt av ortodoxa judar 

 M: Men sen får man inte glömma, det finns också en aspekt, att trots att jag har en väldigt stark judisk identitet  
 så när jag träffar folk som är väldigt religiösa judar så upplever ju inte mig som speciellt judisk. /.../  
 N: Varför skulle de inte anse dig vara lika judisk?  
 M: För att jag inte håller kosher, alla regler och, du vet, uttryck... Jag lever inte ett klassiskt judiskt liv.   
 (Michael 2018) 

Judiskheten blir för Michael ifrågasatt i mötet med ”mer” judiska judar, medan han i mötet med 

icke-judar har en stark judisk identitet. Gabriella nämner också erfarenheten av att känna sig icke-

judisk i ortodoxa judars närvaro och fyller i att hon även kan känna sig som en ”turist” i Israel, där 

hon upplever sig vara icke-judisk.  
 G: Jag tänker nånstans att israeler, judiska israeler, de är liksom, de är så judiska som man kan bli!  
 N: Mhm. Varför det? 
 G: Jamen det har nog med platsen att göra. Att födas i ett samhälle där judendomen är en statsreligion, jag vet  
 inte om det är en statsreligion men det känns ju som det, för hela samhället är ju uppbyggt kring judiska   
 traditioner att affärer kan vara stängda på shabbat t.ex. eller så. Så då... då upplever jag att... ahmen när man ser 

 Enligt judisk lag går judiskheten i arv på mödernet.5
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 chassider  på gatan liksom ”wow, de är...” liksom hela deras liv kretsar kring judendomen! Det gör ju inte mitt  6

 liv! Då känns de liksom som ett såhära, inte som ett ideal, men de känns som en urbild, så. Av det judiska. Så  
 att det är i mötet med jättereligiösa, så känner jag ju mig jätteojudisk [skrattar till] Liksom! Fast än jag har alla  
 andra judiska markörer; jag har familjen, jag är född av judisk mor, och så. Men jag vet ju att jag räknas ju som 
 en judinna enligt religiös lag, men en ortodox person skulle nog se mig nästan som en shiksa.  (Gabriella 2018) 7

Citatet är intressant ur flera aspekter. Här diskuterar Gabriella hur judiskhet är en kontextbunden 

identitet som varierar i relation till omgivningen, att judiska praktiker blir en viktig variabel för att 

vara jude. Hon diskuterar även släktskap och familj som bevis på sin judiskhet, där hon menar att 

hon trots de ortodoxas påstådda ogillande är en del av det judiska folket enligt judisk lag. Dessutom 

för hon på tal att israelers judiskhet är särskilt judisk tack vare platsen. För att återigen koppla till 

Ahmeds redogörelse av vita rum som formade utifrån vita kroppar, bekräftar Gabriella detta 

påstående genom att visa på hur judar tillåts leva ut sina kroppsscheman i en judisk stat. På en plats 

som domineras av judiska kroppar blir alltså judiskheten och den judiska livsstilen så pass 

underlättad att den slipper kompromissa. 

 Lior som föddes i Israel och identifierar sig som israel bekräftar föreställningen om israeler 

som extra judiska. Med utseendemässiga drag som relateras till medelhavsområdet och 

Mellanöstern menar Lior att han genom sin israeliska identitet och utseende vid åtminstone ett 

tillfälle känt sig som en ”riktig” jude.  

 Är jag jude eller israel? Är det ett... Står de mot varann eller med varann? Och jag kan nästan bli såhär... jag  
 kan nästan bli såhär [tar till en mörkare röst med amerikansk accent] ”I’m a real jew because I’m from   
 Israel” /.../ jag kommer ihåg när jag träffade nån snubbe som var jude, och vi skakade hand. Och jag kände  
 liksom inom mig någon slags sånhär... jag tittade på min hand och hans hand, och hans hand var väldigt blek.  
 Och jag ba tänkte såhär ”ah men det är en polsk jude” [börjar skratta] ”det är det här bleka, medans jag, jag har 
 byggt upp ett land” [skrattar högt], ”titta på min hud som glänser av olivolja och öken!” (Lior 2018) 

Det må visserligen vara inslag av humor från Liors håll då han relaterar sin hud till olivolja och 

öken och påstår att han byggt upp landet Israel. Men det intressanta ligger i att dessa tankegångar 

går igen hos Lior liksom hos Gabriella. Jaques Derrida (2005) skriver om ekvivalenskedjor som är 

ett slags begreppskedjor där ord får sin betydelse i relation till andra ord. Identiteter fungerar på 

liknande sätt. I relationen mellan judar och icke-judar blir judiskheten enligt respondenterna enklare 

att identifiera sig med eftersom den utgör en avvikelse från den svensk-kristna normen. När vi 

däremot befinner oss i judiska sammanhang uppkommer ytterligare nivåer av judiskhet, och andra 

normer styr. Vem som är jude och vad judiskheten innebär blir alltså synnerligen situationsbundet.  

Gabriella och Michael ger uttryck för att de är judar i mötet med icke-judar, men i mötet med 

ortodoxa judar eller israeler är de kanske inte judar alls.  

 Chassidism är en ortodox gren av judendomen6

 Jiddisch för en icke-judisk kvinna, används ofta som nedsättande term7
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3. Svensk, men ändå inte 
Under intervjuerna med respondenterna framkommer hos alla en ambivalens i identifikationen med 

svenskheten. Att räkna sig själv som svensk är inte nödvändigtvis en självklarhet. Olika faktorer 

såsom utseende, traditioner och vissa beteenden klassas av respondenterna som utestängande och 

avseenden i vilka de avviker från det normerande svenska. Samtidigt kan vissa av dem stå fast vid 

sin svenska identitet och låta den samspela med det judiska.  

Att vara svensk 
I tjugoåriga Mirjams vardagsrum fortsätter intervjun in på frågor om svenskhet och hon förklarar 

sin syn på saken. 
 Vissa frågar var jag kommer ifrån, det beror på vem det är, att jag blir oftast lite paff varje gång, eller   
 irriterad, för jag tycker verkligen att jag är svensk. Och har alltid tyckt det. Och judinna! Men jag är svensk.  
 (Mirjam 2018) 

För henne själv finns det ingen motsättning mellan judiskhet och svenskhet, det går att vara båda. 

När någon frågar var hon kommer ifrån gör det henne förvånad, det är ju så självklart att hon är 

svensk. Detta drar igång funderingar hos Mirjam, vem är hon? Är hon svensk eller jude? Mirjam 

återberättar en händelse i grundskolan då en kille i parallellklassen sa åt henne att ”åka tillbaka dit 

hon kom ifrån”. Händelsen ledde henne till följande tankegång: 
 M: det var väl kanske det som också satte igång mina tankar om hur det var i skolan, eller vem jag var, eller  
 vad folk tycker... Också lite för att i mina judiska kretsar, där ses jag som den svenskaste av alla! För där är det  
 många som har lite olika ursprung och bakgrund, men jag är verkligen svensk! 
 N: Varför det? 
 M: För att, för det första har min släkt bott här väldigt länge. Ehm... och mycket på grund av hur jag ser ut! Att  
 jag är så blek, och inte alls... det är mitt hår men inget mer än det... och att jag har haft mycket olika andra  
 svenska, eller icke-judiska i alla fall, vänner. Så då blir det också det. Av mina judar ses jag bara som   
 supersvensk! Av alla som är svenska, då, så ser de mig som juden! Men var ska jag vara, liksom? (Mirjam  
 2018) 

Svenskhet och judiskhet konstrueras av hennes omgivning som två skilda kategorier, mellan vilka 

Mirjam måste välja. Det situationsbundna i identifikationerna gör sig tydligt påmind då Mirjam 

belyser att hon blev judisk i sin ”svenska” vänkrets och svensk i sin judiska vänkrets. Hennes 

svenskhet utgörs då av hennes släkts långa historia i Sverige och av hennes utseende. Att vara blek 

blir i de judiska kretsarna ett bevis på svenskhet. Precis som Hübinette och Lundström beskriver i 

sin artikel ”Den svenska vithetens melankoli” (2011) blir här kopplingen mellan ljus hy (vithet) och 

svenskhet tydlig. Däremot påpekar Mirjam att hennes mörka hårfärg möjligen skiljer sig från detta 

”svenska” utseende. Förvirringen som Mirjam uttrycker angående hennes position mellan dessa två 

kategorier kan kopplas till Homi Bhabhas resonemang om kulturhybriditeter, att hybridiseringar av 

kulturella identiteter uppstår som konsekvens av en diasporisk existens (1994:2). Att Mirjam 
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helhjärtat självidentifierar sig som svensk, men också som jude kan vara prov på en kulturhybrititet 

som kan bli identiteten ”svensk jude”.  

