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1. INLEDNING  

”Att på något sätt så är svenskt kött det bästa som finns och alla andra är fullständiga idioter.” 

Jag befinner mig hemma hos Isak Nachman som är rabbin. Vi sitter vid köksbordet i den lilla 

lägenheten i centrala Stockholm. Runt om oss leker barnen med sina surfplattor och vid 

köksön så står hans vän och friterar kyckling. Isaks kök är utrustat med en dubbeluppsättning 

av köksredskap och i de dubbla kylskåpen separerar Isak mjölkprodukterna från kosherköttet. 

Det kosherslaktade köttet inhandlas på den lokala kosherbutiken som importerar 

kosherprodukter från utlandet. Köttet som Isak konsumerar är inte svenskt, det har inte 

slaktats i Sverige och det är inte slaktat på ett sätt som Sverige tillåter.  

          Svenskt kött slaktas utifrån kriterier för god djurhållning, som utgörs av den svenska 

djurskyddslagen. För Sverige innebär djurskyddslagen att djurhanteringen och slakten sker i 

enlighet med respekt för djuret och dess lidande. Att djurskyddslagen utformas efter respekt 

för djuren anses som ett unikt inslag i den svenska relationen mellan människa och djur. För 

svenska politiker så utgör djurskyddslagen en grund för landets djurvänliga egenskap.  

I vårt land har djurskyddet en bred och djup förankring i människors medvetande. Som en 

viktig del i vårt kulturarv ingår att djur skall garanteras skydd. (Prop. 1987/88:93 s.14).  

Citatet från denna proposition lyfter statsvetaren Per-Anders Svärd fram, för att belysa de 

nationalistiska aspekterna inom djurskyddspolitiken i Sverige. Citatet antyder på en kollektiv 

medvetenhet som utgörs av en unik djurvänlighet. Detta menar Svärd är ett uttryck för en 

nationalistisk ambition att förankra svenskhet i djurvänliga värderingar (Svärd 2009).  

Nationalism beskrivs som en traditionalistisk ideologi, som besitter en förmåga att förankra 

värderingar i historiska diskurser, ofta benämnda som kulturarv. Trots dess traditionalistiska 

karaktär så är nationalismen ett modernt fenomen som reproduceras av samtida ambitioner 

(Eriksen 2007:128f).   

            Djurskyddsnationalismen, är därav ett modern fenomen som reproduceras i diverse 

situationer. Anmärkningsbara är uttrycken för djurskyddsnationalism inom den svenska 

kötthandeln. Under branschorganisationen Svenskt Kött så samarbetar en grupp svenska 

köttföretag för att motivera konsumtionen av svenskt kött. På hemsidan svensktkött.se möts 

konsumenter av bilder föreställande gröna ängar, faluröda stugor med vita knutar och kor som 

nyfiket tittar in i kameran, vilket ger ett intryck av välmående. Utifrån 6 anledningar så 

motiverar man konsumtionen av svenskt kött, bland dessa, låg klimatpåverkan, lägst 

antibiotikaanvändning och det svenska djurskyddet. ”Visste du att Sverige har världens mest 

omfattande djurskyddslag? Det är något vi ska vara stolta över!” (Svenskt Kött). 
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Djurskyddslagens unika förankring i respekt för djurens välmående försäkrar konsumenterna 

om att köttet som dem inhandlar slaktas utifrån bästa möjliga sätt att förhindra lidande.  

          Hur kommer det sig att Isak berörs av uppmanandet att konsumera svenskt kött?  

Utifrån Svärds perspektiv på den svenska djurskyddspolitikens nationalistiska ambitioner 

urskiljs en form av förskjutning. Det är enligt Svärds mening, djurskyddsnationalismens 

främsta bedrift att förskjuta föreställningar kring djurplågeri från svenskheten. Föreställningar 

kring djurplågeri förskjuts på så sätt till ”den andre”, som blir en måltavla för den skuld som 

uppstår i samband med köttkonsumtion. Denna förskjutning möjliggörs då man normaliserar 

det egna dödandet. Slakt som inte utförs i enlighet med den svenska djurskyddslagen utmärks 

som djurplågeri och avvisas. (Svärd 2013:80).  

           I framkanten för den djurskyddsnationalistiska retoriken bland samtida politiska 

partier, utmärks Sverigedemokraterna. Deras ståndpunkter kring import av kött som slaktats 

utan bedövning utgår ifrån föreställningen kring djurplågeri i relation till ”den andre”. Ytterst 

aktiv inom denna fråga så utmärker sig Richard Jomshof (SD), i sin motion Obedövad slakt 

och foie gras benämner han kosherslakt som en ”religiös ritualslakt”. Slaktmetoden beskrivs 

som ”barbariska” och betraktas som fullkomligt oförenliga med den svenska synen på 

djurhållning. Jomshof betonar att ”Sverige är lyckligtvis ett föregångsland när det kommer till 

djurhållning och slakt vilket vi både kan och bör vara oerhört stolta över.” (Motion 

2018/19:334). 

 

1.1.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Med denna uppsats syftar jag till att undersöka hur individer förhåller sig till kosherhållning 

som en identitetsmarkör och gränsskapande mekanism. Hur individer reflekterar kring sin 

egna kosherhållning och andras förutsättningar till att upprätthålla kosher. Jag syftar till att 

beforska hur individer beskriver deras upplevelser av fördomar och stereotypier relaterade till 

kosherhållning, framförallt föreställningar och kritik riktad mot kosherslakten. Utifrån  

perspektivet av djurskyddsnationalism så vill jag urskilja huruvida förskjutningen av 

djurplågeri har någon inverkan på kosherhållningen och dess betydelse i Sverige idag.  

 

Mitt syfte leder mig fram till den övergripande frågeställningen:  

- Hur aktualiseras kosherhållning i samband med den svenska 

djurskyddsnationalismen?  
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1.2. METOD OCH MATERIAL  

Denna studie innefattar delvis min egna insamlade empiri. Under hösten 2019 har jag 

genomfört tre semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har genomförts på en rad olika 

platser i Stockholm, en del på offentliga platser och andra i mina forskningsdeltagares hem. 

Jag har låtit deltagarna bestämma vart intervjuerna skulle äga rum, i syfte att undvika platser 

där dem inte känner sig trygga, välkomna eller inkluderade. För mig var detta ett sätt att 

säkerställa att mina deltagare skulle känna sig bekväma.  

         Min första semistrukturerade intervju genomfördes tillsammans med Dennis 

(pseudonym), en man i femtioårsåldern som bedriver en butik där han säljer kosherprodukter. 

Dennis har importerat kosherprodukter i 20 år och anser att det är viktigt att kosherprodukter 

tillhandahålls för den judiska församlingen. Dennis är född jude och håller själv kosher både 

inom hushållet och på offentliga platser.  

          Via Dennis så kom jag i kontakt med Isak, som jag genomförde min andra intervju 

med. Isak är rabbin och är uppvuxen med judiska föräldrar. Under Isaks uppväxt så var 

religionen inte lika central som den är idag, Isak betonar att man inte behöver vara religiös för 

att vara jude. Vid en viss tidpunkt i livet så blev religionen mer intressant för Isak och han har 

sedan dess levt ett liv som präglats av de religiösa påbuden. 

          Forskningsdeltagare Johannes (pseudonym) är även född av judiska föräldrar som kom 

till Sverige från Ungern 1969. Under Johannes uppväxt så strävade han bort från religionen. 

Men som lite äldre började han i ett judiskt fotbollslag och fick en känsla för ett religiöst 

präglat liv. Johannes beskriver att sedan dess har det rullat på och han har succesivt tagit sig 

till en nivå som han känner sig tillfreds med.  

           Alla intervjuer som genomfördes spelades in av den anledningen att det möjliggjorde 

min förmåga att ”återvända” till intervjuerna. Som Eva Fägerborg beskriver i sitt kapitel om 

intervjuer i Etnologiskt fältarbete så har den inspelade intervjun större värde som källa då den 

innefattar betoning, pauser, och röstlägen. Den inspelade intervjun bidrar till det etnografiska 

stoffet som kan möjliggöra en rikare analys av materialet (Fägerborg 2011:104f).  

