
Antisemitismen
– antirasismens blinda fläck ?

Karin Kvist Geverts & Lars M. Andersson

»l’antisémitisme on le tête au lait de sa mère«.1 De som hävdades 
insupa antisemitismen med modersmjölken var franska muslimer 

i de förortsområden som i det infekterade franska politiska samtalet be-
skrivits som »republikens förlorade territorier«.2 Yttrandet gjordes den 10 
oktober 2015 i en radiodebatt i programmet Répliques, lett av filosofen 
Alain Finkielkraut, och fälldes av den kände franske historikern Geor-
ges Bensoussan, chefredaktör för ansedda la Revue d’histoire de la Shoah. 
Det bemöttes omedelbart av hans motpart i debatten, historikerkolle-
gan Patrick Weil, som ansåg att det var »en skam« att Bensoussan kunde 
säga något sådant om deras »fyra miljoner landsmän«.3 Bensoussan åbe-
ropade en utsaga av den fransk-algeriske sociologen Smaïn Laacher som 
i en dokumentär om »de förlorade territorierna« hävdat att antisemitis-
men sprids via hemmen, genom språket : »Cet antisémitisme, il est déposé 
dans l’espace domestique. Il est quasi naturellement depose sur la langue, 
dans la langue«.4 Laacher protesterade dock och hävdade att Bensoussan 
förvanskat och misstolkat honom.5 

Bensoussans uttalande resulterade i att han anmäldes och åtalades för 
hatbrott.6 Anmälan gjordes, oberoende av varandra, av två antirasistiska 
organisationer, Collectif Contre L’Islamophobie en France, CCIF, och 
La Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, LICRA.7 
Att just dessa båda organisationer hamnade på samma sida var ironiskt 
av två skäl. För det första för att LICRA, tillsammans med flera andra 
organisationer, tidigare kritiserat CCIF för att ägna sig åt antisemitisk 
desinformation om premiärminister Manuel Valls, vars fru är judinna. 
För det andra mot bakgrund av att LICRA framfört hård kritik mot Ex
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CCIF :s rapport om islamofobi 2017 och organisationens sätt att an-
vända islamofobibegreppet.8

Åtalet mot Bensoussan och den efterföljande debatten är intressant av 
flera skäl. Alain Finkielkraut lämnade med buller och bång sitt uppdrag 
som hedersledamot i LICRA i protest. Organisationen hade grundats 
1926 av en fransk-judisk journalist för att försvara en judisk man anklagad 
för att i Paris ha mördat en ukrainsk nationalist ansvarig för pogromer i 
Ukraina i vilka den åtalades släktingar hade dödats. Nu ansattes den hårt 
av flera fransk-judiska organisationer och av ledande franska judar främst 
men inte enbart på högerkanten, som jämförde Bensoussans öde med Al-
fred Dreyfus och beskrev hela »affären« som en skandal. Kritik kom också 
från företrädare för den franska sekularismen, som betraktade åtalet som 
ett hot mot yttrandefriheten. LICRA :s ordförande, Alain Jacobowicz, 
svarade med att anklaga Bensoussan för att underblåsa extremism. An-
klagelsen är inte orimlig. 

En av dem som utnyttjade uttalandet var nämligen förintelseförneka-
ren, Front Nationalmedlemmen och EU-parlamentarikern Bruno Goll-
nisch. Han jämställde Bensoussans problem med hur den förre ledaren 
för Front National, Jean-Marie Le Pen, tvingats lämna över till dottern 
Marine till följd av att han återkommande fällts för att ha hetsat mot judar 
och muslimer samt hävdat att »sanningar« i båda fallen förtigits. Bensous-
san kommenterade inte Gollnisch men i sin replik till Jacobowicz var även 
han inne på vådan av att »förneka verkligheten«, om än av motsatta skäl ; 
för Bensoussan handlade det om att förnekandet banade väg för Front 
National.9 Bensoussan har i skrivande stund frikänts men såväl åklagaren 
som CCIF har meddelat att de kommer att överklaga domen.

Debatten handlade alltså om vad som kan och inte kan sägas om musli-
mer och antisemitism (inte minst av akademiker) i det offentliga samtalet, 
om integration och avsaknaden av sådan, om den sekulära franska statens 
förhållande till islam, om relationen mellan Frankrikes judar och musli-
mer (och om relationerna inom dessa grupper), om hur Mellanösternkon-
flikten »spiller över« och färgar förståelsen av antisemitism och islamofobi 
och om ett kraftigt polariserat samtalsklimat, präglat av Front National. 
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Sist och slutligen handlade det om delar av den traditionella högerns pro-
blematiska förhållande till islam, muslimer och islamofobi å den ena sidan 
och å den andra vänsterns och den antirasistiska rörelsens problem med 
antisemitism som inte kommer från rasideologiska grupper på högerkan-
ten. Det är det sistnämnda som ska behandlas i föreliggande artikel. 

Bensoussanaffären är inte unik. Den är ett av många exempel på att 
antisemitism från »fel håll« är besvärlig att förstå och hantera för självde-
klarerade antirasister och antirasistiska organisationer.10 Detta gäller även 
i Sverige. Varför har det blivit så  ? I det följande ska vi att ge ett (ytterst) 
tentativt svar på denna fråga ; det ska handla om antisemitismen som 
antirasismens blinda fläck. Artikeln är tredelad. Först ges några svenska 
exempel på antirasistiska organisationers problem att begripa och han-
tera antisemitismen. Denna del avslutas med en kortfattad redogörelse för 
svensk minoritets-, rasism- och antisemitismforskning. Del två ägnas åt 
en kortfattad presentation av tänkbara orsaker till att antisemitismen bli-
vit antirasismens blinda fläck. Artikeln avslutas i en tredje del med förslag 
till hur problemet skulle kunna åtgärdas.