 Det är av vikt att påpeka att svenskhet i denna uppsats inte innebär en uppsättning 

essentiella kvalitéer. Genom att benämna svenskheten riskerar vi reproducera en myt om en verklig 

företeelse med essentiell innebörd, bara genom att nämna den vid namn. Svenskhet likt andra 

etniska eller nationella identiteter bör beskådas ur en konstruktivistisk lins, med förbehåll för att 

begreppet ifråga, svenskheten, blott är tom på faktisk och konsekvent innebörd. Svenskhetens 

betydelse omskapas, omförhandlas och förändras ständigt och beror som allt annat på kontext, tid 

och plats (jmf. Ehn, Frykman & Löfgren 1993). Jag ber Michael förklara vad svenskhet innebär för 

honom. Han svarar först med en mycket bred juridisk definition av vem som är svensk, vilket sedan 

övergår till en diskussion om vilka normer svenskheten innebär.  
 N: /.../ Vad innebär det att vara svensk för dig? 
 M: Det innebär för mig att jag har alla rättigheter och skyldigheter som alla andra i det här landet. Som är   
 medborgare. Det betyder att jag får vara precis allt vad jag vill inom våra demokratiska gränser. Inom dem så  
 får jag vara vem fan jag vill. Det är för mig att vara.... asså det räcker för mig att kunna kalla mig svensk. 
 N: Mhm. Och du kallar dig svensk? 
 M: * Det... jag skulle säga att jag [suckar djupt]... jag gör ju det! Jag kallar mig svensk. Men jag känner mig  
 inte som den typiska svensken. 
 N: Varför inte? 
 M: För att eh... de normerna kring... för jag passar inte in i normen kring den typiska svensken. 
 N: Vilka är normerna kring den typiska svensken? 
 M: Alltifrån utseende till... till viss del beteende kanske. 
 N: Mhm. Hurdå? 
 M: Ah men... * Jantelagen, man säger kanske inte ifrån, man är neutral.... * och jag menar ju på såhär att det är  
 inte det som är svenskt! För mig. Jag skulle aldrig säga att den som inte ingår i den normen inte är svensk!  
 Men jag menar bara på att det är det som.... det är därför jag inte tro att jag inte liksom fullt och helt ser mig  
 själv som... som svensk. (Michael 2018) 

Michael börjar alltså med att i en förklaring av svenskheten som juridisk status positionera sig som 

svensk, till slutet på citatet säga att han ändå inte helt och fullt kan se sig som svensk. En 

ambivalens som liknar Mirjams. Michaels uttalande visar tydligt på diskrepansen mellan en juridisk 

definition av svenskhet och den normativa. Genom vad Derrida skulle kalla ekvivalenskedjor kan 

Michael förstå och definiera den normativa svenskheten genom att relatera den till ”icke-svenska” 

faktorer. Svenskheten skapas alltså i det här citatet genom att relateras till Michaels icke-svenska 

attribut som blir utseende och beteende. På så sätt skapar också Michael sin icke-svenska identitet i 

relation till hans föreställning av svenskheten. Men menar ändå under resten av intervjun att han 

trots dessa särskiljande aspekter ser sig själv som svensk. I och med svenskhetens normerande 

funktion innebär den i Sverige en maktposition. Enligt Foucaults mening skapas identiteter genom 

avvikelse från normer. I Sverige premieras svenskhet och vithet blir en indikator på svenskhet 

(Hübinette & Lundström 2011). Därmed är det svenska samhället orienterat kring vithet, och 

"23



således ras, vilket möjliggör identifikationen till judiskhet som en avvikande subjektsposition. 

Genom den här typen av ekvivalenskedja fastställer Michael vad som är svenskt och kan genom 

detta positionera sig själv och sin judiskhet som icke-svenskt.  

 Gabriella fortsätter på Michaels spår genom att först självidentifiera sig som svensk, men i 

nästa andetag formulera på vilka sätt hon skiljer sig från svenskheten.  
 Jag har ju en svensk identitet, jag är svensk medborgare, svenska är mitt modersmål, jag är uppvuxen i en   
 väldigt vit, svensk kontext. Jag är uppvuxen på landet utanför [Eskilstuna]. Och där var jag annorlunda för att  
 jag hade en mamma som kom från Polen liksom. Så det var ju innan det blev någon sorts större invandring till  
 Sverige, jag är ju född 84’. Ehm * Men... ja asså jag identifierar mig som svensk, men jag är också väldigt  
 medveten om att den svenska majoriteten är ju - förutom att den är svensktalande, vit - är den ju också kristen,  
 eller har en kristen tradition och kristen bakgrund. (Gabriella 2018) 

Positionen som svensk fyller hon med betydelse, såsom det svenska språket, vithet, landsbygden 

och kristendom. Några av dessa kategorier passar hon in i, medan hon avviker från andra. Att 

hennes mamma är från Polen var till exempel en faktor som gjorde henne annorlunda från de andra 

på landsbygden utanför Eskilstuna. Men den största skillnaden verkar ändå ligga i hennes avvikelse 

från en kristna normen. Där skapas dikotomin kristen - jude, av vilka kristenheten likställs med 

svenskhet och judiskheten således icke-svenskt.  

 Den av de intervjuade som starkast tar avstånd från svenskheten är Lior, som trots sin 

svenska (och judiska) far och uppväxt i Sverige aldrig sett sig själv som svensk. Mycket av det 

kopplar han till sitt utseende, som är mörkare än det normativt svenska. Men det har också att göra, 

menar han, med hans judiska identitet och hans namn. 
 Jag har haft många funderingar om det, och jag har aldrig känt mig svensk! Jag har aldrig känt mig... Och det  
 är ju också för att jag setts... det är ju mycket på mig som tyder, mycket fysiska drag som tyder på att jag inte är 
 svensk. I klassisk bemärkelse. Så jag har aldrig blivit inkluderad inom svenskhet, men eftersom jag samtidigt  
 är... eh... inte har attribut som kan tolkas som * klassiskt utanförskap, liksom, jag har en svensk farsa och så  
 vidare... så har det blivit att så jag särskiljer mig är som jude. Och det är så folk... ”aha, du är jude” liksom. Så  
 det är snarare det... Så jag har snarare gjort det exklusivt... asså från att vara svensk, är att vara jude. De går  
 inte ihop... för det är så jag har fått känna på det. Men det kan ju ha som sagt med mina fysiska drag [att göra].  
 N: Hur har du känt på det? 
 L: Men att... jag har ett namn som identifieras som icke-svensk, både för- och efternamnet,  jag har mina... så  
 det har ju varit snarare att jag får svara på frågan ”var kommer jag ifrån?” konstant, som har gjort att jag måste  
 på något sätt ställa mig i en icke-svensk sida, liksom. (Lior 2018) 

Förutom motsättningen mellan svenskhet och mörka fysiska drag säger Lior att hans sätt att 

särskilja sig från svenskheten har varit genom hans judiska identitet; ”så jag särskiljer mig är som 

jude”. Han skapar dikotomiparet svensk - jude genom att koppla ihop sin icke-svenskhet med sin 

judiska identitet. Den icke-svenska identifikationen påstår han däremot grundas i hans utseende, ett 

påstående som går hand i hand med vad Tobias Hübinette et.al. har framfört, där de konstaterar att 

”vita betraktas som svenskar medan icke-vita ses som icke-svenskar” (2012:28). Lior menar precis 

detta, att han av andra exkluderats från svenskheten på grund av sitt utseende och därmed tvingats 
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positionera sig som någonting icke-svenskt. På så sätt har detta icke-svenska fått benämnas som 

judiskt.  

 Av de citerade unga judiska personerna i det här delkapitlet kan identifikation till 

svenskheten förstås som ambivalent, som många gånger är beroende av sammanhang. Vem som 

räknas som svensk kan skilja sig åt mellan kontext och plats. Dessutom blir frågor som den om ”var 

kommer du ifrån?” många gånger centrala i exkluderingen från svenskheten och kan i vissa fall 

istället bidra till ökad identifikation med judiskheten. Av respondenterna nämns även utseendets 

betydelse i hur identiteten som svensk tillåts eller ej, vilket understryker Hübinettes resonemang om  

sambandet mellan svenskhet och vithet (Hübinette et.al. 2012; Hübinette & Lundström 2011). 

Att vara varken det ena eller det andra 

Trots att samtliga respondenter har sin judiska identitet varmt om hjärtat kan även den komma att 

kompromissas i givna sammanhang, liksom identifikationer till svenskheten ibland sviker. Många 

av de intervjuade ger uttryck för att vid tillfällen hamna i ett mellanläge där de är varken helt och 

hållet judar eller helt och hållet svenskar. Michael beskriver det som att varken vara i innanförskap 

eller utanförskap. Han upplever sig istället hamna i ett mellanförskap.  

 M: Att ibland kan det kännas lite som när det finns en sånhär grej, när man är svensk och jude... Men sen får  
 man inte glömma, det finns också en aspekt, att trots att jag har en väldigt stark judisk identitet så när jag   
 träffar folk som är väldigt religiösa judar så upplever ju inte mig som speciellt judisk.  
 N: Varför inte?  
 M: Så det finns från alla håll! Från båda de sakerna som jag identifierar mig mest i, så finns det de som   
 ifrågasätter min identitet! 
 N: Varför skulle de inte anse dig vara lika judisk?  
 M: För att jag inte håller kosher, alla regler och, du vet, uttryck... Jag lever inte ett klassiskt judiskt liv. Precis  
 som att jag inte lever ett klassiskt svenskt liv. Och det tycker jag är ganska intressant... Det var nån som sa det  
 till mig att det är lite... Man är varken i ett innanförskap eller utanförskap, utan kanske lite som ett   
 mellanförskap.  
 N: Kan du känna igen dig i det?  
 M: Ja! Jättemycket. Verkligen! Asså, jag tycker det sätter ganska på pricken hur det är! (Michael 2018)  

Att båda Michaels starkaste identifikationer vid givna tillfällen kan ifrågasättas sätter honom i en 

mittenposition där han blir varken svensk eller jude. Han motiverar detta med att han inte lever ett 

klassiskt judiskt liv, och inte heller ett klassiskt svenskt sådant. Därmed hamnar han någonstans 

mittemellan. Denna mittenposition nämns av Åsa Andersson i avhandlingen Inte samma lika (2003) 

där tonårstjejers identifikationer i en multietnisk stadsdel undersöks. Någon av tjejerna, som 

identifierar sig som assyrier, pratar i ett avsnitt om hur ”riktiga” assyrier är utan att för den delen 

inkludera sig själv i beskrivningen, och liknande beskrivningar återfinns bland fler av de 

intervjuade flickorna (2003:233ff). Anderson driver från detta ett resonemang om att istället för att 
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befinna sig i en mellanposition finner sig flickorna mitt i det exempelvis assyriska, fast i en svensk 

kontext. Det kan tolkas som Andersons försök att befästa Homi Bhabhas teori om kulturella 

hybriditeter i en svenskt sammanhang. Att bli svensk assyrier skulle därmed kunna fungera som ett 

alternativ till det ”riktiga” assyriska. Michael, däremot, menar sig ändå i citatet ovan leva mellan 

dessa kategorier, mellan svenskhet och judiskhet. Det som han benämner som ”klassiskt” skulle 

dock kunna jämföras med tjejerna i Andersons avhandlings användning av ordet ”riktig”. Michaels 

fortsatta identifikation med det judiska liksom, om än omtvistad, identifikation till svenskheten kan 

ge prov på att han, precis som Mirjam i avsnittet ovan, utvecklat en hybridiserad kulturell identitet 

som blir ”svensk jude”. 