            Utöver min egen insamlade empiri så har jag använt mig av tidigare forskningars 

framställningar för att underbygga mina argument och utvidga studiens empiriska omfattning. 

Jag har tagit del av den arkiverade empiri som innefattade projektet Judiskt Vardagsliv. 

Projektet bedrevs mellan 2011 och 2016 av Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF) och är 

arkiverat på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU). Etnologen Susanne Nylund 

Skog var ansvarig för detta projekt. Jag har tagit del av transkriberade intervjuer samt 
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audiomaterial från intervjuer genomförda av Nylund Skog, dåvarande mastersstudenten i 

etnologi Sofia Jonsson och etnologen Michelle Göransson.  

         Jag valde att transkribera mina intervjuer för att underlätta analysen av min egna empiri 

tillsammans med det arkiverade materialet. Sammanställningen av dessa användes som 

underlag för en konventionell textanalys. Hsieh och Shannon beskriver att konventionell 

textanalys utgår ifrån ett induktivt förhållningsätt. Detta sammanstrålar med mitt val att 

genomföra semistrukturerade intervjuer, då jag enbart utgick ifrån några få förberedda frågor. 

Hsieh och Shannon betonar att forskaren istället tillåter empirin att forma dessa kategorier, 

detta beskrivs som en induktiv kategoriutveckling.  (2005:1279ff). Genom att bearbeta 

centrala citat från min empiri så urskildes relationen till kosherhållningen och 

djurskyddsnationalismen som två övergripande teman. I min analys så utgår jag ifrån denna 

indelning för att ytterligare urskilja subkategorier och teman. Utifrån dessa subkategorier har 

jag ordnat min analys. Första delen behandlar konsekvenser och reflektioner kring 

kosherhållning som identitetsmarkör och gränsupprätthållande mekanism. Jag belyser 

förhållningssätt till kosherhållning inom offentligsfär samt föreställningar kring framtidens 

förutsättningar att upprätthålla kosher i Sverige. Andra delen av min analys inleds med en 

fördjupning i den teoretiska grund som djurskyddsnationalismen vilar på. Därefter så övergår 

jag till en redogörelse kring de judiska upplevelserna av majoritetssamhällets inställning till 

kosherhållning. Jag betonar framförallt uttryck för dessa inställningar som urskiljs i politiska 

sammanhang. Analysen skildrar även judiska perspektiv på konsumtionen av svenskt kött 

samt osynliggörande av judiskhet i Sverige.  

 

1.2.1. Tidigare forskning  

Forskning kring judiskt liv har bedrivits av en rad olika etnologer och antropologer i 

Skandinavien. Utifrån forskningsprojektets Judiskt Vardagsliv så har Nylund Skog publicerat 

monografin Livets Vägar (2012), som skildrar fyra judinnors upplevelse av judiskheten och 

svenskheten som en sorts dubbelhet. Sofia Jonssons masteruppsats Now let´s eat (2013) är 

även baserad på empirin som är arkiverad på DFU, uppsatsen belyser samma typ av dubbelhet 

med mat och kosherhållning som utgångspunkt. Andrew Bucksers, professor vid institutionen 

för antropologi i Plattsburgh, USA presenterar sin forskning kring kosherhållning i Danmark i 

sin artikel Keeping Kosher (1999). Buckser beskriver hur kosherhållningen urskiljer den 

judiska gruppen från det danska majoritetssamhället men också, i likhet till Nylund Skogs och 

Jonssons beskrivning besitter en dubbelhet. Antropologen Anna Sarri Krantz monografi 
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Tredje Generationens Överlevande från 2018 beskriver den tredje svenskjudiska 

generationens upplevelser och identitetsskapande. Forskningen skildrar framförallt hur den 

tredje generationen reflekterar över deras mor- och farföräldrars överlevnad, samt hur den 

samtida antisemitismen upplevs.  

 

1.2.2. Avgränsningar 

För att göra min empiriinsamling genomförbar med den tidsram som jag haft till godo så har 

jag enbart genomfört intervjuer med individer som identifierar sig som tillhörande till den 

judiska gruppen. Ytterligare så har jag avgränsat mig till individer som håller kosher och som 

konsumerar kött. Jag anser att denna avgränsning var nödvändig då jag syftar att undersöka 

hur djurskyddsnationalismen har en inverkan på kosherhållningen och synen på kosherköttet. 

Den korta tidsramen samt denna avgränsning resulterade däremot i en mindre nyanserad 

empiriinsamling. Jag har i efterhand reflekterat över faktumet att alla mina deltagare är av 

manligt kön och hur detta skulle påverka min studie. Kring denna eftertanke så finner jag trots 

min snäva nyansering av deltagare, att studien ändå skulle vara genomförbar eftersom jag inte 

syftar till att undersöka genusaspekter. Jag anser även att materialet från arkivet bidrar till en 

nyansering av deltagare, då det innefattar både män och kvinnor.  

              Ytterligare så valde jag att enbart fokusera på den formen av fördomar som 

manifesteras i samband med kosherhållning och diskussioner om kosherslakt. Jag avgränsade 

på så sätt min studie från generella fördomar och stereotypier, då jag ansåg att det skulle bli 

alltför brett för min uppsats. I efterhand har jag insett att denna typ av avgränsning är svår att 

förhålla sig till, då generella fördomar sammanvävs med mina deltagares upplevelser kring 

kosherhållning och kosherkött.  

 

1.2.3. Etiska överväganden  

Min utgångspunkt för etiska överväganden består av de riktlinjer som presenteras i Codes of 

Ethics av The American Anthropological Association. Jag utgår ifrån deras betoning av ansvar 

för min empiriinsamling, då jag som forskare ansvarar för att kommunicera med mina 

deltagare gällande deras trygghet. Jag ansvarar därav för att etablera ett samtycke med dem 

samt att tilldela och upprätthålla anonymitet ifall det önskas.  

          I samband med mina intervjuer så presenterade jag mina etiska riktlinjer och deras 

möjlighet att vara anonym. Jag stötte däremot på olika förhållningsätt till anonymiteten, vissa 

av mina deltagare bekräftade att dem önskade anonymitet, en av mina forskningsdeltagare 
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uttryckte att ”det är svåra tider just nu”. Detta antyder på att behovet av anonymitet var 

betydelsefullt. Forskningsdeltagare Isak avböjde däremot förfrågan om anonymitet. Detta fick 

mig att reflektera över informanters rättigheter till sina egna berättelser. I led med 

diskussionen som Sverker Finnström håller i Living with Bad Surroundings (2008) så tenderar 

vissa deltagare till att vilja medverka öppet i antropologiska studier. Oavsett om personer vill 

bli ihågkomna eller manifestera en öppenhet kring sina åsikter så bör man ta hänsyn till detta 

som forskare.  

 

1.3. BAKGRUND   

Hur kommer det sig att kosherslakten inte genomförs i Sverige? För att tydliggöra situationen 

kring kosherslakten kommer jag kort redogöra för instiftandet av bedövningskravet. Därefter 

så väljer jag att titta på tidigare forskning kring debatterna rörande djurskydd i syfte att förstå 

hur djurskyddslagen etablerades som en nationalistisk symbol.  

 

1.3.1. Djurskyddslag och Shechita  

År 1937 beslutade den svenska regeringen att tillsätta ett krav på bedövning innan slaktning. 

Detta krav motiverades av en debatt som framförallt ansågs drivas fram av djurrättsfrågor.  

Diskussioner kring djurplågeri hade pågått i riksdagen sedan 1857, innan man stiftade 

djurskyddslagen år 1937 (Svärd 2013:64). Diskussionerna centrerades kring 

skäktningsmetoden, slaktmetoder utan bedövning. Enligt Per-Anders Svärd så var shechita 

(kosherslakten) inte en del av diskussionen förrän år 1900. Då medicinalstyrelsen 

uppmärksammade hur bedövningskravet skulle inkräkta på den judiska gruppens rättigheter 

(Ibid:68). Diskussioner fortsatte därefter kring shechita, i sällskap med renslakt bland samer, 

den dansk-amerikanska slaktmetoden och icke-bedövad slakt på landsbygden.  