Antisemitism – rasismen som inte erkänns som sådan
Antirasistiska akademin, ArA, samlar en stor del av de antirasistiska akti-
visterna och forskarna i Sverige. Organisationen bedriver en omfattande 
verksamhet och ordnar regelbundet konferenser. Att döma av den verk-
samhet som redovisas på hemsidan hör inte frågor om antisemitism till 
kärnverksamheten. Antisemitism finns till exempel inte med som »tag«. 
Ett evenemang som handlar om antisemitism redovisas dock, en work-
shop ledd av historikern Cordelia Hess och teaterforskaren Yael Feiler på 
temat »Antisemitism och Mellanösternkonflikten : Gränsdragningar och 
strategier i den akademiska vardagen«, hållen på konferensen »Rasismen 
och antirasismen – utmaningar för akademiker och aktivister« 2015.11 

»Antisemitism« återfinns också bland de »viktiga begrepp« som definie-
ras. Definitionen utgår, att döma av litteraturlistan, från en handfull goda 
arbeten, inte minst Henrik Bachners avhandling Återkomsten. Antisemitism 
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i Sverige efter 1945, men såväl definitionen och den efterföljande histori-
ken som avsaknaden av hänvisningar till nyare internationella studier som 
specifikt behandlar definitionsproblematiken och antisemitismens histo-
riska utveckling vittnar om att det saknas djupare kunskap om fenome-
net.12 Okunskapen framgår av följande begreppsbestämning :13

Ordet antisemitism kommer av grekiskans anti, som betyder mot, 
och semit, som i just den här sammansättningen betyder jude. Den 
som är antisemit är således fientlig mot judar och judendomen. 
Ordet antisemitism uppfanns 1879 av den tyske agitatorn Wil-
helm Marr som en beteckning på den tidens judefientliga kam-
panjer. Men judehatet har en betydligt äldre historia.

Varför just ordet antisemitism kom att beteckna hat mot judar 
är inte helt lätt att förklara. Semiter kallades de släkter eller folk 
som nämns i första Moseboken 10 :21-31 som ättlingar till Noas 
son Sem. Dessa folk hade skilda ursprung och talade många olika 
språk. Idag lever så väl judar som araber i den här regionen.

Ordet semit förekommer i övrigt i stort sett bara i sammansätt-
ningen semitiska språk. Denna språkgrupp har sitt ursprung i 
Mellanöstern och är en gren av den afro-asiatiska språkfamiljen. 
200 miljoner människor talar idag semitiska språk, det största och 
mest utbredda är arabiskan i alla sina olika former som talas av 
170 miljoner människor. Hebreiska, det språk som judarna talar, 
kommer först som det fjärde språket i storleksordningen bland de 
semitiska språken.14 

Här finns åtskilliga problem och motsägelser. Det börjar visserligen rim-
ligt med konstaterandet att begreppet antisemitism myntades av Wil-
helm Marr (även om också det är omstritt) och att antisemitism handlar 
om fientlighet mot judar, men sedan blir det värre. Det är inte, som det 
hävdas, svårt att förklara varför antisemitism kommit att beteckna hat mot 
judar. Det har bland annat med den tyska språkforskningen på 1700-talet 
och omvandlingen av språkgrupper till »raser« samt med Wilhelm Marr 
att göra.15 Sedan blir det riktigt snurrigt och det sker en glidning mel-
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lan språk och »ras«. Den efterföljande utvikningen om vilka semitiska 
språk som har flest talare är fullkomligt omotiverad. Den enda rimliga 
förklaringen till att den tagits med är den ovan nämnda glidningen och i 
förlängningen föreställningen att antisemitism »egentligen« handlar om 
fientlighet mot »semiter«, det vill säga araber och judar, vilket är som att 
hävda att afrofobi handlar om fördomar och hat mot svarta och vita i 
Afrika. Föreställningen att antisemitism »egentligen« handlar om fientlig-
het mot »alla semiter« är också vanlig i antisemitiska sammanhang. Den 
torgförs till exempel på Radio Islams hemsida.16

Även när det gäller frågan varför antisemitismen uppstod brister 
det. Det hävdas att »förföljelserna började i samband med kristendomens 
födelse« eftersom de första kristna var judar som hade konverterat till 
kristendomen. Så längt är allt gott och väl. Texten fortsätter :

Men flertalet judar blev aldrig kristna och snart uppstod konflikter 
som handlade om att de kristna inte erkände judarna som Guds 
utvalda folk. Så småningom började en del kristna att peka ut ju-
darna som »kristusmördare«.17

Här blir det galet. Konflikten handlade om att judarna inte erkände Jesus 
från Nasaret som Messias, inte om utkorelsetanken.18 Däremot hävdade 
kyrkans företrädare att g-d, till följd av att judarna korsfäst hans enfödde 
son och därmed gjort sig skyldiga till det värsta brottet av alla, deicid 
(gudamord), hade vänt sitt ansikte från folket Israel och att kyrkan var det 
nya förbundsfolket. Påståendet att »det gamla förbundet« är upphävt är 
ett sätt att i efterhand legitimera en maktställning, inte en orsak till anti-
semitismens uppkomst. Dock är det symptomatiskt att det här görs till 
den huvudsakliga konfliktorsaken ; föreställningen om judarna som »det 
utvalda folket« är en stapelvara i det antisemitiska arkivet, vida spridd och 
även utanför antisemitiska kretsar uppfattad som en sanning. 