 Liksom Michael slåss med att identifiera sig som både svensk och jude dras även Mirjam 

mellan dessa positioner. Hon förklarar det som att omgivningen pressar henne att erkänna sig till en 

kategori. Men hon själv vill bara vara neutral. 

 Man kan liksom inte få bara va neutral, kan jag känna! Sen är ju många det. Men jag reflekterade inte över  
 det, det var alla andra som blev irriterade på att jag inte satte mig i nåt fack, liksom. Mina judiska vänner   
 pratade  om hur svensk jag var hela tiden, och mina icke-judiska vänner, eller inte vänner men folk, de pratade  
 om att jag var jude. Och att det aldrig bara kan.... att folk liksom är så himla besatta av det! (Mirjam 2018) 

Mirjams identitet som svensk men också som judinna är för henne självklarheter, men hon upplever 

det som att hennes omgivning vill sätta henne i fack. Hennes strävan efter att vara neutral blir 

ständigt utmanad. ”Vad innebär det att vara neutral?”, frågar jag. 

 För mig innebär det.... eller på nåt sätt, neutral är att vara allt på samma gång! Att jag... * i en drömvärld hade  
 jag ju inte behövt ens tänka på det, att det skulle vara självklarheter allting. Att jag kan vara supersvensk och se 
 ut som jag gör, och fortfarande vara supersvensk, och vara judinna. På samma gång. Superjudisk också! Utan  
 att folk för den delen, hänger upp sig på det. Eller, jag önskar, i nån sorts drömvärld, att det bara var en   
 självklarhet, precis som det är för mig som ändå är den person jag är. (Mirjam 2018) 

Att vara allt på en och samma gång blir neutralitet för Mirjam. Neutralitet kan utifrån detta förstås 

som en sorts osynlighet där ens existens inte ifrågasätts eller på ett märkvärdigt sätt påpekas. Sara 

Ahmed beskriver vita kroppar som osynliga eftersom rummet orienteras kring dem (2012:136). 

Genom att rum orienteras kring vithet, syns inte vita kroppar och kan därmed heller inte 

konfronteras (ibid). På så sätt innebär vithet en maktposition genom att vara obemärkt och icke 

ifrågasatt. Från Mirjams uttalande kan en önskan om att uppnå denna priviligierade position av 

osynlighet spåras. Att vara jude blir följaktligen en markerad och icke-neutral position i vita rum 

som Mirjam i en drömvärld gärna skulle värja sig från. Inte värja sig från det judiska, men från den 

synlighet och ifrågasättande som subjektspositionen ”jude” innebär. Vad gäller de judiska 

sammanhangen blir upplevelsen liknande eftersom hon där klassas som ”svensk”. Under avsnittet 

Hemma i den judiska gemenskapen konstateras att judiska rum orienteras kring judiska kroppar. Där 

blir, enligt citatet, Mirjams svenskhet en märkt position som hindrar henne från att smälta in 
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obemärkt. Kanske kan även Mirjams situation, liksom Michael påpekade, benämnas som ett 

mellanförskap. Eller så är hennes strävan efter neutralitet en strategi för att finna sin plats i det 

svenska samhället, för att hon också skapa en hybridiserad kulturell identitet mellan judiskhet och 

svenskhet. Alternativt kan önskan efter neutralitet förstås som en strävan bort från en objektiverad 

tillvaro, där kategoriseringar av dessa slag inte är en nödvändighet. Både Mirjam och Michaels 

uttalanden om att hamna mittemellan kategorierna ”svensk” och ”jude” leder tankarna till hur vissa 

subjektspositioner är tillgängliga i givna epoker och kontexter, likt Foucault påpekar, och att 

misslyckad fullständig tillhörighet till en subjektsposition kan leda till en känsla av utanförskap, 

eller i den här situationen, mellanförskap. Mellan positionerna ”svensk” och ”jude” blir Michael 

och Mirjam varken det ena eller det andra. 

4. ”De har ju ingen aning om vem jag är” 
De som intervjuats för den här studien har alla gemensamt att deras judiskhet inte syns på deras 

kroppar. För att göra omvärlden uppmärksam på deras judiska identitet krävs därmed att 

judiskheten aktualiseras, påpekas, av antingen de själva eller någon annan. Vilka strategier de 

använder för att antingen dölja eller belysa sin judiskhet verkar skilja sig beroende på situation och 

humör. Vilka som passerar som vad spelar också en roll. Att passera som vit är inte en självklarhet 

för alla de som intervjuats, därmed verkar yttre fysiska attribut påverka hur och vad man väljer att 

passera som. 

Passerandets strategier och gränser 
Under intervjun med Gabriella dyker ordet ”passera” upp. Hon formulerar det som att hon kan 

passera som vit och ”svensk kristen” på grund av hennes ljusa drag. Med ljus hy och hårton menar 

hon att hon ofta antas vara vit vid första anblick. Gabriella förklarar sina upplevelser som följande: 

 Men annars så passerar ju jag som vem som helst, som är vit. Jag är ju... nu har ju inte du en kamera här men  
 jag är ju väldigt vädigt ljus, och jag har gröna ögon och jag har ingen brytning, så att jag passerar ju som en  
 svensk kristen. Det är ju ingen som hoppar på mig på tunnelbanan och skriker rasistiska eller antisemitiska  
 glåpord! För de har ju ingen aning om vem jag är! Så jag tror att jag har ju liksom privilegiet att vara, i alla fall  
 till hudfärgen, vit judinna. Det är ju något helt annat att vara judisk att vara mörkare, mörkare hår eller mörkare 
 hy eller sådär. Så där känner jag ju att jag ser ju ut som de flesta andra som går runt. Jag kanske har en lite  
 annan näsa [båda skrattar], men annars så är det inte så stor skillnad… (Gabriella 2018) 

Att slippa antisemitiska och rasistiska glåpord och påhopp kopplar Gabriella till sin ljusa hy vilket 

en annan av respondenterna, Elise, också understryker. Elise kom till Sverige från Österrike för tre 

år sedan och med ett varmt leende hälsar hon på mig när vi möts på hennes arbetsplats. Även hon 

har ljus hy, med kanske något mörkare hår och ögon än Gabriella, men fortfarande ljust nog för att 
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inte bli påhoppad på tunnelbanan, som hon formulerar det. Men, fortsätter hon, bärandet av judiska 

symboler skulle kunna kompromissa den tryggheten. 
 När jag sitter på tunnelbanan kommer ingen nynazist att skrika på mig! Jag är inte utsatt på det sättet. Man  
 känner sig nästan lite tryggare än man faktiskt är, eftersom om jag skulle gå runt med en superobvious stor  
 magen david [davidstjärna], eller om jag är en man med kippah, då är det ju direkt en helt annan sak! Det är jag 
 helt övertygad om. Men, jag tror de allra allra flesta människor vill ju inte... asså när man kan undvika det, då  
 undviker man ju det! (Elise 2018) 

Det som Gabriella och Elise ger prov på är just det Gabriella benämner som passerande. Genom att 

både Elise och Gabriella kan röra sig i vardagen utan att behöva utstå rasistiska och antisemitiska 

påhopp kan det förstås som att de lyckas passera som vita svenskar. Båda två påpekar däremot att 

om omvärlden kunnat se deras judiskhet skulle deras situation bli annorlunda. Elise menar att hon 

kan känna sig tryggare än hon faktiskt är. Detta kan förstås som en indikator på att Elise, och 

Gabriella också för den delen, är medvetna om det som Simone de Beauvoir kallar situation (de 

Beauvoir 2006:67ff). Situation innebär i den här kontexten medvetenheten om omvärldens blick på 

det egna subjektet och de förväntningar och villkor som finns för den subjektspositionen. För judar i 

Sverige kan situationen utgöras av medvetenheten av sin egen judiskhet och de stereotyper och 

typifieringar som är behäftade med judar. Att vara medveten om sin situation som jude är att veta 

om samhällets förståelse av judiskhet och utifrån detta anpassa sitt kroppsschema till dessa villkor 

och förväntningar. De anpassningar som Elise och Gabriella gör, avsiktligt eller oavsiktligt, är att 

underlåta att visa sin judiskhet för omvärlden och istället passera som vita. Detta för att skydda sig 

mot vad de vet skulle vara konsekvenserna av att visa sin judiskhet, i enlighet med den judiska 

situationen.  