          Diskussioner kring bedövningskravet motiverades av en föreställning kring minskat 

lidande för djuret, man ansåg att en reglering av bedövningen skulle standardisera den 

svenska djurhållningen. Enligt propositionens förslag så skulle den elektriska bedövningen 

inte orsaka skada för djurets organ eller funktioner, detta syftade man till, skulle inte ”strida 

mot den judiska ritualens krav.” (Proposition 1937:60). Detta ledde till att svenska rabbiner 

bemötte förslaget av elektrisk bedövning positivt. Ett djur som går till slakt enligt judiska 

föreskrifter får nämligen inte vara skadat eller defekt på något sätt. ”Köttet av ett ihjälrivet 

djur skall ni inte äta utan kasta åt hundarna”(MB 2 23:31), är ett djur skadat eller defekt så 

betraktas det som treif (icke-kosher). Dessvärre hann de svenska rabbinerna inte säkerställa 
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huruvida den elektriska bedövningen var förenlig med shechita innan lagen träde i kraft. A 

guide to Shechita (2009), beskriver hur den elektriska bedövningsmetoden samt användning 

av bultpistol är oförenlig med kosherslakt, då dessa metoder skadar djuret (Shechita UK).  Av 

denna anledning så har kosherslakten inte varit genomförbar i Sverige sedan djurskyddslagen 

stiftades 1937.  

1.3.2. Diskussion kring djurskyddslagen  

Hur motiverades en lagstiftning som till följd exkluderade den judiska gruppen från svensk 

kötthandel?  

Forskare har ifrågasatt huruvida motiveringen till lagstiftningen enbart bestod av 

djurrättsmotiv. I propositionen från 1937 så uttrycker departementschefen att:  

Man måste således icke bortse ifrån att skäktningen gör ett mera motbjudande och ett råare 

intryck på åskådaren än bedövningsslakten. Symtomatiskt härför är de flesta slakteriarbetare 

vägra taga befattning med sådan slakt. Vidare måste beaktas, att det otvivelaktigt för stora 

delar av vårt folk framstår såsom stötande att en sådan slaktmetod är lagligen tillåten, och att 

en kraftig opinion kräver att skäktningen förbjudes. (Propositionen 1937:59).  

Göran Gunner uppmärksammar att departementschefens nedslag kring en ”stark opinion” 

relativiserar den djurskyddsaspekt som betonats som motiv till lagstiftningen (1999:40f). Att 

påstå att slaktmetoden skulle ge ett ”råare intryck” på åskådarna kan betraktas som en strategi 

för att förskjuta föreställningar kring djurplågeri.  

          Trots att Per-Anders Svärd anser att man ändå lyfte fram möjligheten att ”tillgodose 

såväl djurskyddsintresset som de mosaiska trosbekännarnas önskemål” (Proposition 1937:60). 

Så urskiljer Svärd en nationalistisk ambition, vars strategi framförallt bestod av en 

förskjutning. Då nästintill all djurplågeri försköts till ”den andra”, så avleddes 

uppmärksamheten från den svenska slakten, matvanorna och djurhållningen. Svärd beskriver 

hur ”de andras djurplågeri behövdes som en ´konstituerande utsida´ för att vårt eget dödande 

av djur skulle kunna avpolitiseras och normaliseras”(Svärd 2013:80).  

           Historiker Michael F. Metcalf uppmärksammar normaliseringen av skuldbeläggandet 

och förskjutningen av djurplågeri (Metcalf 1989:46). I sin redogörelse av den svenska 

debatten så lyfter Metcalf fram uttalanden av Carl Lindhagen, dåvarande ledamot av 

Stockholms kommunfullmäktige. Utifrån en betoning av en kristen värdegrund som bestod av 

medlidande för djur, så utmärkte Lindhagen ”den andre” som den problematiska djurplågaren. 

Lindhagen ansåg att det fanns en gräns för hur länge man kunde tolerera ”djurplågeriet” som 

stred mot den svenska värdegrunden och krävde därav att man satte stopp för dessa 

slaktmetoder. Ifall den judiska gruppen skulle finna bedövningskravet som beklämmande så 
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kunde man packa väskan och lämna Sverige (Metcalf 1989:43).  Lindhagens uttalande väckte 

en del protester, men Metcalfs urskiljer en alltmer talande tystnad. Tystnaden i 

riksdagskammaren anser Metcalf, talar för en normalisering och acceptans av den 

fördomsfulla och problematiska antijudiska diskursen (ibid).  

           Historikern Karin Kvist Geverts beskriver hur en latent antijudisk struktur normaliserar 

antisemitiska åsikter. I sina studier kring hur den Kungliga Socialstyrelsen hanterade judiska 

flyktingar under 30-talet så urskiljer Kvist Geverts en normalisering, som hon benämner som 

ett ”antisemitiskt bakgrundsbrus” (Kvist Geverts 2008:26). Normalisering sker då åsikter 

internaliseras av majoritetssamhället och blir därav en del av den rådande normen. Detta 

resulterar i att de antijudiska strukturerna osynliggörs, och möjliggör ett officiellt 

ställningstagande och distanserande från antisemitiska uttryck (Ibid). Majoritetssamhällets 

införlivande av de antijudiska strukturerna möjliggör ett osynliggörande av dess närvaro i 

debatter kring t.ex. djurskyddslagen.  

 

1.4. TEORI OCH TEORETISKA BEGREPP   

Nedan så redogör jag för mitt teoretiska ramverk, bestående av klassiska antropologiska 

teorier och teorier från kritiska vithetsstudier, så ska dem hjälpa mig att bearbeta min empiri.  

1.4.1. Identitetsskapande  

I Moderitet och självidentitet så utgår Anthony Giddens ifrån självidentitet som ett reflexivt 

projekt. Detta projekt innefattar att man konstant formulerar och omformulerar en 

självidentitet. Giddens menar på att våra självidentiteter är det vi gör oss till, individer besitter 

en reflexiv förmåga och ett ansvar att upprätthålla en självidentitet. I möte med andra så 

förstärks och prövas självidentiteten, den görs därav i dessa möten. Individers behov av 

identitetsskapande förstärks i samband med utsatthet, för att utveckla så kan upplevelsen av 

t.ex. assimilering framkalla en känsla av intrång på ens person. Av denna anledning så skapas 

ett behov av att förstärka och upprätthålla en självidentitet som tydliggör en gränsdragning. 

Ytterligare så menar Giddens att självidentitet är ett resultat av en utvecklingsbana, där 

individen tillåter sig formas av korrelationen mellan det förflutna och föreställningar kring 

framtiden. Självets reflexivitet omfattar även kroppen och det handlingssystem som 

självidentiteten reproducerar. Individers reflexiva uppmärksamhet riktas mot kroppsliga 

processer som sammanfogar självet till en helhet (1991:94).  
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1.4.2. Gränsdragningar 

Utifrån Fredrik Barths teoretiska ramverk kring studier av gränsdragningar, så kommer jag 

belysa den gränsbevarande aspekten av identitetsskapandet.  

            Barth ställer sig kritiskt till studier av etniska grupper som kulturella enheter. 

Forskares ambitioner att studera ”kulturer” som enheter betraktas som ett problematiskt 

perspektiv, då man reproducerar en föreställning kring cementerade grupper. Dessa 

cementerade grupper uppfattas existera i isolering, man förutsätter att dessa grupper aldrig 

kommer i kontakt med varandra och att gränsdragningar aldrig utsätts för prövning (1969:11).  

           Barth betonar istället studien av gränsdragningar i samband med studier av etniska 

grupper. Gränsdragning sker då grupper möts men det är också där gruppen görs, det vill säga 

i möte med andra så utsätter man gränser för prövning. Som resultat av detta formas ett 

spänningsfält inom vilket gruppers kulturbärande fenomen och identifikationer reproduceras 

och förstärks. Grupper bör därav inte studeras utifrån deras säregna ”kulturella egenskaper”, 

utan ifrån deras gränsbevarande identifikationer och symbolers förmåga att upprätthållas.   