Antisemitismen har blivit mindre öppen. Emellanåt kan exem-
pelvis kritik av staten Israels politik framföras på ett sådant sätt 
att det erinrar om antisemitiska föreställningar. Men all sådan 
kritik behöver självklart inte vara antisemitism. En särskild form 
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av antisemitism är den som förekommer i arabvärlden och som 
också delvis tar sin utgångspunkt i Israel-Palestina-konflikten. Ett 
svenskt exempel är Radio Islam som tidvis sänt antisemitisk närra-
dio över Stockholmsområdet och som på sin hemsida på Internet 
listar hundratals namn på personer som uppges vara en del av den 
judiska sammansvärjningen.19

Ovanstående är vad som skrivs om antisemitismen i den muslimska värl-
den. Att den ägnas så litet utrymme är även det symptomatiskt. Det är 
också typiskt att den först diskuteras i anslutning till staten Israels till-
komst. Resonemanget utgår från en felaktig periodisering, som dels bort-
ser från den antijudiska tradition som fanns och finns inom islam (men 
som fram till idéimporten från Väst saknade karaktär av världsförklaring), 
dels ignorerar att den moderna västerländska antisemitiska traditionen 
spreds av kolonialmakterna till den muslimska världen via de kristna 
grupperna i Levanten redan under 1800-talet.20 

Dessutom förbigås den omfattande nazistiska propaganda som spreds 
i den muslimska världen under 1930- och 40-talen,21 liksom den sovjetis-
ka »antisonism«, som utvecklades under Stalin men propagerades under 
hela kalla kriget.22 Genom denna periodisering görs felaktigt antisemitis-
men i den muslimska världen till en produkt av staten Israels tillkomst. 
Påståendet att israelkritik kan framföras på ett sådant sätt att »de[t] erin-
rar om antisemitiska föreställningar« är också vilseledande. Huvuddelen 
av all israelkritik är förvisso legitim (även den som till synes är orättvis 
och överdriven) men den som utgår från antisemitiska föreställningar är 
antisemitisk ; den ser inte bara ut som antisemitism. Det är för övrigt en 
vettig tumregel : ser något ut som antisemitism är det vanligen också det. 
ArA :s förståelse av antisemitismen och dess historia är således bristfällig 
och delvis felaktig. Några riktigt grova grodor handlar det dock inte om.

Det gör det däremot ibland i kommentarfälten på den antirasistiska 
sajten »Inte rasist men« (IRM), och i synnerhet gäller det när den publice-
rar nyheter om antisemitism. Då möts administratörerna återkommande 
av negativa reaktioner från personer som vanligen uppskattar deras in-
satser mot andra former av grupphat, inte minst mot islamofobi. IRM :s 
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redaktör Henrik Johansson har i en intervju berättat bland annat följande 
om antirasismens antisemitismproblem :

Den absolut vanligaste formen är att de förringar antisemitism, 
och vägrar se likheten med den övriga rasistiska diskursen. Ta ex-
emplet när vi uppmärksammade Dani M :s antisemitiska utspel, 
då knappt någon svarade på vår faktiska kritik. Istället blir det en 
diskussion om sionism, eller påståenden om att all kritik mot Israel 
stämplas som antisemitism osv. Det vill säga exakt samma debat-
teknik som SD använder sig av när någon sagt något fördomsfullt 
om muslimer. Man försöker skifta fokus från sakfrågan och ar-
gumentationen landar snart i att det egentligen bara handlar om 
»kritik mot radikal islamism« eller något liknande.23 

Typiskt nog drabbades IRM, när de lade upp intervjun, ur vilken cita-
tet ovan är hämtad, på sin egen sajt av en »skitstorm«, där anklagelserna 
upprepades. Det blev så illa att administratörerna tvingades stänga kom-
mentarerna och ta bort trådarna.24 

De häftiga reaktionerna när antisemitism »från fel håll« diskuteras 
är alltså ett återkommande problem i antirasistiska sammanhang. Det 
är så vanligt att det inom antisemitismforskningen fått en egen beteck-
ning, The Livingstone Formulation, uppkallad efter den tidigare London-
borgmästaren Ken Livingstone.25 Antisemitiska yttringar från nazister och 
andra extremnationalistiska och rasistiska grupper känns vanligen igen. 
Värre är det med antisemitismen från »den goda sidan« och inte minst 
när den uttrycks av rasifierade och  /  eller muslimer. Då blir antisemitism 
»Israelkritik« och den som påtalar antisemistismen misstänkliggörs för 
att ha andra, mindre ädla motiv, nämligen att hålla staten Israel skade-
lös. Fenomenet finns för övrigt också på högerkanten, där antisemitiska 
yttringar från enskilda muslimer och företrädare för vänstern blåses upp 
medan SD :s och andra gruppers antisemitism bagatelliseras eller förtigs. 
Här finns alltså en generell whataboutism som ser grandet i nästans öga 
men inte bjälken i det egna. 

För att återgå till den antirasistiska rörelsen finns det flera exempel 
på hur grupper som ingår i denna gör anspråk på att företräda »mus-
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limerna« i Sverige,26 återkommande bjudit in herostratiska antisemiter, 
som fått framträda och föreläsa på konferenser och i andra sammanhang. 
Det rör sig här inte om uttalat salafistiska grupper, eller om Daesh- el-
ler al-Qaidasympatisörer, utan om grupper som Sveriges unga Muslimer, 
SUM, Islamiska förbundet i Sverige, IFIS, studieförbundet Ibn Rushd 
och andra, som vanligen uppbär statligt stöd för att främja integration 
och motverka islamofobi och annan rasism.27 En sådan inbjudan var till 
exempel upprinnelsen till den så kallade Omar Mustafa-affären, som slu-
tade med att Omar Mustafa, som föreslagits som ledamot i Socialdemo-
kraternas verkställande utskott, tvingades lämna detsamma.28 Det finns 
också andra exempel. Café Pan Africa på Södermalm, som drivs av Afros-
venskarnas Riksförbund, ASR, bjöd vid två tillfällen in en antisemitisk 
konspirationsteoretiker, som bland annat upplyste om att »Libyen var ett 
av de då fem länder som inte hade en centralbank som ägdes av familjen 
Rothschild [och som därför invaderades av USA]. Familjen Rothschild är 
de som kontrollerar Federal Reserve i USA«.29 Föreläsningarna filmades 
och lades upp på Youtube. 