 Sara Ahmed förklarar i Vithetens hegemoni passerandet som en teknik för att formera en 

annan identitet, vars subjekt är omarkerad och icke-anmärkningsvärd (2011:72). En viktig poäng 

som Ahmed gör är att det inte endast är icke-vita kroppar som vid givna tillfällen passerar som vita, 

utan att även vita kroppar passerar som vita (ibid:52). Detta belyser att det inte finns någonting 

essentiellt i att vara vit, utan att vithet är en strukturell position som ofta innebär möjligheter att 

utöva makt. Skillnaden mellan ett svart subjekt som försöker passera som vitt, skriver Ahmed, och 

ett vitt subjekt som försöker passera som vitt är att det vita subjektet känner en trygghet i sin vita 

identitet (ibid:53). Hos det vita subjektet finns inga minnen av icke-varandets kris, utan dess 

passerande är snarare ett upprepat iscensättande av dess strukturella situation (ibid). Någon annan 

erfarenhet eller upplevelse har inte det vita subjektet och dess passerande är därmed inte hotat. När 

Gabriella och Elise passerar som vita i sin vardag har de i minnet sina erfarenheter av att besitta en 

icke-vit, i detta fallet judisk, subjektsposition. Dessa erfarenheter och minnen gör dem medvetna 

om sitt passerande, vilket i sin tur hotar att ”avslöja” passerandet ifråga.  
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 Lior skiljer sig något från de andra respondenterna i och med hans mörkare drag som kan 

förknippas med människor från områdena kring medelhavet och Mellanöstern. Samtalet om 

svenskhet, dess gränser och förhållandet till att vara jude blir långt och intressant. Lior förklarar att 

han ofta tas för att vara icke-svensk och att det ibland har lett till att han tvingats ljuga om sin 

judiskhet.  
 Så det har snarare, att jag har.... rasifierats som något utomeuropeiskt snarare än jude, och då har jag väl kunnat 
 bli mer upprörd över det. Så jag har aldrig kunnat smälta in. Utan då har jag fått smälta in i en sorts icke-  
 svenskhet, men inte nödvändigtvis judisk. Vilket har gjort att jag ibland får... [skrattar till] ljuga om min   
 judiskhet liksom! Det har ju hänt, självklart. Men... Nej, jag har aldrig kunnat smälta in på det sättet. Som jag  
 tror många judar kan göra, att de kan smälta in i en svensk kontext. Och sen mår de piss, tror jag, över det.  
 /.../ 
 Jag kan inte smälta in, för tror folk att jag är arab så kommer de fråga vad jag heter, vilket då klashar helt med  
 vad en arab borde heta. Vilket gör att, då ställs jag, att jag måste avslöja var jag kommer ifrån. Eller hitta på en  
 helt sjuk lögn! Vilket jag har gjort, det här med att jag kom från Rumänien, och hoppas att de inte har koll på  
 vad rumäner heter. (Lior 2018) 

En av Liors strategier för att undvika att avslöja sin judiskhet blir alltså att ljuga om sitt ursprung. 

Men att passera helt och hållet som vit verkar för honom vara en omöjlighet, och han lämnas 

därmed med valen att tas för något utomeuropeiskt och behandlas utifrån föreställningar om dessa, 

eller aktualisera sin judiskhet och hantera eventuella reaktioner på det. Likheten mellan Liors 

upplevelser och Elise och Gabriellas blir att de alla tre verkar medvetna om vad den judiska 

situationen innebär, och att konsekvenserna av att avslöja sin judiskhet kan bli negativa. Liors 

fysiska drag omöjliggör ett passerande in i vitheten, och därför får han hitta andra strategier för att 

hantera sin situation. Med icke-varandets kris, som Ahmed kallar det, i bakhuvudet verkar Lior vara 

medveten om att hans lögn och försökt till passerande kan avslöjas på grund av sitt israelisk-

klingande förnamn och judiska efternamn. De typifieringar som cirkulerar om judar kan vid 

avslöjandet komma att förknippas med honom, vilket Lior försöker undvika. I vissa fall verkar då 

den allmänt icke-svenska positionen, eller alternativt positionen som arab, vara att föredra. Under 

intervjuns gång kommer det fram att kontext har en stor betydelse för vilken av dessa 

subjektspositioner Lior försöker passera som. I vissa situationer kan positionen som jude vara att 

föredra framför den som arab, och vice versa. De typifieringar och fördomar som är förknippade 

med dessa positioner är också de situationsbundna, och Lior får således navigera - eller i Ahmeds 

ordalag ”orientera” - mellan olika subjektspositioner för att hantera samhällets blick på hans kropp.   

 På kafét med Rebecca förklarar hon för mig hur hon använt en davidstjärna runt halsen som 

en strategi för att belysa sin judiskhet för omvärlden. Hon befann sig under den tiden ofta i sällskap 

av andra judar och kände sig trygg med att bära sin davidsstjärna öppet. Hon berättar att det 

framförallt var skönt att bära stjärnan eftersom hon då slapp frågan ”var kommer du ifrån?”. Under 

åren kring 2002 vände däremot hennes inställning till att öppet visa sig som judinna, när 
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antisemitiska vindar återigen började blåsa genom Sverige och världen, och hon bestämde sig för att 

ta av sig stjärnan.  
 Då började jag ändå tänka att det här kommer ändå påverka judar i Sverige, det kommer bli dåligt. För   
 säkerheten. Men ah, så det var när jag kom tillbaka till Stockholm 2002 som jag började plugga på   
 universitetet som jag kände att, ah jag tar det säkra före det osäkra och tar av mig min magen david   
 [davidstjärnan]. /.../ Jag har inte på mig den för att det känns otryggt. Jag känner mig inte trygg att visa för alla  
 att jag är judinna, utan isåfall berättar jag det själv med personer som jag känner mig trygg med. Oftast kan jag 
 vänta lite grann för att känna in sådär... Är det här nån jag känner mig trygg med? (Rebecca 2018) 

Davidstjärnan får i Rebeccas berättelse funktionen som markör för en judisk kropp. När hon inte 

längre kände sig trygg med att visa sin judiskhet blev det att hon tog av sig davidstjärnan. Genom 

att ta av sig stjärnan underlättas hennes passerande i den svenska vardagen. Syftet blev att värja sig 

vad de antisemitiska vindarna i Sverige skulle kunna betyda för henne som jude. Ahmed skriver om 

bekväma samt obekväma kroppar (Ahmed 2011). Detta vill jag relatera till det Rebecca benämner 

som trygghet och otrygghet. Att vara otrygg innebär indirekt att känna sig obekväm i den givna 

situationen. Ahmed relaterar vidare denna bekvämlighet med vithet. Att vara vit, menar Ahmed 

innebär en osynlighet och bekvämlighet, medan obekväma kroppar således är synliga (Ahmed 

2011:131). En kropp som är bekväm är alltså vit, och följaktligen en kropp som förstås som svensk 

och icke-hotfull. I citatet av Rebecca förstår vi att hon genom användandet av davidstjärnan alltså 

kan växla mellan att uppfattas som svensk/vit eller som judisk, och att trots längtan efter att få vara 

judisk i alla sammanhang väljer hon att ”bli osynlig” genom att ta av sig halsbandet och därigenom 

passera som vit. Endast i trygga sammanhang överväger hon att påtala sin judiskhet, och tar därmed 

makten över i vilka tillfällen hennes judiskhet kan aktualiseras. Även detta kan härledas till att 

Rebecca är medveten om sin situation som judinna, och använder sig av strategier för att undvika 

denna och således inte förknippas med fördomar och typifieringar om judar.  

 Navigationen mellan subjektspositioner i vardagen blir utifrån respondenternas utsagor ett 

måste för att hantera sin judiska situation (de Beauvoir 2006). Att passera som (vit) svensk är inte 

en möjlighet för alla, och därmed får andra positioner tas med i spelet för att vid tillfällen undvika 

att visa sin judiskhet. För Elise, Gabriella och Rebecca verkar dock passerande in i den vita 

svenskheten bli strategiskt lämpligast för att undvika diskriminering i vardagen. Hos alla finns 

däremot minnet av icke-varandets kris som hotar att avslöja passerandet och fördärva försök att i 

givna tillfällen ingå i den svenska vitheten.  

”Du ska inte tro att jag är vit och kristen!” 
Trots den otrygghet och de faror som judiskheten kan innebära är många av de intervjuade måna om 

att låta andra veta att de är judar, om än under kontrollerade former. Gabriella och Elise talar i 

intervjuerna om att undvika att uppfattas som vita. Gabriella förklarar varför hon vid utvalda 
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tillfällen väljer att bära en davidstjärna runt halsen med att hon vill visa att judar finns här och att de 

minsann också är en del av den här platsen och sammanhanget.  
 För att jag vill visa att ”vi finns här! Vi är här. Vi är en del av den här fysiska platsen som vi nu befinner oss  
 på” och ”du ska inte tro att jag är vit och kristen!” att det blir att jag kanske vill markera att den här   
 erfarenheten finns i det här rummet, och därför sätter jag på mig den symbolen. Men ah, jag kan sätta på mig  
 den när jag går till synagogan... Det är också för att skapa mig en judisk identitet. (Gabriella 2018) 

Gabriella menar alltså att davidstjärnan och hennes synliga judiskhet ska påverka platsen. Den 

judiska erfarenheten finns i rummet och motarbetar en norm som hon benämner som vit och kristen. 

Ahmed talar om att rum i en vit värld orienteras kring vithet, att ”rum tar färg efter de kroppar som 

bebor dem” (2011:135). Eftersom rummet orienteras kring vithet innebär det att vitheten blir 

osynlig (ibid:136). Gabriellas strategi blir med detta att uppmärksamma rummet på vitheten genom 

att bryta mot normen. Däremot kan hon inte göra rummet uppmärksamt på hennes icke-vithet utan 

att använda sig av rekvisita såsom en davidstjärna runt halsen, som således får fungera som symbol 

för hennes identitet. Här konstrueras Gabriellas judiska identitet i särskiljandet från det vita kristna. 