 

1.4.3. Vithetens fenomenologi  

I artikeln Osynligt förtryck och vita kroppar utgår Nylund Skog ifrån Sara Ahmeds teoretiska 

ramverk kring vithetens fenomenologi, i syfte att urskilja hur den judiska gruppen 

osynliggörs. Nylund Skog betonar att detta innebär att den judiska gruppen tenderar till att 

”passera som vit”, att ”passera som” menar Ahmed är en form av överskridande.  

Subjektet som passerar som något det inte är tas allt oftare som utgångspunkt för ett sätt att 

betrakta identifikation som betonar de fantasier, brytningar och sprickor som hindrar 

identiteten från att bekräftas som en ontologisk självklarhet för subjektet. (Ahmed 

2011:50).  

Ahmed menar att detta överskridande blir tydligt för subjektet, då vitheten inte 

överensstämmer med individens självbild. Subjekt som passerar som vita tenderar på så sätt 

till att känna rädsla för att bli avslöjade (2011:52).   

         I Vithetens Hegemoni uttrycker Ahmed hur kolonialismen och andra 

världsomspännande fenomen har reproducerat en vit värld. Detta leder till att kroppar som 

besitter vithet känner sig hemma och breder därför ut sig i en värld som görs tillgänglig för 

dem. Vita kroppar ärver en värld som är tillgänglig för dem, tillgänglighet, menar Ahmed är 

förutsättningen för handlingar och rörelsefrihet. Reproduktionen av en vit värld utmärker även 

mötet med den ”exotiske” främlingen. I Ahmeds analys så utgörs detta möte av en form av 
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fetischism, det vill säga främlingen föreställs som ett eftertraktat objekt som det vita subjektet 

vill närma sig. Ahmed urskiljer hur vithet tenderar till att konsumera, passera och porträttera 

en närhet till främlingen (2011:37). 

      Nylund Skog använder sig av Ahmeds teoretiska ramverk för att urskilja hur den judiska 

gruppen tenderar till att passera som vit, i detta fall svensk. Svenskhet, på samma sätt som 

vithet är osynlig i bemärkelsen att den är normativ. Ahmed betonar att denna osynlighet är 

kännetecknet för det vita privilegiet, då vithet inte utmärks, uppmärksammas eller påpekas 

(Ahmed 2011:53)  

        Nylund Skogs analys utmärker att den judiska gruppens utsatthet under andra 

världskriget, samt berättelserna om antisemitismen ”klibbar” sig fast mot upplevelsen av 

judiskhet idag (2014:6f). Ahmed beskriver en form av ”klibbig” association kring symboler, 

figurer och föremåls anknytning till känslors spridning. Känslor glider sidledes mellan dessa 

symboler och samtidigt bakåt, då man återanknyter till tidigare associationer. Ahmed menar 

att dessa ”affektsymboler formar materialiseringen av kollektiva kroppar”, det vill säga skapar 

en känsla för t.ex. gruppen, nationen eller ”nationens kropp” (2011:69ff). Därav kan 

affektsymboler urskilja utomstående, och med hjälp av klibbiga ord så skapar man en 

kollektiv känsla kring ”den andre” (Ibid).  

 

2. UTTRYCK FÖR JUDISKHET OCH POLITISKA 

AMBITIONER  

 

1.1. KOSHERHÅLLNING   

Inledningsvis så vill jag tydliggöra, åtminstone de främsta aspekterna, av vad det innebär att 

hålla kosher. Kosherhållning (kasher Herb.) utgår framförallt ifrån kashrut (renhetslagar). 

Som består utav kategoriseringen av tahor (rena) och tamé (orena) i Tanach, den judiska 

bibeln. Kategoriseringen av rena och orena djur utgörs av en rad systematiska kriterier i 

förhållande till vad för typ av djur det är, t.ex. landdjur, vars kriterier består av kluvna klövar 

och idisslande. Ifall ett landdjur inte uppfyller dessa kriterier så klassas det som ett orent djur, 

det vill säga ett djur som inte är kosher att äta. Av denna anledning så är grisen inte kosher 

”…ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte…”(3 MB 11:2-7).  

         Separationen mellan mjölk och kött kommer från förbudet att ”koka killing i moderns 

mjölk” (2 MB. 23:19; 2 MB 34:26; 5 MB 14:21). Detta förbud återfinns på tre ställen i 



 13 

Tanach, min forskningsdeltagare Isak Nachman, som även är rabbin uttrycker att ”eftersom vi 

inte tror att någonting i den boken står i onödan så betyder det, att om det står tre gånger så 

finns det tre anledningar.” Det är därav förbjudet att tillaga, det är förbjudet att äta samt 

förbjudet att tjäna pengar på.  

           Kashrut är en del av de 613 mitzvot (bud) som ingår i Halakha, den rabbinska 

litteraturen som innefattar de religiösa plikterna. Dessa 613 mizvots delas in i tre olika nivåer.  

Den sista nivån, Chuhim består av de irrationella bud som enligt Göran Gunner, saknar 

förnuftsmässig motivering, till denna nivå tillhör kosherlagarna (1999:25).  

Religionshistorikern Bente Groth beskriver att Halakha betyder ”att gå” (2002:103). Genom 

att internalisera buden i sin vardag, så ”går” man i enlighet med förbundet med Gud. 

Nachman beskriver att buden ”skyddar oss från att göra fel”. Ur detta perspektiv så förväntas 

buden genomsyra och internaliseras i vardagslivet, då dem tycks utmärka den rätta ”vägen att 

gå”.  

 

1.1.1. Identitetsmarkörer och otrygghet 

Att hålla kosher beskrivs som en pågående process och en förhandling av identitet. Enligt 

forskningsdeltagare Martin så består det judiska livet framförallt av att upprätthålla ett 

kosherhem. I möte med etnologen Sofia Jonsson så betonar Martin det reflexiva 

förhållningsättet till mat som den centrala aspekten av kosherhållningen. ”Det viktigaste för 

mig är att jag har en tanke på vad jag stoppar i mig. Det påverkar ju den identitet jag har” 

(DFU 39581). Martins beskrivning antyder på kosherhållningens förmåga att uppmana till 

reflektion och påminnelse, som utgör centrala delar av identitetsskapandet. 

          Aspekten av påminnelse betonar deltagare Dennis under vår intervju i det judiska 

kulturhuset i centrala Stockholm. Att "..när man äter så blir man påmind hela tiden om den 

gruppen man tillhör”, kan betraktas som en daglig praktik av identitetsskapande.  

          Denna föreställning kring kosherhållningens reflexiva förmåga delas med 

forskningsdeltagare Tobias, som anser att ”kosher är ett religiöst arbete” (DFU 39591). Han 

beskriver att det är som om någonting ”hugger tag i en” då man påminns om kashrut. Tobias 

uttrycker att hans glädje i kosherhållning utgörs framförallt av denna reflektion.  

          Att kosherreglerna utgör ett ramverk för självreflektion anser Johannes bidra till hans 

välmående. Under våran intervju i en galleria på Södermalm så uttrycker Johannes att 

kosherhållningen är någonting som får honom att må bra. Avhållsamheten och reflektionen 

utgör ett enkelt och praktiskt sätt att stärka sin karaktär och judiska identitetsmarkörer. 
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Johannes reflekterar däremot kring kosherhållningen som en hård identitetsmarkör , ”...att inte 

kunna dela någonting med någon annan.”. Föreställningen kring denna hårdhet kan även 

betraktas som ett resultat av mötet med den andra. Utifrån Giddens teori om 

identitetsskapande så görs kosherhållningen hård i möte med personer som inte håller kosher, 

av den anledning att den distinkt avgränsar. Ytterligare anledning till varför kosherhållningen 

görs hård, kan urskiljas i attityder som ”väcks” när kosherhållningen görs synlig.  

             Martin upplever att det finns en stor okunskap kring kosher och han önskar att det 

vore möjligt att dölja sin judiskhet. Manifestationer av judiska symboler eller ett judiskt 

utseende, som Martin beskriver att han själv besitter, kan leda till att man blir utsatt för hot 

och slagord. Att manifestera judiskhet tenderar, enligt Martins mening till att provocera 

omgivningen. Den judiska utsattheten i Sverige ökar stegvis med tiden och Martin betonar att 

den tar sig i uttryck av en kollektiv rädsla.  