Antisemitiska yttringar förekommer däremot inte i den forskning 
eller i den seriösa journalistik som bedrivs med antirasistiska utgångs-
punkter, men det gör knappast heller antisemitismen som fenomen. Bo-
ken Rasismen i Sverige. Nyckeltexter 2010–2014 kom ut 2014. Som titeln 
anger görs här anspråk på att detta är de centrala texter som skrivits 
om rasism i Sverige under den senaste femårsperioden.30 Anspråken har 
också i huvudsak accepterats av recensenterna. Men det finns ingen text 
om antisemitism. Ingen som forskar om antisemitism har, så vitt vi kun-
nat utröna, heller tillfrågats om att medverka trots att goda texter om 
antisemitism skrivits under perioden. Detta är givetvis inte acceptabelt. 
Däremot är det, vill vi påstå, representativt för förhållningssättet till anti-
semitism bland en stor del av de forskare och journalister som utgår från 
en antirasistisk agenda.

Var finns då den forskning som inte anses rymmas eller behöva in-
kluderas i nyckeltextvolymen  ? Var har forskningen om antisemitism be-
drivits  ? Myndigheten Forum för levande historia gav 2016 ut översikten 
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Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet, skriven av histori-
kern Martin Ericsson, och den ger en del av svaret på frågan.31

Ericsson visar att i stort sett all forskning om antisemitism har gjorts 
på institutioner i historia och idéhistoria i Lund, Stockholm, Uppsala och 
Umeå.32 Huvuddelen av monografierna gavs ut under åren 1999–2007. 
Därefter har det rört sig om enstaka monografier (inte minst av Henrik 
Bachner och Håkan Blomqvist), antologibidrag samt artiklar.33 Det hade 
alltså, trots allt, funnits att välja på för den ovannämnda antologin.34

Forskningen om rasism, vithet och diskriminering i allmänhet bedrivs 
inom betydligt fler discipliner än historia och idéhistoria, inte minst tema-
tiskt och tvärvetenskapligt inom det som kallas för IMER-forskning, det 
vill säga forskning om internationell migration och etniska relationer.35 
IMER-institutioner finns vid Malmö Högskola, MH (MIM), Söder-
törns högskola, SH, och Linköpings universitet, LiU (REMESO). Vid 
en genomgång av samtliga förtecknade projekt vid högskolan i Södertörn 
återfanns bara ett projekt som med litet god vilja kan sägas beröra anti-
semitism, nämligen historikern Håkan Blomqvists om Bund i Sverige.36 
Sökningen i REMESOS databas gav inte några träffar överhuvudtaget 
på sökordet antisemitism, inte heller på »jews«, »jewish«, »zionism«, etc.37 
På MIM gav en sökning på »antisemitism« flera träffar, men de flesta var 
studentuppsatser, inte arbeten av etablerade forskare. De större studier 
som gjorts är Berit och Anders Wigerfelts komparativa studier av antizi-
ganism och antisemitism, liksom mindre undersökningar av antisemitism 
i skolor i Malmö idag.38 Anders Wigerfeldt är för övrigt historiker, dispu-
terad i Lund, men sedan länge verksam som IMER-forskare.

Bilden ovan bekräftas av en genomgång av två jubileumsskrifter om 
IMER-forskningen, en från 2009 och en från 2013.39 I den ena sägs att 
IMER-forskningen tar upp ämnen som »nationalism, främlingsfientlig-
het, rasism och stereotypiserande förhållningssätt« ; antisemitism nämns 
däremot inte. Forskning om diasporaerfarenheter kan dock ta upp även 
den judiska exilen.40

Trots några undantag tycks det således finnas en tydlig uppdelning 
såväl rumsligt och i disciplinhänseende, som tidsligt, mellan antisemi-
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tism- och övrig rasismforskning. Skillnaderna är också innehållsliga ; den 
historiska forskningen är genomgående mer empirisk medan IMER-
forskningen generellt har ett mer teoretiskt fokus.

Tänkbara orsaker till att antisemitismen inte syns
De tänkbara orsaker vi identifierat till att antisemitismen tenderar att 
missförstås, osynliggöras och / eller bortförklaras i antirasistiska samman-
hang är tentativa och skulle behövas testas i en större studie. Emellertid 
utgår våra resonemang från iakttagelser i internationell forskning som 
kan antas ha bäring även på svenska förhållanden. Vi menar att en förkla-
ring måste behandla åtminstone fem samverkande faktorer :

1. Mellanösternkonflikten och uppfattningen om Israel och Palestina.

2. Migration och flyktingmottagning.

3. Framväxten av högerpopulistiska extremnationalistiska islamo-
foba partier.

4. Föreställningar om antisemitism och sympatier för Israel och re-
lationen dem emellan samt uppfattningar om relationen mellan 
antisemitism och islamofobi, i synnerhet den ersättningsteologis-
ka tankfiguren att islamofobin är »den nya« antisemitismen.

5. Den teoretiska förståelse som följer av postkolonial teori i vid me-
ning, inkluderande kritiska rasstudier och vithetsstudier, där hud-
färgsrasism och inte minst föreställningar om makt står i fokus. 
Här handlar det i huvudsak om föreställningar om judar som mäk-
tiga och vita (med den homogenisering av den judiska gruppen 
detta innebär), de följder detta får för förståelsen av antisemitism 
samt hur dessa föreställningar förhåller sig till en av de centrala 
troperna i den antisemitiska traditionen : den mäktige »juden« som 
styr världens öden. 