Hon blir i mötet med normen en avvikare, vilket Foucault skulle påstå underlättar hennes 

identitetsskapande (Foucault 1987). 

 Elise i sin tur berättar om ett tillfälle då hon befann sig på ett seminarium om integration och 

medborgarskap med flyktingar och representanter från gräsrotsorganisationer. I den situationen 

kände hon sig inte bekväm att påpeka att hon var judinna, eftersom hon var där i egenskap av en 

organisation och hennes judiskhet kändes vara irrelevant.  
 Jag var ju där som... asså till de andra som en ”vit kvinna” [skrattar till]... och även om jag kände att det var lite 
 konstigt att de inte hade helhetsbilden av vem jag var och vilka erfarenheter och perspektiv jag har med mig,  
 kände jag också att det var inte verkligen tryggt för mig att på något sätt ta upp att jag var judinna. (Elise 2018) 

Hon fortsätter med att förklara att det för henne blev jobbigt att inte få visa hela sin identitet, att bli 

satt i ett fack som hon inte kände sig tillhöra och att hennes erfarenheter som judinna således blev 

oväsentliga. 
 E: Men ja, men det är ju den här konstiga saken med hur... asså man blir ju bara satt i ett fack som jag   
 verkligen inte identifierar mig med på det sättet.  
 N: Vilket fack då, tänker du? 
 E: Jaa, vit majoritetskvinna som är bara priviligierad och behöver lyssna på vad de andra säger, och att man  
 inte alls tänker på att det... Det kan ju också finnas andra saker som kan göra att min identitet är lite mer... /.../  
 Det är bara, man tolkar ju så snabbt vem människor är, vilken grupp de tillhör, och... ibland stämmer det  inte  
 helt. Och det är det som är så konstigt med att vara en white passing jude, är att om man inte berättar att man är 
 jude, då blir man ju satt i ett fack som jag tycker jag inte verkligen tillhör. (Elise 2018) 

Elise beskriver erfarenheten att representera någonting hon inte kunde identifiera sig med. Att 

placeras i en subjektsposition som inte stämde överens med henne själv. Ahmed nämner i en 

redogörelse för olika nivåer av passerande just denna företeelse, att felaktigt identifieras och passera 

som någonting man inte själv ser sig som (2011:51). Ofrivilligt passerar Elise i den här situationen 
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som en ”vit majoritetskvinna”, en position som hon inte känner igen sig i. Det sätter igång en rad 

andra frågor. Vad blir subjektet då omgivningens blick inte stämmer överens med dennes 

självuppfattning? Är Elise fortfarande judinna så länge den subjektspositionen inte erkänns? Räcker 

det med självidentifiering till en viss grupp för att erkännas som del av den gruppen? I 

sammanhanget beskrivet ovan återfinns två kategorier, organisationsarbetarna samt flyktingarna. 

Som Elise påpekar sattes hon i det förstnämnda facket och fråntogs därmed sina erfarenheter av att 

ha upplevt förtryck som minoritet. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv skapas identitet i 

relation till andra identiteter. I Elises beskrivna situation verkar till synes två identitetspar vara 

repsresenterade och fungerade i den kontexten i relation till varandra. Elises judiska identitet 

upplevdes vara överflödig i och med att den överskred gränserna mellan de två 

subjektspositionerna. Därmed blev hon under konferensen ”vit majoritetskvinna” och hennes 

judiska identitet blev oviktig, och kanske till och med obefintlig. Någon minut senare i intervjun 

förklarar Elise att hon efter några dagar på konferensen berättat för två av ”flyktingarna” att hon var 

jude, och kunde därefter känna sig bekväm igen då hon klargjort sin ”egentliga” identitet. Först då 

kunde hon vara jude, efter att ha infört den möjligheten och brutit sig loss från dikotomiparet 

”organisationsarbetare” - ”flykting”. Viljan att på ett kontrollerat sätt manifestera sin judiskhet vann 

över att infinna sig i någon av de två presenterade kategorierna, vilket visar på vikten av den judiska 

identiteten för Elise. Likaså kan Gabriellas försök att markera sin kropp som judisk genom 

davidstjärnan understryka vikten av det judiska för henne. Men även här under kontrollerade 

former. För de två judiska kvinnorna verkar gränsen mellan yttringarna i föregående delkapitel och 

detta avsnitts uppvisning av självmant aktualisernade av judiskheten vara hårfin för att å ena sidan 

försöka undfly vardagsrasism men å andra sidan stå fast som judar både för sig själva och för 

omvärlden. 

No big deal 
Med utgång ur föregående resonemang kan det förstås som viktigt att få visa att man är jude. 

Liknande berättar de flesta av respondenterna. För att någon ska kunna lära känna dem på riktgt 

behöver de veta om deras judiskhet. Hur gör då respondenterna för att aktualisera sin judiskhet? 

 Både Elise och Gabriella berättade om liknande strategier för att under samtal berätta om sin 

judiskhet. Att andras vetskap deras judiskhet var någonting i behov av att kontrollera är nästan 

samtliga respondenter överens om. Elises och Gabriellas strategier för denna kontrollerade 

övergång från ”omarkerad” till jude visade sig likna varandra en hel del. Elise förklarar det som att 

hon smyger in sin judiskhet i konversationer för att det inte ska bli en ”big deal”. 
 N: Hur brukar du säga att du är jude då? 

"32



 E: Ahh det är... så... oftast kommer det upp när det är en judisk högtid. I slip it in... Det måste på något sätt  
 kännas naturligt för mig, och det kan ju ta lite tid! Innan det kommer upp i samtal, eller jag träffat nån.. Det  
 kan ju ta några veckor innan att det bara... känns naturligt att säga det. Men jag har i mitt huvud på något sätt  
 att jag vill att de vet. /.../ Asså jag försöker göra det på ett sätt så att det är helt... jag vill ju, asså mitt ideal är ju  
 att det är en no big deal. Och för mig är det ju också på nåt sätt no big deal. Jag vill att det inte ska vara en big  
 deal, så jag vill säga det på ett sätt så det är no big deal. Så att den här andra människan förstår att jag inte   
 kräver någon särskild reaktion eller fråga eller ”nu behöver vi prata om det här” [skrattar till]. Även om   
 realiteten är ofta att det kanske finns.... nånting händer när de förstår [börjar skratta] att jag är jude. Men jag  
 vill ju... det är väldigt viktigt för mig att det verkar som... att det blir en stämning av ”ah, jag är Elise och jag är 
 också judinna... aaah…” (Elise 2018) 

Att det judiska måste smygas in i konversationen för att det ska bli naturligt och inte skapa en för 

stor reaktion verkar vara målet med strategin. Ändå påpekar Elise att någonting ändå händer när 

samtalspartnern får reda på hennes judiskhet. Men genom denna taktik slipper hon göra det judiska 

till en stor grej och kan också försäkra samtalspartnern om att hon inte kräver ett samtal centrerat 

kring judendom.  

 Gabriellas tillvägagångssätt är upplagt på nästan samma sätt. Hon menar sig också vilja 

undvika att göra en stor grej av judiskheten, och försöker därför ”slänga in en judisk krok” i 

konversationen. 
 Men då säger jag ju inte såhär ”ja och jag är judinna!” [Naima småskrattar], utan jag kanske säger ”ja men”..  
 jag vet inte, om man pratar om jul, tar ett exempel ”ah var ska du fira jul?” - ”ja vi brukar fira jul i Dalarna,  
 men vi brukar fira Channukah här i Stockholm”. Så att jag slänger in en judisk krok någonstans! För att   
 synliggöra. /.../ Och jag är väl ganska smidig på att göra det, jag har ju fått öva länge [Naima skrattar till]. Så  
 att då brukar det sällan bli såhär ”JAHA!”, utan det är såhär ”jaha okej du var på judiskt sommarläger?....” Så.  
 /.../ Så att det bara blir som en parallell, det bli en liten fotnot. Det behöver inte bli en stor sak liksom! /.../ då  
 blir ju inte det som att det blir någonting väldigt konstigt! Utan det går att koppla in i folks referensram, på nåt  
 sätt. Så, så tror jag att jag gör när jag försöker släppa bomben. (Gabriella 2018) 

Både Elise och Gabriella smyger alltså in sin judiska identitet i konversationerna där det passar, för 

att undvika ett stort ”avslöjande”, ett ”JAHA!”. Det som Gabriella benämner som att ”släppa 

bomben”. Sara Ahmed skriver om sina upplevelser av att som icke-vit kliva in i ett rum bebott av 

endast vita kroppar. Hon formulerar det som att när hon gör entré möter hon ett rum format från 

”vissa kroppars ömsesidiga närhet och inte andras” (2011:136). Att de vita kropparna ingår en 

förening som ger rummet dess konturer (ibid). Därmed blir hennes, och andra icke-vita kroppars, 

entré uppmärksammad. Hon skriver att ”det är som att stiga ner i ett hav av vithet” (ibid). Entrén 

uppmärksammas, och man lägger märket till att den icke-vita kroppen inte fanns där innan. Men hur 

är detta relevant till Gabriella och Elises strategier för att avslöja sin judiskhet? Jo, Gabriella och 

Elises avslöjande av sin judiska identitet kan förstås som en metafor för att träda in i ett rum som 

jude. De övergår genom denna akten från att vara en ”omarkerad”, förmodat vit, person till att 

markera sig själva som judar. Genom att smyga in sin judiskhet i konversationen kan det förstås 

som att de värjer sig från, den av Ahmed påtalat, uppmärksammade entré. De ”smyger” in i 
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rummet. I och med denna ”no big deal”-strategi noteras deras judiska entré diskret utan att helt och 

hållet stjäla fokus, och således undvika ett förfrämligande av Elise och Gabriella. 