Vi har alltid varit ett förskingrat folk, det spelar ingen roll om Israel.. Vi har alltid varit ett 

förskingrat folk. Men det känns tråkigt, vi får inte bestämma över våran egen framtid utan 

styrs av rädsla och de val vi gör styrs av rädsla. (DFU 39581).  

Martin önskan att kunna osynliggöra sin judiskhet utmärker hans upplevelse av att vara 

obekväm i möte med majoritetssamhället.  Enligt Sara Ahmed så är synliga kroppar, det vill 

säga kroppar som inte passerar som vita, obekväma kroppar. En bekväm kropp lever i en 

värld som görs tillgänglig för dem (Ahmed 2011:131).  Enligt Martins mening så innebär 

hans oförmåga att osynliggöra sin judiskhet att han känner sig otrygg. Uttryck för judiskhet 

begränsar Martins tillgänglighet och rörlighet då den domineras av rädsla.  

         Ahmed beskriver hur rasifierade kroppar besitter ett begränsat kroppsschema som 

opererar efter strukturella förhållanden (Ibid). För Martin tycks den judiska utsattheten ta sin 

form i framförallt en kollektiv rädsla, denna rädsla beskrivs inkräkta på gruppens förmåga att 

styra över sina egna val och sin egna framtid. Enligt Ahmeds mening så intensifieras rädslor 

när de inte längre innesluts av ett objekt. Känslan av att rädslan kan vara varsomhelst och 

överallt leder till en omfattande otrygghet (2011:74f).  

            Martins föreställning kring den judiska gruppens utsatthet i en historisk kontext, ”Vi 

har alltid varit ett förskingrat folk..”  ligger i led med Nylund Skogs beskrivning av rädslor. 

Hur berättelser från det förflutna, av förföljelse och förskingring ”klibbar” vid upplevelsen av 

förtryck idag och reproducerar ett ramverk för en kollektiv föreställning (Nylund Skog 

2014:5f) Martins rädsla för framtiden, aktualiseras av berättelser kring det förflutna och den 

oförutsägbara rädslans närmande. Martins identitetsskapande tycks på så sätt intensifieras 

under omständigheter av rädsla.  
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1.1.2. Utomstående och icke-judar 

Identitetsmarkörer som kosherhållning utgör en judiskhet, som görs tydlig i möte med 

utomstående. Tobias beskriver hur utomstående har svårt att förstå kosherhållningen.  

För en utomstående kan det här framstå som helt irrationellt, galet beteende. `Vadå tänker du 

vänta i 40 minuter mellan att äta det här och det där? Vem konstaterar i 40 minuter ´/../ Det 

här är vårt sätt att hantera det. Ett ständigt reflekterande. (DFU 39591).  

Tobias syftar på hur man tenderar till att vänta en viss tid mellan konsumtionen av kött och 

mjölk, för att inte blanda1 dessa två. Tobias beskriver en emisk förståelse som gör det svårt att 

förmedla till utomstående vad kosher betyder och varför man gör som man gör. Detta utgör en 

avgränsning som enligt Tobias upplevelse är ytterst ifrågasatt. Att inte bli förstådd kan kännas 

påfrestande i vissa situationer, men kan också upplevas som stärkande.  

            Johannes beskriver att hans kosherhållning stärker hans karaktär och självkänsla 

samtidigt som han beskriver att kosherhållningen leder till att han ”går emot sig själv”.  

”Det är ju egentligen fullständigt ologiskt att hålla kosher, det är ju någonting som jag gör 

som går emot mig själv”.  Johannes betonar att kosherreglerna är svåra att förmedla då dem 

tillhör den kategorin av bud som inte går att rationellt motiveras. Beskrivningen av att ”gå 

emot någonting” kan också anknytas till förutsättningarna att hålla kosher i Sverige. 

Svårigheter att upprätthålla ett kosher liv kan betraktas som ett sätt att ”gå emot sig själv”, att 

göra livet mer komplicerat än vad det hade varit ifall Johannes gett upp identitetsmarkören i 

möte med andra. Johannes beskriver kosherhållningen som en hård identitetsmarkör, den 

särskiljer honom i möte med andra. Vilket innebär att han alltmer hårdare ifrågasätts av 

utomstående. Johannes styrka och självkänsla skulle därav kunna utgöras av motivationen att 

upprätthålla sin judiska identitetsmarkör och manifestera judiskhet, trots dess motsättningar.  

         Forskningsdeltagare Jonas beskriver för Michelle Göransson hur det förmodligen är 

enklare att avgränsa sig till judiska umgängen när man är religiös. Han förklarar att det 

underlättar då man inte tvingas förklara sig och sin kosthållning (DFU 39391). Nylund Skogs 

forskningsdeltagare Lena beskriver i motsatts till Jonas uppfattning, att problematik uppstår 

främst när hon ska besöka sina judiska vänner som inte håller kosher. Hon anser att det 

uppstår ett starkare motstånd bland dessa vänner i relation till när hon besöker sina icke-

 
1 Uppfattningen att kött och mjölk blandas i magen, därav så väntar man en viss tid mellan konsumtionen av dem 

båda.  
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judiska vänner. Lena uttrycker att hennes icke-judiska vänner tar hänsyn till hennes 

kosherhållning och anpassar deras matlagning efter hennes behov (DFU 3963).  

Skillnaden mellan forskningsdeltagarna Jonas och Lenas uppfattningar kring icke-judars 

acceptans kring kosherhållningen nyanserar relationen till utomstående. Dessutom så antyder 

Lenas upplevelse bland judar som inte håller kosher på att gränsdragningarna inte bara sker 

mellan judar och icke-judar.  

             

1.1.3. Privat- och offentlig sfär  

Kosherhållning, precis som identitetsmarkörer kan se väldigt olika ut, en del avstår delvis från 

icke-kosher mat, vissa håller kosher i hushållet men äter på restauranger som serverar icke-

kosher och andra håller kosher inom både privat- och offentlig sfär. Johannes t.ex. beskriver 

att han äter på restauranger i Stockholm som inte är kosher men han begränsar sig till 

vegetariska- och fiskrätter, då han bara äter kött som är kosher. För Johannes betyder detta att 

han kan ta del av det sociala utelivet och umgås med vänner utanför den privata sfären, då han 

betonar mat som starkt anknutet till det sociala.  

             Forskningsdeltagare Isak är rabbin och boende i Stockholm. Han internaliserar 

kosherreglerna i sin vardag och håller kosher även på offentliga platser. Detta innebär att Isak 

inte kan äta ute i Stockholm då det inte finns några restauranger som serverar kosher. Hans 

kosherhållning utgör en stark avgränsning mellan honom och det sociala umgänget inom den 

offentliga sfären. Isaks identitetsmarkör görs extra tydligt i möte med majoritetssamhället och 

resulterar i en distinkt avgränsning. Utifrån beskrivningen av sin relation till 

majoritetssamhället så skildrar Isak en bild av ett samhälle som inte görs tillgängligt för 

honom.  

            

1.1.4. Utbud och förflyttning  

För forskningsdeltagarna så innebär tillgången till kosherköttet en huvudsaklig förutsättning 

för att upprätthålla den judiska identitetsmarkören.  

            I Sverige är kosherbutikerna framförallt begränsade till de större städerna. Enligt Isak 

så minskar tillgängligheten av kosherköttet i de södra delarna av landet. Butiken i Malmö har 

sedan tidigare stängt ner och butiken i Göteborg har begränsade öppettider. Ragnhild som är 

bosatt i Göteborg beskriver för Nylund Skog att hon upplever en brist på kosherkött. Ifall 

köttet hade varit mer tillgängligt så hade hon köpt mer kosher och upprätthållit ett kosherhem 

(DFU 39616).  
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            De mindre judiska församlingarna minskar kraftigt, framförallt församlingen i Malmö, 

som utsatts för en rad allvarliga attacker. Isak visar på ett samband mellan tillgången till 

kosherkött och det alltmer minskande antalet religiösa judar i Sverige. Även Stockholms 

församling minskar, men eftersom man tenderar till att flytta dit från Göteborg och Malmö så 

förblir den störst i Sverige. Isak och Johannes, som båda bor i Stockholm beskriver att utbudet 

av kosherköttet är tillräckligt.  