Åtminstone från och med sexdagarskriget 1967 förvandlades bilden av 
Israel från ett folkhem i öknen till en kolonialmakt, USA-imperialis-
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mens förlängda arm, och palestinierna i samma ögonblick till den kanske 
främsta symbolen för alla koloniserade folk, särskilt som kriget och 
den efterföljande ockupationen skedde mitt under pågående »avkolo-
nialisering«. Förståelsen av konflikten polariserades. För vänstern stod 
den grundläggande striden mellan Nord och Syd, rika och fattiga, kolo-
nisatörer och koloniserade. I deras berättelse, som handlade om rättvisa 
och (om)fördelning av resurser, representerade Israel kolonialism, för-
tryck och rasism (och det var också Sovjetunionens och dess satelitstaters 
liksom de socialistiska och arabnationalistiska staternas och Förenta 
Nationernas linje under 1970- och 80-talen). För högern stod konflikten 
mellan å ena sidan demokrati och frihet (symboliserade av Israel) och 
å den andra diktatur och ofrihet (representerad av arabvärlden  /  den 
muslimska världen). Till en början utgjordes de andra främst av de 
sovjetstödda arabnationalistiska / socialistiska staterna (Egypten, Syrien 
och Irak), men senare, efter revolutionen i Iran 1979, också av mullornas 
regim i Teheran. Efter elfte september kom den muslimska världen mer 
generellt att ses som motparten i den »clash of civilisations« den ameri-
kanske statsvetaren Samuel P. Huntington siat om.41 

I denna konflikt blev också judarna, som i den antisemitiska tradi-
tionen hävdats vara svarta till följd av att de blandat blod med sudane-
ser under fångenskapen i Egypten, istället definitivt vita och ansågs som 
sådana åtnjuta vithetens privilegium. Därmed kunde också den vita ju-
diska staten kopplas samman med Sydafrikanska republiken och dess 
apartheidsystem.42 Två kanske litet oväntade offer för polariseringen och 
föreställningen om judar som vita blev förståelsen av antisemitismen och 
studiet av den judiska gruppen inom minoritetsforskningen. Mer om det 
förra nedan.

Den antirasistiska rörelsen är en del av vänstern43 och båda stöds av en 
överväldigande majoritet av de unga svenska muslimerna.44 Ställnings-
tagandet i Mellanösternkonflikten fungerar som ett lackmustest för en 
antirasistisk hållning. Rörelsen Black lives matter deklarerade exempelvis 
nyligen att staten Israel är en apartheidstat som ägnar sig åt folkmord 
(genocide) på palestinierna och begrepp som »Westbankization«, »Pa-
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lestinization« och liknande används för att beskriva följderna av Västs 
krig och ockupation generellt. Dessutom tjänar de som tolkningsraster 
när konflikter som rör relationen mellan majoritetsbefolkningen och en 
(huvudsakligen) rasifierad underklass ska analyseras.45 Mellanösternkon-
flikten påverkar alltså även perspektiven på hemmaplan och förståelsen av 
flyktingarna och deras situation. 

»Kampen mot terrorn« i form av Västs krig i Irak, Afghanistan och 
Libyen och krigens följdverkningar i regionen liksom den arabiska våren 
och reaktionerna på densamma, inte minst i form av inbördeskriget i 
Syrien, har tillsammans med Daesh framfart och Saudiarabiens krig i 
Jemen skapat en ny flyktingkris och spätt på den omfattande migratio-
nen / flykten från Syd. Nord har blivit hem för allt större grupper med 
rötter i den muslimska / arabiska världen. I det nya landet fyller många 
med denna bakgrund på den rasifierade underklass som trängs i miljon-
programs-områdena. Denna underklass är den främsta måltavlan för allt 
starkare högerpopulistiska islamofoba partier runt om i Europa, i Sverige 
främst Sverigedemokraterna, SD. Fientlighet mot islam har åtminstone 
sedan första halvan av 1980-talet varit en del av de svenska extremnatio-
nalisternas retorik och har alltså redan från början varit ett viktigt inslag i 
SD :s ideologi.46 Ett av partiets sätt att komma åt muslimer (och därmed 
rasifierade generellt) är att anklaga den muslimska gruppen för antise-
mitism och det är bland annat här det blir problematiskt med förståelsen 
av antisemitismen för många antirasister, och det på delvis goda grunder. 
Den bild av en pågående »islamisering« som SD målar upp är falsk, ett 
uttryck för Eurabiafantasier snarare än för en svensk verklighet, och is-
lamofobin är ett högst reellt problem, som försvårar svenska muslimers 
tillvaro, inte minst som SD :s problemformulering gradvis tycks ha tagits 
över även av andra partier. Samtidigt är det ett faktum att antisemitis-
men bland muslimer i Sverige och i övriga Europa också är ett faktiskt 
problem. Enligt attitydundersökningar i flera europeiska länder är före-
komsten av antisemitiska föreställningar signifikant högre bland respon-
denter som identifierar sig som muslimer än bland dem som identifierar 
sig som kristna eller icke-religiösa.47 Forskningen visar vidare tydligt på 
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återkommande uttryck för antisemitism bland olika muslimska organi-
sationer liksom på att personer med muslimsk bakgrund från Mellanös-
tern och Nordafrika ägnat sig åt uppvigling mot och attacker på enskilda 
judar och judiska institutioner.48

Antisemitismen är också central inom den radikala islamismen. Judar 
har mördats i jihadistiska terrordåd i Toulouse 2012, Bryssel 2014 och i 
Paris och Köpenhamn 2015 och i skrivande stund pågår en rättegång i 
Frankrike mot de ansvariga för en granatattack mot en judisk livsmedels-
butik i Parisförorten Sarcelles 2012.49

I kampen om hur världen ska förstås och förklaras, en kamp där Mel-
lanösternkonflikten alltså fungerar som tolkningsraster, blir påståenden 
om muslimsk antisemitism höger och, liksom den restriktiva flyktingpo-
litiken, en del i Västs krig mot terrorismen och den muslimska världen. 
Detta innebär också att påståenden om muslimsk antisemitism kan tolkas 
som ett utslag av islamofobi och / eller som ett sätt att dra uppmärksam-
het från staten Israels behandling av palestinierna. Så kan det vara, men 
är det inte generellt. Försök görs, inte minst av den nuvarande israeliska 
regeringen Nethanyahu, att stämpla all Israelkritik som antisemitism och 
all antisemitism som muslimsk.50 Samtidigt är det ett faktum att bilden 
av muslimen som den nya antisemiten är ett viktigt inslag i den islamo-
foba föreställningsvärlden.51 Detta gör dock inte den antisemitism som 
uttrycks i anslutning till Mellanösternkonflikten mindre antisemitisk.