5. Obekväma kroppar och misslyckade passager 
Under intervjuerna för den här studien kommer utsagor om respondenternas förståelse av 

omvärldens syn på dem som judar upp. Genom våra samtal förhandlas vilka föreställningar icke-

judar har om den egna gruppen, vad den kroppsliga upplevelsen är av att befinna sig i en hotad 

situation samt vilka strategier de om intervjuats väljer att använda för att bemöta dessa 

föreställningar. Även exempel på gånger de misslyckats med att passera friktionsfritt i givna 

situationer dyker upp. 

 Vi sitter inne på Liors kollegas kontor, en plats han valt ut på grund av det runda fikabordet 

intill fönstret. På bordet står en låda chokladpraliner som ingen av oss rör. ”Vi hade ju några nazzar 

i skolan”, börjar Lior sin berättelse om mötet med en av ungarna från en känd svensk nazistfamilj.  

 Så typ farfarn hade varit med i föregångaren till BSS , farsan hade misshandlat en lärare för att hon var   8

 kommunist och... sonen då, gick i högstadiet när jag gick i lågstadiet. Och han frågade så ”var kommer du  
 ifrån?”, - ”jag kommer från Israel”. Och då hörde man ett sånt lismande - han tog basketbollen som jag höll i -  
 och så sa han ”jude” eller nåt. Och sen så började han ju säga det hela tiden när han såg mig, ”jude”. När han  
 hade basketbollen den gången så kom en lärare och så sa han ”juden gav mig den”, hon gjorde ingenting.   
 Vilket är bisarrt i efterhand, självklart! Men... och jag kommer ihåg att redan då utan att ha hört.. jag hade ju  
 bara hört jude som en neutral grej. Men redan hur han sa det, att jag kommer ihåg att det var nåt läskigt med  
 det. Han log på nåt läskigt sätt och sa det nästan som en tecknad ond figur! Så nej, då blev jag jätterädd. /.../  
 det var jätteobehagligt att få höra ”jude” liksom, man fattade ju direkt att det var nåt negativt. (Lior 2018) 

Lior får här lära sig att ”jude” kan vara någonting negativt i andras ögon. Han konfronteras redan 

som barn med en antisemitisk omvärld och hans förståelse för vad identiteten innebar förändrades. 

Med hjälp av exempel från den postkoloniale tänkaren Franz Fanon beskriver Sara Ahmed icke-vita 

kroppars begränsningar i en vit värld. Innan en kropp blir rasifierad, menar Ahmed, kan den sträcka 

ut sig i rummet och vara bekväm - men i mötet med den vites fientliga blick avbryts, eller kanske 

snarare omstruktureras, kroppsschemats sätt att operera (Ahmed 2011:131). Rasifiering innebär den 

process där ras görs eller aktualiseras. Lior blev här medveten om omvärldens syn på honom som 

”jude” och rasifierades därmed i ”mötet med den vites fientliga blick” (Ahmed 2011:131). Han 

reagerade med rädsla och obehag vilket kan indikera på att hans kroppsschema blev avbrutet, och 

tvingades omstruktureras. Typifieringar om judar cirkulerar i samhället och klibbar i citatet fast vid 

Liors kropp, han blir ”jude” vars innebörd för skolkamraten är övervägande negativ. På så sätt blir 

även Lior medveten om omvärldens förståelse av judar, och att hans kropp som judisk blir negativt 

behäftad. 

 Förkortning för den rasistiska och högerextremistiska kampanjorganisationen ”Bevara Sverige Svenskt”8
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Sara Ahmed förklarar i Vithetens hegemoni (2011) de olika nivåerna av passerande. 

Passerandet kan ske avsiktligt för att uppnå en önskad position som annars är omöjlig att 

förkroppsliga. Det kan också ske som ett felaktigt igenkännande där andra ser en som någonting 

man inte själv identifierar sig som. Slutligen kan ett passerande även misslyckas, genom att 

subjektet ertappas med att försöka passera som någonting den inte ”är”, och passerandet ”avslöjas”. 

(2011:51). Liors möte med sonen från nazistfamiljen kan stå som exempel på ett misslyckat försök 

till passerande, där hans ”egentliga” identitet avslöjades. Liknande berättar Mirjam om hur hennes 

judiskhet en dag i högstadiet helt oförberett aktualiserades av en elev i parallellklassen. Citatet är 

taget från ett skolbesök som Mirjam gjorde tillsammans med projektet hon jobbar i, där hon 
tillsammans med andra unga från olika religiösa och kulturella bakgrunder går ut i skolor och 

berättar sina egna livshistorier. 
Nu sitter jag i franskaklassrummet i åttan. Och ni vet, det stinker av axe och victoria’s secret. Man kan inte 

andas! Och jag sitter med mina två parallellklasskompisar och skojar lite. Jag kommer ihåg att jag var så nöjd 

just då för jag hade blivit av med alla mina finnar, jag hade kommit i puberteten, jag kände mig stor, jag kände 

mig snygg och jag var verkligen redo för massa bekräftelse! Och jag ser att [Erik] i raden framför oss, han 

sitter och kollar lite på oss när vi tjafsar. Och [Erik] är... han är svinsnygg. Asså verkligen. Och han kollar mest 

på mig! Så vi sitter och fortsätter tjafsa, jag sitter och svänger lite med håret [Mirjam svänger håret och ler för 

att demonstrera], och han ler, och jag ler... Så lutar han sig fram för att säga någonting... * ”Åk tillbaka dit du 

kom ifrån”. * [Mirjam upprepar stakande] ”Åk tillbaka dit du kom ifrån”... Va? Eller vänta, vart då? Danderyds 

sjukhus, eller vad menar du? Det var första gången någon sa så till mig. Jag blev helt paff. Jag satt bara och 

log, jag visste inte vad jag skulle svara. Men det satte igång någonting, och det sved ganska långt efter. Och allt 

det här enkla och sköna i skolan, det började liksom haka upp sig. Hur kunde jag inte ha sett alla små ritade 

hakkors på skåpen och bänkarna? Eller att vissa ur våra parallellklasser faktiskt heilade mot oss i korridorerna? 

”På skämt”, enligt dem. (Mirjam 2018)

I den här sekvensen misstar Mirjam Eriks fientliga blick för att vara smicker. När han väl lutar sig 

fram och ber henne ”åka tillbaka dit hon kom ifrån” slås hon av förvåning. Hennes tidigare goda 
humör och småtjafsande med kompisarna från parallellklassen kan ses som tecken på att hon själv 

inte ägnade sin judiskhet en tanke i just det ögonblicket, och kanske kan det förstås som ett 
oavsiktligt försök att under den stunden passera som icke-judisk svensk, precis som vännerna. Men 

i och med Eriks kommentar avslöjas hennes passerande och hennes judiskhet aktualiseras. Åsa 

Andersson skriver i sin avhandling om tonårstjejers identifikationer i en multietnisk förort om hur 
passeranden kan ”queeras”, alltså avslöjas (2003:224). Hon använder sig av filosofen Judith Butlers 

definition av queer för att förklara den process som uppstår då ett passerande fördärvas eller 
förlöjligas av utomstående. Detta sker, skriver Andersson, ”då passerandeförsök avslöjas och 

upplöses genom uttalade insisteranden på att etniskt ursprung bör ges betydelse” (ibid). För att 

använda Anderssons begrepp kan det alltså förstås som att Mirjams passerande queerades genom 
Eriks kommentar. Efter incidenten, berättar Mirjam, hur hon helt plötsligt blev medveten om all 
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antisemitism runtomkring henne, och hennes vardag började ”haka upp sig”. Hon kunde inte längre 
vara osynlig och neutral, utan genom andras blick på henne blev hon ”jude” och fick bete sig och 

leva förenligt. Hon kunde se sig själv genom andras blick, vad som av Merleau-Ponty beskrivs som 

att förutom att vara en kropp även ha en kropp och således bli både subjekt och objekt (Merleau-

Ponty 2006:17f). Förståelsen av andras blick på det egna subjektet ledde till att Mirjam, liksom Lior 

i mötet med nazistsonen, blev uppmärksam på sin situation som jude, med all den antisemitism som 

det kan innebära. 