           Forskningsdeltagare Martin beskriver att den judiska gruppen är hotade från både 

”höger och vänster”, ”Vi är den grupp som har liksom båda hotbilder mot oss”. Martin 

hänvisar till demografin kring frågan om att leva judiskt i Sverige. Då den judiska 

befolkningen minskar kraftigt och situationen blir alltmer komplicerad så ser Martin ingen 

framtid för religiösa judar i Sverige (DFU 39581). Isak delar denna framtidssyn, han 

beskriver att  ”man vet ju inte ifall det kommer finnas en kosherbutik i Sverige om fem år, det 

vet man inte, det får man inte ta för givet. Vi får hoppas.”. Enligt Isaks och Martins 

beskrivningar av den minskande tillgången av kosher och den minskande gruppen religiösa 

judar så finns det en korrelation mellan efterfrågan och utbud. Denna korrelation reproducerar 

en medvetenhet kring utsattheten och betydelsen av konsumtionen. De framtida 

förutsättningarna att hålla kosher utgörs av den samtida ansträngningen att manifestera 

judiskhet.  

 

1.2. DJURSKYDDSNATIONALISM  

Beskrivningarna av judiskhetens utsatthet och fördomarna resulterar i en förskjutning. Att 

man avstår från eller inte besitter förmågan att manifestera sin kosherhållning i offentligheten 

kan kopplas till en stigmatisering av kosher. Detta leder mig vidare till den svenska synen på 

kosherhållning och kosherslakt. Utifrån perspektivet av djurskyddsnationalism kommer jag 

undersöka hur mina forskningsdeltagare upplever den svenska inställningen till kosherslakten.  

          I detta avsnitt så kommer jag mer ingående beskriva den teoretiska grunden som 

djurskyddsnationalismen vilar på. För att i avsnittet därefter analysera det empiriska 

materialet som skildrar den judiska upplevelsen av djurskyddsnationalism.  

 

1.2.1. Djurskyddsnationalism och den nationalistiska principen  

I bakgrundsavsnittet av denna uppsats så redogör jag för diskussionen kring stiftningen av 

djurskyddslagen 1937. Utmärkande så urskiljs förskjutningen av skuld som central för 
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kritiken riktad mot lagstiftningen och debatten kring djurskydd. Denna form av förskjutning 

är den främsta aspekten inom den svenska djurskyddsnationalismen.  

           Per-Erik Svärds betoning av djurskyddsnationalismen utgår från ett djurrätts 

perspektiv, Svärd menar att djurskyddsnationalismen osynliggör det svenska 

tillkortakommandet. Genom att förskjuta föreställningen kring djurplågeri till ”den andre”, i 

detta fall den judiska gruppen, så avleder man fokus från den svenska djurhållningen (Svärd 

2009). För att förstå de djurskyddsnationalistiska utgångspunkterna behöver vi förstå vad 

nationalism är.  

           Nationalism beskriver Thomas Hylland Eriksen är den ”moderna nationsstatens 

ideologi”, utifrån Ernest Gellners definition av nationalism så betonar Eriksen de 

nationalistiska föreställningarna kring principen av politiska- och etniska gränsers enhetlighet 

med nationens gränser. Nationalismen innefattar en form av homogeniseringsambition som 

försvaras av ett ”sentiment”. Gellner syftar på att detta sentiment består av känslorna som 

uppstår i följd av brott mot den nationalistiska principen, det vill säga 

homogeniseringsprincipen. Den nationalistiska principen består av känslan av gemenskap 

som sträcker sig genom nationen och sammanför dess befolkning (Gellner 1983:1). Benedict 

Anderson beskriver detta som en föreställd gemenskap. Föreställd, antyder Anderson, 

eftersom medlemmarna i denna gemenskap anspelar på en samhörighet trots att respektive 

person aldrig kommer känna, träffa eller ens höra talas om mer än ett fåtal andra medlemmar. 

Anderson menar på att trots detta så tycks nationalismen upprätthålla en gemenskap som är 

både ”begränsad och suverän.”(Anderson 1996:21). Enligt Eriksen så förankras den 

dominerande gruppens identitetsmarkörer i statens officiella symboler och lagstiftningar 

(Eriksen 2007:125f). Detta leder till att uttrycken för djurskyddsnationalismen kan betraktas 

som förankrade identitetsmarkörer av den dominerande gruppen.  

 

1.3. JUDISKA PERSPEKTIV PÅ DJURSKYDDSNATIONALISM  

Den svenska föreställningen kring djurplågeri tenderar till att förskjutas till den judiska 

kosherslakten. För att undersöka hur denna förskjutning upplevs har jag centrerat mina 

intervjuer kring föreställningar av kosherköttets plats i Sverige. Jag har ställt frågor som inlett 

samtal kring hur man upplever majoritetssamhällets inställning till kosherköttet. Mina 

forskningsdeltagare har reflekterat kring reproduktionen av fördomar och dess 

utgångspunkter. Man har framförallt reflekterat kring hur det kommer sig att frågor kring 

djurskydd är så pass laddat i Sverige. 
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1.3.1. Svensk köttlobby, förskjutning av djurplågeri och tillkortakommanden  

Den svenska djurskyddsnationalismens främsta egenskap är att reproducera föreställningar 

kring en bekymmerslös djurhållning som görs fri från de problematiska slaktmetoderna. 

Svenskar kan på så sätt konsumera svenskt kött utan dåligt samvete eller skuld.  

          För forskningsdeltagare Isak innebär den svenska djurskyddsnationalismen en 

exkludering av hans kosherhållning. Han uttrycker att ”I Sverige finns det en mycket stark, 

som jag ser det, köttlobby.” Denna köttlobby antyder Isak, manar inte bara folk till att 

konsumera svenskt kött, utan också till att avvisa dem som inte gör det.  ”Att på något sätt så 

är svenskt kött det bästa som finns och alla andra är fullständiga idioter”. Isak ställer sig 

kritisk till detta, han anser att det mycket möjligt kan finnas individer utanför Sverige som 

bättre förstår sig på djurhållning. Han betonar att ”..jag tror inte att Sverige har världs 

monopol i att ha rätt.”  

          Isaks beskrivning av den svenska köttlobbyn ligger i led med den 

djurskyddsnationalism som Svärd beskriver. Köttlobbyn antyder att svenskarna har en 

överlägsen köttindustri och att alla som inte konsumerar det svenska köttet strider mot den 

nationalistiska principen. Att ”alla andra är fullständiga idioter”, är Isaks förståelse av den 

svenska inställningen till hans egna köttkonsumtion. För Isak blir det tydligt att hans 

kosherhållning inte platsar inom den svenska uppfattningen kring köttkonsumtion. I möte med 

ett majoritetssamhälle som distanserar sig från hans uttryck för judiskhet så blir Isaks identitet 

”pressad”. Det vill säga den utsätts för prövning och som Giddens beskriver, så kräver 

identiteten omformulering för att upprätthållas (1991:94).  Isaks judiskhet leder till att han tar 

distans från den svenska djurskyddsnationalismen. Hans kosherhållning blir på så sätt ett 

uttryck för ett identitetsskapande, då han distanserar sig från konsumtionen av svenskt kött. I 

möte med djurskyddsnationalismen så förstärks Isaks identitetsmarkör av den anledning att 

den ifrågasätts och motarbetas.  