Korrekt är däremot att anklagelser om antisemitism blir betydligt 
vanligare när Mellanösternkonflikten blir mera intensiv.52 När det gäller 
det sistnämnda måste man emellertid vara uppmärksam på vad som 
är orsak och vad som är verkan. Det som sker är att Israels agerande 
utlöser antisemitiska reaktioner och dessutom att konflikten erbjuder 
ett sammanhang i vilket antisemitiska föreställningar kan uttryckas och 
kanaliseras ; det är inte minst i anslutning till Mellanösternkonflikten 
som antisemitismen från vänster uttrycks och det tycks särskilt gälla 
Sverige, där antisemitism kopplad till staten Israel förefaller betydligt 
starkare än traditionell sådan.53 Möjligen hänger detta samman med vad 
Moishe Postone har kallat antisemitismens »pseudo-emancipatoriska« 
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dimension, det vill säga att den kan uppfattas som progressiv och dess-
utom kan erbjuda en alternativ sammanhållen förklaring till varför värl-
den ser ut som den gör.54 Oavsett hur det förhåller sig kan konstateras att 
antalet antisemitiska incidenter i Västeuropa (och alltså även i Sverige) 
samvarierar i tämligen stor utsträckning med intensiteten i den israelisk-
palestinska konflikten ; ju intensivare konflikt desto fler (och grövre) ut-
tryck för antisemitism.55

Samtidigt förändras, som framhållits, det politiska landskapet, där 
extremnationalistiska och högerpopulistiska partier lockar allt större 
väljarskaror genom att peka ut »muslimerna« som det största hotet och 
genom att tona ner antisemitismen.56 Av detta har somliga forskare och 
journalister dragit slutsatserna att antisemitismen hör till det förflutna 
och att »islamofobin är den nya antisemitismen«.57 Så är det inte. De 
felaktiga konklusionerna har flera orsaker. Viktigast är den politiska 
polariseringen, där vänstern och antirasterna tagit palestinierna och 
kampen mot islamofobi på entreprenad och också i denna kamp samar-
betar med muslimska grupper som understundom torgför antisemitiska 
uppfattningar,58 medan högern hejar på Israel och är vaksam när det gäl-
ler antisemitism, åtminstone om den kommer från muslimskt håll, men 
mer eller mindre blind för islamofobi.

Denna polarisering ger också (på ömse sidor) upphov till missuppfatt-
ningen att en positiv uppfattning om staten Israel skulle vara oförenlig 
med antisemitism. Så är det inte heller. Högerkristna grupper, som be-
höver en judisk närvaro i Jerusalem och följaktligen staten Israel för att 
frälsningsverket ska gå i fullbordan, hyser exempelvis inte sällan antisemi-
tiska föreställningar.59 Det senaste exemplet på hur antisemitism och isra-
elvänlighet kan gå hand i hand, är den amerikanske presidenten Donald 
Trumps antisemitiska utspel och flörtande med antisemitiska opinioner 
under valkampanjen 2016 som dessutom ogenerat parades med ett uttalat 
stöd för tanken på Jerusalem som israelisk huvudstad och en begravning 
av tvåstatslösningen.60

Bilden av ett konsekvent fokusskifte från antisemitism till islamofobi 
bland de extremnationalistiska och högerpopulistiska partierna är inte hel-
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ler rättvisande. Förvisso har det generellt skett en mainstreaming av många 
av dessa och British National Party, BNP, har till och med deklarerat att de 
bytt fiendebild.61 Vidare är det uppenbart att tronskiftet inom familjen Le 
Pen inneburit att de officiella antisemitiska utspelen från Front Nationals 
partiledare upphört (även om antisemitismen inte försvunnit).62

Det finns islamofoba partier, som Dansk Folkeparti, DF, och Geert 
Wilders Frihetsparti, PPV, som inte har extremnationalistiska utan libe-
ral-konservativa rötter och aldrig har varit antisemitiska. Tvärtom har de 
redan från början tagit avstånd från antisemitismen och hamrar numera 
in att den i allt väsentligt är ett muslimskt fenomen ; de försöker alltså 
utnyttja kampen mot antisemitismen för islamofoba syften. SD har offici-
ellt tagit avstånd från antisemitismen och också uteslutit gammelnazister 
med antisemitiska böjelser samt brutit med sitt ungdomsförbund som 
ville driva en mer extremnationalistisk linje. Partiet bedriver också åter-
kommande islamofoba kampanjer. Samtidigt lägger enskilda företrädare 
på riksplanet antisemitiska förslag i riksdagen riktade mot Bonniers och 
berättar flabbande för uppenbarligen förtjusta partivänner om hur tyska 
nazistiska slakteriarbetare skrek »jude« när de sparkade på fårkadaver. 
Kommunala representanter förnekar Förintelsen och partiet är motstån-
dare till skäktning (kosher- och halalslakt) liksom till omskärelse och har 
en ledande företrädare, riksdagens andre vice talman, som anser att judar 
inte kan bli »riktiga svenskar« om de inte gör avkall på sin »judiskhet«.63 
Ränderna har således inte gått ur.