 Denna medvetenhet om vad den judiska situationen innebär kan leda till ändrade 

handlingsmönster och anpassningar. Känslan av att inte ha kontroll över andras vetskap om ens 

judiskhet kan leda till obekvämlighet och nervositet. Elise berättar om när hennes pappa som är 

modernortodox jude hälsade på henne i Stockholm och bar sin kippah öppet på gatan och hur det 

gjorde henne nervös. Gabriella, som jobbar på skola, resonerar liknande och förklarar varför hon 

valt att inte berätta för sina elever att hon är judinna. På frågan om hur hon skulle känna om de 

visste svarar hon att det skulle göra henne nervös.  
 G: Jag skulle nog vara lite nervös tror jag för kommentarer eller att det viskas bakom ryggen på mig. Jag hade  
 nog varit mer på tårna. Jag kanske också hade läst in i elevers beteenden som en konsekvens av att de vet att  
 jag är judinna. Om jag får ett taskigt bemötande av en elev så skulle jag kanske tänka ”det är nog för att den vet 
 att jag är judinna”. Fast om de inte vet det så är det bara en elev som har problem med sitt uppträdande. Så jag  
 tror att jag kanske hade blivit... kanske inte paranoid, men kanske, tror att jag hade nog börjat tolka situationer  
 utifrån det faktum att de vet, och läst in saker. 
 N: Tror du att det hade påverkat sättet du beter dig och för dig?  
 G: Jaa, det hade det nog. Jag tror att jag hade varit mer på min vakt, och jag tror också att jag hade känt ett  
 behov av att vara ”the good Jew”, att visa dem att... att motbevisa dem! (Gabriella 2018) 

Att vara på tårna är en metafor för kroppens reaktion. Kroppsschemat skulle alltså inte kunna levas 

ut med vetskapen om att eleverna är medvetna om hennes judiskhet. Hennes yrkesroll och 

opartiskhet som lärare skulle kompromissas och hon skulle aktivt börja arbeta för att motbevisa 

stereotyper om judar. Gabriellas vetskap om samhällets blick på henne som judinna gör att hon får 

”trippa på tå”, och omstrukturera sitt kroppsschema. Deras vetskap om hennes judiskhet skulle leda 

till att hon blev en representant för judar i allmänhet, och därmed behöva arbeta aktivt för att 

motbevisa fördomar. Att hon skulle känna ett behov av att vara ”the good Jew” kan förstås som en 

indikation på ett omstrukturerat kroppsschema som agerar utifrån hennes uppfattning om samhällets 

syn på judar. Genom att istället dölja sin judiskhet och passera som vit undviker Gabriella denna 

krävande situation och kan istället slappna av i sin yrkesroll.  

 Elise väljer andra strategier för att bemöta vad hon upplever är omvärldens syn på henne 

som judinna. Hon menar att judar ofta ses som mytiska figurer och vill genom att visa sig som jude 

normalisera judisk existens i Sverige. 
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 E: jag har funderat på det här, eftersom jag tycker heller inte om att inte berätta det här. På något sätt vill jag att 
 människan vet! 
 N: Varför det? 
 E: Eftersom det är en stor del av mig själv och eftersom det finns så få judar! Så jag tror att det är viktigt att vi  
 visar att man är det och att man är tillgänglig och att man är en normal människa. Eftersom jag tror judar blir  
 ibland nästan så mytiska karaktärer i en värld och inte verkliga människor, så jag känner lite ansvar att... ja,  
 göra det lite mera rejält [skrattar till], eller realistiskt. Att ”ja, men vi är också människor. Det finns en helt...  
 det finns en mångfald... Vi är precis som alla andra. Det finns bra och dåliga judar...”. Och det går ju bara om  
 man också på något sätt säger att man är det! Och sen tycker jag också att det är viktigt att folk får möjlighet  
 att ställa frågor om de har det. Eftersom det är ju så ovanligt att känna nån eller träffa nån som är judisk. (Elise  
 2018) 

Enligt Elise blir alltså hennes egna judiska identitet ett verktyg för att motverka fördomar om den 

egna gruppen. Hon tar rollen som jude för att hon är medveten om vilka typifieringar som kretsar 

kring judar. Enligt idéhistorikern Henrik Bachner ter sig antisemitiska föreställningar om judar på 

ett liknande sätt som Elise beskriver. Judar förstås nästan inte ens som människor, utan har blivit 

”som ett sagoväsen, ungefär som ett fabeldjur” (Bachner 2004:23, i; Nylund Skog 2006:80). Elise 

är medveten om sin situation (de Beavouir 2006) som judinna, under vilka förutsättningar och 

villkor hon tillåts leva i en icke-judisk kontext, och hennes strategi blir att påvisa sin judiskhet, 

motbevisa fördomar och utbilda för att åstadkomma ett normaliserande av judiskhet i Sverige. 

 I Mirjams vardagsrum talar vi om hennes davidstjärna som hon menar sig bära nästan hela 

tiden. Jag frågar henne om hon någonsin tar av sig den, varpå hon svarar att ibland gömmer hon den 

faktiskt under tröjan. ”Varför då?”, undrar jag. 
 M: Det är just kanske snarare när jag känner att jag.... typ på arbetsintervju gör jag det. Kanske för att ändå...  
 jag vet inte vad folk tycker. Eller om jag tror att jag är i en situation som kan bli hotfull. Oftast är det ju fel  
 också, men det är också bara typiska fördomar om folk jag tror inte ska gilla mig som judinna. 
 N: Vilka tänker du då, och vilka situationer brukar det vara? 
 M: Det brukar ju vara... t.ex. jag gymmar på Fitness 24/7, och där kan det ibland vara lite skarriga människor,  
 såna stereotyp av, jag vet inte, fotbollshuliganer eller såna som ser ut som skinheads eller vad som helst, eller  
 stora grabbar liksom. Och då brukar jag inte ha framme min stjärna, men då brukar jag heller inte gå och träna  
 i hammarbytröja liksom! För... det kan också skapa sånt... Men också, i samband med Israel/Palestina-  
 konflikten, det finns... det är ju långt ifrån alla, men många har... många som kanske kommer från andra länder  
 i Mellanöstern, har en väldigt dålig relation till Israel, och många har även fått lära sig att judar inte är bra. Och 
 jag har ingen aning om vilka det är som är så och vilka det är som absolut inte är så! Men då kan det vara att i  
 vissa situationer så tar jag undan min stjärna. Inte för att jag tror att de ska attackera mig, men för att jag vill  
 kunna gå in lite neutralt.  (Mirjam 2018) 

Att kunna gå in neutralt i olika situationer menar Mirjam vara anledningen till att hon i givna 

situationer väljer att dölja stjärnan för omvärlden. Strävan efter neutralitet är alltså någonting som 

dyker upp flertalet gånger under vår intervju, och som under delkapitlet ”Att vara varken det ena 

eller det andra” kopplades till känslan av att hamna i en mittenposition mellan svenskheten och 

judiskheten. Genom Mirjams önskan om neutralitet  kan det förstås som att hon dras mellan två 

kategorier och försöker värja sig från att objektiveras som det ena eller det andra. Att dölja 
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davidstjärnan kan förstås som en strategi för att navigera mellan kategoriseringar i hennes vardag. 

Att veta vilka som har fördomar mot judar är svårt och ibland kan det vara värt att ta det säkra före 

det osäkra. Mirjam är även öppen med att hennes fördomar om andra människor styr vilka gånger 

hon känner sig hotad som judinna och inte. I citatet jämför hon sin davidstjärna med en 

hammarbytröja. Fotboll är en sport som många gånger leder till våld bland dess fantaster, och 

därmed blir bärandet av en hammarbytröja ett uttryck för sympatier för just laget Hammarby och 

således en manifestation för att inte sympatisera med andra lag. Tröjan blir en symbol kring vilken 

många olika känslor cirkulerar. Likaså, menar Mirjam, är davidstjärnan en symbol vilken attraherar 

skilda känslor och associationer bland dem som inte är ”klubbmedlemmar” (för att tala i 

fotbollstermer), och många gånger negativa sådana. Genom att dölja sin davidstjärna döljer hon 

samtidigt sin etniska och rasmässiga tillhörighet och kan passera ”neutralt”. Med Sara Ahmeds 

beskrivning av vita kroppars osynlighet kan önskan om neutralitet återigen förstås som strävan efter 

att passera som vit svensk och åtnjuta denna osynlighet. Genom att rum orienteras kring vithet, syns 

inte vita kroppar och kan därmed heller inte konfronteras (Ahmed 2011:136). På så sätt innebär 

vithet en maktposition genom att vara obemärkt och icke ifrågasatt. Att slippa bli ifrågasatt kan 

utifrån Mirjams utsaga förstås vara målet med att dölja davidstjärnan. Detta för att undslippa den 

obekväma känsla som vetskapen om andras fientliga blickar på henne som judinna skulle medföra.  

 Att vara medveten om sin situation som jude i ett samtida Sverige verkar enligt de som 

intervjuats vara normalitet och vardag. De känslor som uppstår när man tappar kontrollen över vem 

som har vetskap om ens judiskhet kan leda till obekvämlighet och nervositet. Trots försök att 

passera, hänger hotet av att avslöjas över huvudena på judar i Sverige och med tidigare erfarenheter 

av vad ett misslyckat passerande kan innebära verkar kontrollerandet av kroppsschemat och andras 

vetskap om deras judiskhet vara ett måste i vissa sammanhang. Elise visar däremot på hur 

vetskapen av omvärldens syn på den egna gruppen och judars situation i Sverige kan användas för 

att i vardagen bekämpa fördomar om judar. Som redovisats i föregående kapitel, 4. ”De har ju 

ingen aning om vem jag är!”, har var och en av respondenterna egna strategier för att navigera i det 

hav av vithet som det svenska samhället kan upplevas som.  

6. Avslutande diskussion 
Uppsatsens syfte har varit att visa på hur judar i Sverige förhåller sig till svenskhet som norm och 

vilka strategier de använder sig av för att passera i samspelet mellan judiskhet och svenskhet. 