           För Isak är det tydligt att djurskyddsfrågan är väldigt laddad i Sverige. Han berättar hur 

hans deltagande i en debatt om kosherslakt och jakt2, resulterade i att han fick hem en del brev 

som hotade honom till livet. I debatten hade jakt varit en central del av diskussionen, Isak 

menar att ”..man ser inte sina egna tillkortakommanden”. Jakt, enligt Isak, innebär att man 

dödar ett djur utan bedövning och skulle av denna anledning kunna diskuteras i samband med 

 
2 Jakt utifrån judiska ståndpunkter är inte tillåtet, framförallt inte som föda. Jakt för nöjes skull är omdebatterat. 

Rabbinska utsagor motsätter jakten starkt. (Gunner 1999:38).  
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kosherslakt. Men eftersom jakten är accepterad och därav en del av svenskheten så avvisar 

man denna diskussion, enligt Isak. Att avvisa debatten kan betraktas som ett sätt att vägra 

etablera kosherslakten inom en debatt som rör ”det svenska”. Jakten anses tillhöra 

svenskheten och betraktas inte kunna  jämföras med kosherslakten, som klibbar mot begrepp 

som ”djurplågeri”, ”ritualslakt” och ”barbariska slaktmetoder”. Isaks betoning av att man inte 

ser sina egna tillkortakommanden antyder på en svenskhet som osynliggör sina egna brister. 

Debatten kring kosherkött avvisas då den skulle synliggöra jaktens problematik och 

relativisera synen på det svenska djurskyddet.  

           Johannes anser däremot att frågan om kosherslakt är en symbolfråga som enbart 

politiska partier ägnar sig åt att lyfta fram. Gemene man tenderar egentligen inte till att ha 

någon åsikt kring hur det ska slaktas. Han anser att, eftersom svenskar inte har något problem 

med att äta köttet som slaktas ”på löpande band i Brasilien”, så har man egentligen ingen åsikt 

kring kosherslakten. Att gemene man egentligen inte bryr sig om hur djuren slaktas, kan 

betraktas som Johannes föreställning kring den egentliga svenska djurhållningen och synen på 

slakten. Diskussioner kring kosherslakt kan därför inte motiveras av ett 

djurskyddsengagemang utan bör betonas som en ambition att urskilja en problematik hos ”den 

andre”.  

          ” Jo men djurhållningen är ju inte så bra där, ska vi ha det där, kolla hur det ser ut i de 

länderna..” Johannes beskriver att svenskar har lätt att ta till sig denna retorik, då man 

förskjuter föreställningar kring dålig djurhållning till andra länder. Johannes finner att 

kosherhållning faller offer för dessa politikers ambitioner att förskjuta skulden. Genom att 

förskjuta skulden till ”den andre” så förstärker man även känslan av överlägsenhet inom den 

dominerande gruppen. Eriksen beskriver att nationers dominerande grupp, ofta etniska grupp, 

förankrar sina identitetsmarkörer som de officiella symbolerna som nationen vilar på 

(2007:126). Utifrån detta perspektiv så kan man urskilja att Johannes beskrivning av 

djurskyddsnationalismen motiveras av den svenska ambitionen att förskjuta judiskhetens 

identitetsmarkörer från de nationella symbolerna. Då man även använder sig av klibbiga 

begrepp som ”djurplågeri” och ”dålig djurhållning”, legitimerar man marginaliseringen och 

avvisandet av judiskheten från offentligheten.  

        Isaks föreställning kring minoritetsgruppers utsatthet instämmer med Johannes 

beskrivning av förskjutning. Han beskriver en oförmåga att värja sig för denna typ av rasism, 

då uttryck som ”nu drar du antisemit-kortet.” leder till en förminskning av Isaks upplevelse av 

diskriminering. Isak upplever att fördomarna kring den judiska gruppen tenderar till att  
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uttryckas med väldigt tungt artilleri. ”Det som händer är att man demoniserar vårat sätt att 

leva på. Man antyder att `ni gillar att slakta på ett elakt sätt, ni gillar att stympa era barn´.”  

Isaks krav på omskärelse och kosherslakt innebär ett brott mot den nationalistiska strävan mot 

homogenitet och, som Gellner beskriver, väcker en nationalistisk vrede (1983:1). 

Svenskhetens förankring av identitetsmarkörer uppfattas som hotade då judiskhet 

manifesteras. Utifrån Barths betoning av gränsdragningar så blir det ytterligare tydligt att 

både svenskhetens och judiskhetens identitetsmarkörer utsätts för prövning i möte med 

varandra.  

         Att man avvisar det judiska uttrycken på det sättet som Isak beskriver, antyder på en 

strategi för att utelämna den judiska gruppen. Isak menar på att demokratin brister i sin 

förmåga att ”ta hand om minoriteter, på något märkligt sätt..”. Som resultat av detta så 

utelämnas man till att upprätthålla traditioner på egen hand. För Isak är det tydlig att 

judiskhetens förutsättningar för överlevnad bygger på svenskhetens acceptans, ”om de allra 

flesta svenskar tycker att vi är konstiga, då är vi rökta”.  

 

1.3.2. Vilka konsekvenser skulle förbud av import innebära?           

Sverigedemokraternas motioner och politiska ståndpunkter kring kosherslakten utmynnar i ett 

förslag kring förbud av import. För Sverigedemokraterna handlar det om ”ritualslaktens” 

oförenlighet med den svenska synen kring hur djur ska behandlas (sd/rituellt slaktat kött). 

Sverigedemokraternas retorik urskiljer nationalistiska föreställningar kring ett kollektivt 

medvetande som exkluderar judiskhetens föreställningar kring djurhållning.  

            Johannes upplever att fördomarna kring kosherköttet utgörs av en okunskap och 

främlingsfientlighet. Han anser att debatten kring kosherköttet motiveras av politiska 

ambitioner att, på bekostnad av den judiska gruppen, locka till sig röster. Framförallt 

Sverigedemokraternas förslag om förbud av import, anser Johannes är väldigt problematiskt. 

Han uttrycker däremot att förbudet av import inte skulle innebära speciellt omfattande 

konsekvenser för honom, då han regelbundet reser till en del platser där köttet är tillgängligt.   

           Isak beskriver att hans tillvaro skulle påverkas av förbudet, då det är vanligt att man 

äter kött under högtider samt kycklingsoppan på fredagskvällen, som är en viktig del av Isaks 

vardag. Köttet har en stark betydelse och han skulle inte kunna leva längre några år utan att 

konsumera kött. 

..även om jag inte får några fler barn så drar jag ifall det blir förbud mot omskärelse. Jag drar 

om det blir förbud mot kosherkött. Då har det gått för långt för mig, rent ideologiskt.  



 22 

Att Isak påpekar att han skulle lämna Sverige ligger i led med hans beskrivning av judiska 

gruppers förflyttning. Förbudet av import skulle leda till att Isak blir berövad på sina 

förutsättningar att upprätthålla kosher. På så sätt blir Isak berövad på sin förmåga att 

upprätthålla den identitetsmarkör som delvis utgör hans judiskhet. I möte med 

identitetssymboler för svenskhet skulle Isak inte besitta förmågan att bibehålla sin judiskhet 

och han skulle därav vara tvungen att avgränsa sig på annat sätt.  

          Isak anser att ”SD är en av dem som vill väldigt, väldigt gärna stoppa judiskt liv i 

Sverige.” Utifrån förbudet av import så blir det tydligt att det handlar om att stoppa ett 

religiöst judiskt liv, inte judar i sig. Isak beskriver att ”.. dem vill inte att judar ska leva enligt 

deras traditioner.” Att uttrycka judiskhet kan på så sätt betraktas som ett motstånd mot dessa 

ambitioner. I möte med majoritetssamhället så aktualiseras Isaks judiskhet, av den anledning 

att den utsätts för hot.  

           I ljuset av Giddens beskrivning av självreflektion så tvingas Isak reflektera över sin 

framtid. Utifrån sina förutsättningar att hålla kosher idag och judars förflyttning från Europa 

så reflekterar Isak kring sina framtida förutsättningar. Beskrivningen att ”judar är vana vid att 

rösta med fötterna /../ att välja en annan plats att bo på” ger uttryck för ett internaliserat 

förflutet. Isak föreställer sig att förflyttningen är en del av judiskheten, därav skulle hans 

förflyttning från Sverige ligga i led med hans identitet. Ett identitetsskapande som utgörs av 

korrelationen mellan det förflutna och föreställningar kring framtiden.  

            För Isak är det viktigt att få leva ett judiskt liv, i enlighet med traditionerna och buden. 