Hur nära antisemitismen ligger islamofobin i dessa uttalat konspira-
cistiska kretsar visas också av att på senare år har flera ledande företrädare 
för den så kallade Counter Jihad-rörelsen, CJ, senast Dispatch Interna-
tional-redaktören och Gatestone Institute och Gates of Vienna-medar-
betaren Ingrid Carlqvist, kommit ut som Förintelseförnekare. Det tycks 
alltså även ske en radikalisering av islamofober, som resulterar i att de blir 
antisemiter (om de nu inte varit det hela tiden).64 För mera traditionella 
nazistpartier liksom för nytillskott ur den bruna myllan är och förblir 
judarna dessutom huvudfienden. 
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Inte heller bilden att antisemitismen skulle vara i avtagande stämmer. För 
Frankrike visar mätningarna att antalet antisemitiska incidenter har ökat 
betydligt sedan år 2000.65 Utvecklingen i Storbritannien uppvisar liknan-
de mönster.66 I båda fallen, liksom i Sverige, syns den tydliga samvariation 
med intensiteten i Mellanösternkonflikten (för Sverige och Storbritan-
nien med tydliga uppgångar 2009 och 2014) som diskuterats ovan. Dock 
kan konstateras att antalet incidenter 2015 i samtliga tre länder låg kvar 
på en hög nivå och att nivån i Storbritannien 2016 var fortsatt förhöjd.67 

Detta innebär emellertid inte att antisemitismen idag i huvudsak 
återfinns bland muslimer. De attitydundersökningar, rapporter etc. som 
visar att antisemitism bland muslimer är ett problem bekräftar alltså inte 
den bild som tecknas av olika islamofoba partier och propagandister ; 
antisemitismen är inte begränsad till muslimska grupper. Detta framgår 
tydligt om man jämför utfallet i »intoleransundersökningar« mellan län-
der med en betydande muslimsk befolkning och länder där andelen mus-
limer är obetydlig. Forskarna bakom studien Intolerance, Prejudice and 
Discrimination (2011) drar den entydiga slutsatsen att : »The significantly 
strongest agreements with anti-Semitic prejudices is found in Poland 
and Hungary«.68 

För att sammanfatta : det är alltså inte så, som det ibland hävdas i antira-
sistiska sammanhang, att islamofobin ersatt antisemitismen, att den, med 
en klassisk ersättningsteologisk formulering, skulle vara »den nya antisemi-
tismen« ; de finns samtidigt och påverkar dessutom varandra. Inte heller är 
det så att alla de antisemitiska yttringar som kommer från muslimska (och 
andra) grupper »egentligen« är Israelkritik, även om Justitiekanslern i fallet 
med de beryktade »moskébanden« de facto hävdade att antisemitiska ytt-
ringar, oavsett hur antisemitiska de är, inte är antisemitiska om de förekom-
mer i en Mellanösternkontext eftersom de då, menade JK, var att betrakta 
som en del i en pågående debatt.69 Så är det inte. Mellanösternkonflikten 
skymmer här sikten (och den gör det på ömse sidor). Det gör även sympatin 
för dem som tillhör den rasifierade underklassen.

Därmed har vi kommit över till den sista punkten, den teoretiska för-
ståelse som följer av postkolonial teori och vithetsstudier och vad den får 
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för följder för uppfattningar om antisemitism. Precis som i förståelsen 
av Israel-Palestinakonflikten handlar det här om makt, om över- och 
underordning, och om hudfärg. Att flyktingar och migranter från den 
muslimska världen / arabvärlden och situationen de möter i Sverige tol-
kas utifrån postkolonial teori och föreställningar om vithet är givetvis i 
sig inte något problem. Tvärtom. Problemet uppstår när föreställningar 
om vithet och över- och underordning läggs som ett raster när man ska 
försöka förstå även antisemitism och i synnerhet den som uttrycks av just 
de underordnade.70 Redan föreställningen om judar som vita ställer till 
det ; den grupp som åtnjuter vithetsprivilegier är den som har makt och 
de som har makt kan av denna anledning knappast drabbas av rasism. 
Detta är givetvis huvudproblemet. Perspektivet synliggör den rasism som 
slår neråt men inte den som anses slå uppåt. Här finns antirasismens 
blinda fläck.

Det finns emellertid åtminstone ytterligare två problem. För det för-
sta att den judiska gruppen homogeniseras och bleks. Därmed osynlig-
görs maktstrukturer utifrån hudfärg inom gruppen, det vill säga relatio-
nen mellan å ena sidan askenasiska och sefardiska judar och å den andra 
»Jews of colour«, Mizrahim-judar från den arabiska / muslimska världen, 
Falashas – judarna från Etiopien med flera.71 För det andra, och viktigare, 
handlar antisemitism inte primärt om pigmentering utan, precis som 
postkolonial teori, om föreställningar om makt. I den antisemitiska 
traditionen är judar mäktiga, inflytelserika och kontrollerar ekonomin 
och medierna ; de ingår i snart sagt samtliga föregivna konspirationer 
och alla har de samma mål : judiskt världsherravälde. I synen på judar 
som priviligierade finns alltså en överlappning mellan teoribildningen 
och den antisemitiska traditionen. Föreställningen att vithetsprivilegier 
»egentligen« är judiska privilegier är dessutom en central trop i den 
rasideologiska retoriken hos den tidigare Ku Klux Klan-ledaren David 
Duke och andra.72 Risken finns alltså att antisemitismen, när judar görs 
till vita och mäktiga, inte bara osynliggörs utan också reproduceras och 
befästs. Detta inte minst som konspiratoriska föreställningar om judisk 
makt och inflytande spelar en viktig roll i Mellanöstern och används av 
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såväl sekulära som teokratiska regimer från Ankara till Teheran för att 
bortförklara egna misslyckanden och tillkortakommanden.73

Ett vidgat synfält
Syftet med den här artikeln har varit att uppmärksamma ett problem. 
Vad kan man då göra ? Det är förstås tveklöst dumt att ställa olika ty-
per av rasism, gruppfördomar eller grupphat mot varandra. Det är inte 
heller på något sätt självklart att vi måste tänka oss att alla rasismer är 
likadana och därför måste undersökas på samma sätt, förstås utifrån 
samma raster. Tvärtom. Olika perspektiv, däribland postkolonial teori 
och vithetsstudier i olika former, liksom biopolitiska utgångspunkter, 
tillåter oss att se olika saker ; pluralism i perspektiv är kort sagt viktigt. 
Dock krävs medvetenhet om vad det egna perspektivet gör en blind för 
och en vilja att låta olika teorier brytas mot varandra. Detta har hittills 
i stort sett saknats ; olika rasismer har studerats av olika forskargrupper, 
var och en med sina utgångspunkter.