Intervjuerna med sex judar i Sverige bekräftade att idén om svenskhet har intima band med den om 

vithet. Dessa intervjuer har utgjort största delen av det empiriska materialet tillsammans med ett 
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observationstillfälle. Empiri har bidragit med perspektiv på hur judar i Sverige förstår svenskhet 

och judiskhet samt hur de förhåller sig till dessa sociala kategorier. Genom en förståelse för vad den 

diasporiska erfarenheten innebär för sex judar i Sverige har jag försökt att ge en bredare bild av 

judisk diaspora i Sverige, dess villkor och egenheter. Som av intervjuerna framgått är den judiska 

gemenskapen av stor vikt för judiskt liv i Sverige och denna gemenskap ett incitament för judisk 

fortlevnad. Inom judiska rum vittnade respondenterna om att de känner sig avslappnade och slipper 

förklara sig såsom de kan behöva göra i icke-judiska rum. Rum formas enligt Sara Ahmed (2011) 

efter de kroppar som besitter det, och således formas judiska rum efter judiska kroppar och bidrar 

till en trygg och avslappnad miljö för just judar. Närheten till andra judar som skapas i och med 

detta blir en förutsättning för trygghet. Inom diasporisk forskning kan gemenskapen som formas i 

diaspora-grupper förstås som ett alternativt, mobilt hem (Alinia 2008) vilket verkar stämma väl 

överens med svenska judars erfarenheter. Den judiska gemenskapen blir ett alternativ till det 

mytologiska hemlandet Israel. Under arbetets gång visade det sig hur tryggheten judar känner i 

judiska rum står som motsats till en otrygghet många vittnar om i icke-judiska, svenska rum. Det 

svenska får många gånger stå som motbild mot den egna gruppen, vilket kapitel 3. Svensk, men 

ändå inte beskriver mer ingående. Vikten av att behålla en kulturell särart måste balanseras med en 

god integration i värdlandet, en balans som vid tillfällen kan te sig svårmanövrerad.  

 Att vara jude behöver inte för den sakens skull betyda självklar tillhörighet till den judiska 

gemenskapen. Några av de som intervjuats beskriver vad identiteten ”jude” innebär för dem och på 

vilka sätt de passar in i beskrivningen eller inte. Det familjära i det judiska kan förstås som den röda 

tråden som går igen hos de återgivna personerna. Familjär i avseendet av faktiskt släktskap men 

också i den förmodade metaforiska närhet till andra judar som språk och plats förmedlar blir här av 

avgörande betydelse. Men andra aspekter kan också komma att hota den självuppfattade 

identifikationen med judiskheten vid givna tillfällen. Det visar sig att vem som är jude och vad 

judiskheten innebär är synnerligen situationsbundet. Gabriella och Michael ger uttryck för att de är 

judar i mötet med icke-judar, men i mötet med ortodoxa judar eller israeler är de kanske inte judar 

alls. Här framhäver de hur skillnad och avvikelse, likt Derrida och Foucault diskuterar, blir 

betydelsefullt. Avvikelsen från normen bidrar till starkare identifikationer till givna 

subjektspositioner. 

 Samtliga respondenter bor i Sverige men verkar ändå ha ett något ambivalent förhållande till 

svenskheten. Vem som är svensk blir många gånger beroende av sammanhang och plats. Även 

utseende och hudfärg bidrar till om man kan räkna sig själv som svensk. Det framstår som att 

ljushyade judar fler gånger kan känna sig inkluderade i det svenska än judar med utomeuropeiskt 

utseende. Att svenskhet och vithet är intimt sammanbundna står således klart för läsaren, såsom 
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formulerat av Tobias Hübinette (se Hübinette et.al. 2012; Hübinette & Lundström 2011). Frågor 

som den om ”var kommer du ifrån” blir ofta centrala i exkluderingen från svenskheten och kan i 

vissa fall istället bidra till ökad identifikation med judiskheten. I uppsatsen framkommer att 

judiskhet av respondenterna framställs som motbild till svenskheten och blir därmed en alternativ 

identifikation vid tillfällen då svenskheten fungerar exkluderande. Det kan även ske att man som 

jude i Sverige hamnar mellan subjektspositioner. Som nämnt kan identifikationen till judiskheten 

villkoras beroende på sammanhang, liksom svenskheten kan verka utestängande. Mirjam och 

Michael förklarar hur de ibland kan hamna i en mittenposition mellan svenskheten och judiskheten. 

Michael benämner det som ett mellanförskap. Det som framstår som ”äkta” svenskt liksom ”äkta” 

judiskt stämmer inte alltid in i definitionen av det egna subjektet, men med en hybridiserad version 

av de båda kategorierna kan en ny kulturell identitet formeras. I fallet för den här uppsatsen verkar 

identiteten som ”svensk jude” ofta fungera som en sådan kulturhybrid, för att tala med Homi 

Bhabha.  

 Som framgått blir vardagen för judar i Sverige kantad av en sorts navigation mellan, samt in 

och ut ur subjektspositioner. I ett samhälle där vithet premieras blir det av vikt att smälta in i en vit, 

svensk norm. Respondenterna ger prov på vad det kan innebära att vara jude i det svenska 

samhället, och påvisar på så sätt sin medvetenhet om den judiska situationen, såsom de Beauvoir 

(2006) formulerar det. Men att passera som (vit) svensk är inte en möjlighet för alla, och därmed får 

andra positioner tas med i spelet för att vid tillfällen undvika att visa sin judiskhet. För andra 

respondenter verkar dock passerande in i den vita svenskheten bli strategiskt lämpligast för att 

undvika diskriminering i vardagen och därmed kan det ske att de underlåter att öppet visa sin 

judiskhet. Hos alla finns däremot minnet av icke-varandets kris som hotar att avslöja passerandet 

och fördärva försök att i givna tillfällen ingå i den svenska vitheten. Men trots de risker som finns i 

att manifestera judiskheten är det judiska en så pass viktig beståndsdel av ens person att judar 

ibland envisas med att påvisa den ändå. Framförallt Gabriella och Elise påpekar att de kan känna sig 

obekväma i att passera som vita svenskar och att misslyckas med att påvisa sin judiskhet. Att 

passera behöver därmed inte alltid vara ett aktivt val, utan snarare ett ofrivilligt inträde i en 

subjektsposition som inte stämmer överens med de egna identifikationerna. Således blir gränsen 

mellan att å ena sidan försöka undfly antisemitism i sin vardag och förbli jude inför sig själv och 

andra svårbalanserad. Strategin för att manövrera detta dilemma blev för Gabriella och Elise att 

försöka smyga in judiska aspekter i samtal, att helt enkelt ”slänga in en judisk krok”, som Gabriella 

benämner det. Sara Ahmed talar om icke-vita kroppars uppmärksammade entréer in i vita rum, och 

mellan denna fysiska entré kan ses ett samband till denna abstrakta entré som de två judiska 

kvinnorna gör med sin judiskhet in i konversationer. I och med denna strategi noteras deras judiska 
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entré diskret utan att helt och hållet stjäla fokus, och således undviks ett förfrämligande av 

kvinnorna.  

 Av de strategier och förhållningssätt till den svenska vitheten som framkommer genom 

intervjuerna kan det förstås att samtliga respondenter är medvetna om vad den judiska situationen 

kan innebära, vilka konsekvenser öppen judiskhet kan få för det judiska subjektet. Att tappa 

kontrollen över vem som har vetskap om ens judiskhet kan således leda till nervositet och 

obekvämlighet. Trots försök att passera, hänger hotet av att avslöjas över huvudena på judar i 

Sverige och med tidigare erfarenheter av vad ett misslyckat passerande kan medföra verkar 

kontrollerandet av kroppsschemat och andras vetskap om deras judiskhet vara ett måste i vissa 

sammanhang. Respondenterna ger prov på gånger som deras judiskhet aktualiserats av andra och 

skapat obehag, och bidragit till en förståelse av hur omvärlden ser på dem som judar. Därmed lever 

de med vetskapen om att deras passerande ständigt hotas avslöjas och deras judiskhet aktualiseras.  

 Med denna beskrivning av judiskt liv i Sverige vill jag påvisa de intrikata sätt på vilka 

normer och subjektspositioner samspelar och hotar varandras existens. Som framkommit finns inget 

essentiellt i varken positionen ”svensk” eller ”jude”, men däremot blir de verkliga genom 

interaktionen med och i relation till varandra. Även vithet är bevisligen en subjektsposition som 

befinner sig under ständig förändring. Vem som är vit och vad det innebär skiftar i betydelse mellan 

plats och kontext. Frågan kan ställas om judar som passerar som vita utan att avslöjas är vita i dessa 

sammanhang eller om minnet av icke-varandet innebär ett avståndstagande från vitheten. Av 

intervjuerna framkommer att judar i Sverige sällan kan känna sig helt och fullt som hemma i (vita) 

icke-judiska, svenska rum. Men ändå väljer många att fortsätta göra försök för att passera in i en 

subjektsposition som (vit) svensk för att undvika vardagsrasism. Vad vithet, svenskhet och judiskhet 

innebär är inte för den här uppsatsen att klargöra. Snarare har syftet varit att belysa kategoriernas 

flyktighet och beroende inför varandra.  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7. Källor och litteratur 

Otryckta källor 

Intervjuer 

1. Intervjudatum: april 2018 

Respondent: Rebecca 
Kön: Kvinna 
Ålder: 35 

Intervjuns längd: 52 minuter 

2. Intervjudatum: november 2018 

Respondent: Gabriella 
Kön: Kvinna 
Ålder: 34 

Intervjuns längd: 59 minuter 

3. Intervjudatum: november 2018 

Respondent: Mirjam 
Kön: Kvinna 
Ålder: 20 

Intervjuns längd: 40 minuter 

4. Intervjudatum: november 2018 

Respondent: Lior 
Kön: Man 

Ålder: 33 
Intervjuns längd: 1 timme och 9 minuter 

5. Intervjudatum: november 2018 
Respondent: Michael 
Kön: Man 

Ålder: 25 
Intervjuns längd: 46 minuter 

6. Intervjudatum: december 2018 
Respondent: Elise 
Kön: Kvinna 
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Ålder: 29 
Intervjuns längd: 1 timme och 5 minuter 

Ljudinspelningar och transkriberingar av samtliga intervjuer finns i författarens ägo. 

Observation 
2018-11-30, kl 9.00 - 12.00 (varav 9 minuter inspelat material), klassrum på Nacka gymnasium, 

Stockholm 

Ljudinspelning finns i författarens ägo
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