Ett skäl till att det krävs olika verktygslådor är att det de facto inte ser 
likadant ut alltid och överallt. Den europeiska erfarenheten är exempelvis 
inte densamma som den amerikanska. Det finns en översättningsproble-
matik när man använder teorier som i vissa avseenden kan beskrivas som 
empiriska generaliseringar från en specifik plats och en specifik kultur (läs 
USA) och tillämpar dem i ett annat sammanhang. Även sådant som på 
ytan kan te sig likartat kan betyda helt olika saker beroende på kontex-
ten.74 Hur »orientalistiskt« i Edward Saids mening var och är Sverige ?75 
Ser den svenska orientalismen och islamofobin ut på samma sätt som den 
franska ? Spelar inte de skilda koloniala erfarenheterna, Algerietkriget, de 
olika samhällsmodellerna och historiska erfarenheterna någon roll ? Finns 
det en särskild svensk afrofobi eller en särpräglad svensk antisemitism ? 
Vad utmärker i så fall dem ? 

Allt detta kan och bör undersökas empiriskt och komparativt. Inte 
minst det sistnämnda är centralt. Det behövs betydligt fler jämförande 
studier, både nationellt och internationellt. Viktigt här att undvika två 
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blindskär : dels frestelsen att homogenisera det som jämförs, dels att för-
söka utröna vilken grupp som drabbats värst. Uppfattningen att islamofo-
bin är den nya antisemitismen har till exempel medfört att islamofobins 
historia tecknats med antisemitismen som mall, vilket är till förfång för 
förståelsen av båda. 

Det finns emellertid flera lyckade exempel på komparationer. Vi ska 
avslutningsvis kortfattat presentera ett par exempel. Inom Jewish Studies 
används sedan länge olika typer av postkoloniala perspektiv för att bryta 
upp kategorin »judar« och studera skillnader och skillnadsskapande inom 
gruppen men också i relation till andra grupper. Som särskilt viktiga för 
denna utveckling framstår Jonathan Boyarin och Ella Habiba Shohat.76 
Båda hör hemma inom fältet Cultural studies, som borde kunna vare en 
naturlig mötespunkt för rasism- och antisemitismforskare. Till det fältet 
hör också germanisten Christine Achinger och sociologen Robert Fine, 
som gett ut antologin Antisemitism, Racism and Islamophobia. Distorted 
Faces of Modernity (2015). Den innehåller precis den typ av forskning vi 
här efterlyser och ställer frågor om likheter och skillnader mellan olika 
rasismer. Dessutom belyser den, som vi försökt göra i föreliggande ar-
tikel, polariseringen mellan rasism- och antisemitismforskningen och 
framväxten av skilda akademiska diskurser inom olika politiska och aka-
demiska läger. 

Ett annat gott exempel, som vi menar har fått för liten uppmärksam-
het inom svensk forskning, är det stora projekt som Andreas Zick och 
hans forskargrupp vid universitetet i Bielefeld ägnat och ägnar sig åt. De 
gör stora studier av »gruppfokuserad fördomsfullhet / fientlighet«.77 Det 
handlar om kvantitativa socialpsykologiska studier av grupprelationer 
och hur de påverkas av fördomar och diskriminering, hur olika fördomar 
hänger samman och påverkar varandra. De kan empiriskt visa hur nor-
malisering av rasism går till, hur trösklarna sänks när rasistiska partier 
kommer in i politiska församlingar, hur inflyttningen av en grupp (mus-
limer) ökar fördomar mot en annan (judar), som anklagas för att ha legat 
bakom inflyttningen. Just när det gäller det sistnämnda finns en given 
utgångspunkt för komparativa studier av islamofobi och antisemitism. 



165

En startspunkt här är Totalförsvarets Forskningsinstituts, FOI, rapport 
Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer, där all text i 
tråden »Integration och invandring« på nätforumet Flashback från star-
ten 2007 till mitten av november 2016 har analyserats. Särskilt intressant 
i detta sammanhang är resultatet av analysen av den »domänspecifika« 
jargongen :

Vanliga ord med speciell kontextberoende signifikans. 
Ett exempel är ordet »jude« som förekommer frekvent på Integra-
tion och invandring, trots att det på ett svenskt invandringsforum 
på 2000-talet egentligen inte finns anledning att nämna judar sär-
skilt mycket. Att ordet ändå förekommer har att göra med den 
klassiska konspirationsteorin om att judar har initierat mångkultur 
som ett medel att splittra folket. Det är i denna typ av resonemang 
som ordet framför allt förekommer på forumet.78

Vi menar inte att alla måste bli kvantitativt inriktade socialpsykologer el-
ler att man måste göra in extenso-genomgångar av nätforum men Zicks 
tydligt komparativa och relationella utgångspunkter tror vi skulle kunna 
vara något att börja i. Viktigast är att den tidigare identifierade uppdel-
ningen mellan antisemitism- och övrig rasismforskning upplöses genom 
att forskare intresserar sig för varandras perspektiv. 

Noter
1 De viktigaste artiklarna i debatten finns samlade på franska Wikipedia under 

uppslagsordet Georges Bensoussan, https : /  / fr.wikipedia.org / wiki / Georges_Ben-
soussan_(historien) # Controverse_et_proc.C3.A8s_.C3.A0_la_suite_de_l.27.
C3.A9mission_R.C3.A9pliques_.282015.29 ; »Georges Bensoussan convoqué 
devant le Tribunal correctionnel de Paris«, http : /  / www.islamophobie.net / artic-
les / 2016 / 11 / 04 / georges-bensoussan-convoque-devant-le-tribunal-correctionnel-
de-paris (hämtad 2017-04-15).
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2 Emmanuel Brenner, Les territoires perdus de la République. Paris 2002. Emmanuel 
Brenner är en pseudonym för just Georges Bensoussan.

3 Cnaan Lipschitz, »French Jewish scholar’s hate speech trial leaves antiracism acti-
vists bitter divided«, http : /  / www.jta.org / 2017 / 02 / 16 / news-opinion / world / french-
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