Synligheten av judiskheten som Isak manifesterar förstärks i samband med förslaget kring 

förbud av import. Sara Ahmed menar att kroppar som inte passerar som vita är synliga, i den 

bemärkelse att de påpekas eller ifrågasätts. För Ahmed finns det en strukturell skillnad mellan 

vithet och svarthet som utmärks när icke-vita personer passerar som vita. Enligt Ahmed så 

besitter vita personer en osynlighet, det vill säga en tillgänglighet och bekvämlighet. 

Utgångspunkten för ett privilegium utgörs av osynlighet som möjliggör ett obemärkt 

passerande genom olika rum (Ahmed 2011:52f). Isak besitter ingen svarthet och hans 

synlighet bärs inte på huden. I den bemärkelsen så bör man inte föreställa sig att uttryck för 

judiskhet kan likställas med svarthet. Trots detta så utgör Isaks judiskhet en annan typ av 

synlighet som utmärker en form av marginalisering.  

         Marginaliserade, betonar Nylund Skog innebär att man är utestängd från det svenska 

samhället. I sin diskussion kring forskningsdeltagare Nadia och Michaels position i det 

svenska samhället, så betonas deras förmåga att osynliggöra sin judiskhet genom att avstå från 

att bära judiska symboler i offentligheten. Vithet, innebär på så sätt en trygghet och tillgång 
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till det svenska samhället som leder till att Nadia och Michael inte kan betraktas som 

marginaliserade (Nylund Skog 2014:15).  

         Isaks judiskhet kan på samma sätt som Nadia och Michael osynliggöras i offentligheten, 

däremot så skulle förbudet av import inkräkta på Isaks privata sfär. Det vill säga, han skulle 

inte kunna upprätthålla kosher i hemmet. Isaks förutsättningar att upprätthålla kosher idag 

vilar på hans tillgång av det importerade köttet i kosherbutiken. Ifall förslaget kring förbud 

skulle bli verklighet, hade detta inneburit att Isak hade uteslutits från det svenska samhället.  

 

1.3.3. Osynliggörande  

Utifrån diskussionen kring förbudet av import så blir det tydligt att Sverigedemokraterna 

besitter en ambition att försvåra religiöst judiskt liv. Enligt forskningsdeltagarna så utgör inte 

hela den judiska gruppen den ”problematik” som Sverigedemokraterna vill åtgärda. Det vill 

säga Sverigedemokraterna har inget problem med judar generellt. Man anser däremot att 

uttryck för ett religiöst judiskt liv inte bör tilldelas förutsättningar att upprätthållas. 

Sverigedemokraterna, tillsammans med andra partier, vars politik tycks sträva åt samma håll, 

ger uttryck för en ambition att osynliggöra det religiösa judiska livet. Osynliggöra i den 

bemärkelse, att man försvårar möjligheten att upprätthålla dess uttryck.  

             Isak beskriver att Sverigedemokraterna ”..vill ha en jude som Kent Ekeroth, en jude 

som är helt bortkopplad från sina judiska traditioner.” Isak gör ett exempel av den judiskhet 

som Sverigedemokraten Kent Ekeroth besitter. Ekeroth gör inte uttryck för eller manifesterar 

inte någon av de judiska identitetsmarkörerna i möte med svenskhet. Hans judiskhet blir därav 

osynlig, framförallt av den anledning att Ekeroths utseende tillåter honom att passera som 

svensk. Att passera som svensk kan betraktas som eftersträvansvärt i den bemärkelse att det 

tilldelar individer den tillgänglighet till det svenska samhället som endast svenskhet 

innefattar. Isaks betoning av detta urskiljer däremot att alla judar inte finner svenskhet som 

eftertraktat.  

           Sverigedemokraterna är inte ensamma om att sträva efter att osynliggöra judiskhet. 

Liberalerna och Socialdemokraterna besitter, enligt Isak, samma ambition som 

Sverigedemokraterna. Han menar att dem vill ”stoppa traditionellt judisk liv i Sverige”. 

”Stoppa” görs i den bemärkelse att man avlägsnar förutsättningarna att upprätthålla judiskhet i 

Sverige. För Isak är det centralt att kosherkött, omskärelse och religiösa friskolor finns 

tillgängligt för honom. Men han anser att de politiska partierna succesivt inkräktar på hans 

rättighet att leva ett traditionellt judiskt liv. ”..jag vill ha mina rättigheter att leva som en jude 
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bör leva enligt de traditioner som finns.” Isaks krav att få leva enligt de judiska traditionerna, 

innebär ett krav att få upprätthålla sina judiska identitetsmarkörer.   

            Anledningen till varför just, kosherkött, omskärelse och religiösa friskolor blir centrala 

för Isak kan betraktas som ett resultat av den pressade situationen i möte med 

majoritetssamhället. I möte med svenskhet så aktualiseras dessa identitetsmarkörer av den 

anledningen att dem utsätts för prövning. Enligt Eriksens beskrivning av den dominerande 

gruppen (2007:126), så besitter svenskheten en överlägsenhet. Svenskheten utmanar judiska 

identitetsmarkörer, framförallt ifall de strider emot nationalistiska principer. Man kan därför 

betrakta det svenska djurskyddet och det svenska skolväsendet som centrala 

identitetsmarkörer för svenskheten. Dessa frågor uttrycks som nationella angelägenheter i 

politiska debatter, frågor som anspelar på en nationella värderingar vars utgångspunkter 

exkluderar det religiösa judiska livet. Kosherköttet blir på så sätt en stark identitetsmarkör för 

judiskhet, då den utmanas av den svenska djurskyddsnationalismen.  

        För Isak är det naturligt att det finns judar som väljer att inte följa traditionerna, han 

beskriver att, det är helt i sin ordning och har alltid varit så. Men anser att de svenska politiska 

ambitionerna som succesivt inkräktar på judiska traditioner kan betraktas som kränkningar. 

Kränkningen av judiskheten sker framförallt i samband med ambitionerna att osynliggöra 

identitetsmarkörerna. Som tidigare beskrivet, görs dessa ambitioner till en nationell 

angelägenhet som judiskheten eller den judiska gruppen inte besitter en förmåga att värja sig 

emot. Nylund Skog belyser osynliggörandet som en kränkning, då hon betonar att uttryck för 

judiskhet succesivt avlägsnas från offentligheten. För Nylund Skog är det tydligt att förtrycket 

av den judiska gruppen är av annan art än förtryck som riktas mot andra minoritetsgrupper i 

Sverige. Tillgängligheten att passera som svenskar tillåter den judiska gruppen att ta del av 

den etablerade dominansen (Nylund Skog 2014:15). Judiska kroppar besitter därav en 

möjlighet att ”klättra”. Ahmed beskriver att ”klättrandet” tillåts av individers förmåga att 

passera eller åtminstone närma sig vitheten ”stil” på ett sätt som osynliggör t.ex. personers 

judiskhet (2011:140). Judiska kroppar tillåts ”klättra” så länge de inte ger uttryck för 

judiskhet. Förutsättningarna att etablera sig inom t.ex. politiken möjliggörs när man som Kent 

Ekeroth osynliggör sin judiskhet. Kränkningen av judiskheten sker när osynliggörandet utförs 

ofrivilligt.  
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3. INTERNALISERING AV MOTSTÅND OCH 

GRÄNSDRAGNINGAR  
 
Sammanfattningsvis så antyder de samtida inställningarna till kosherhållningens betydelse i 

samtida Sverige på en kollektiv medvetenhet kring judiskhetens utsatthet. I diskussionen 

kring kosherhållningens som identitetsmarkör och dess synlighet så utmärks en föreställning 

kring en kollektiv rädsla som aktualiseras av berättelser från det förflutna. Berättelser om 

förföljelse och förskingring klibbar mot upplevelsen av judiskhet idag. Rädslan för att bli 

utsatt för hot och slagord i offentligheten, utgörs av föreställningar kring en kollektiv 

utsatthet. Manifestation av judiskhet tillkommer därav med en medvetenhet kring potentiella 

antijudiska attacker, då man ”väcker” de latenta strukturerna till liv.  

            Berättelser från det förflutna har även en inverkan på föreställningar kring framtidens 

förutsättningar att upprätthålla kosher i Sverige. Den komplicerade framtidssynen är även en 

del av den kollektiva föreställningen som aktualiserar rädslor. Upplevelsen av utsattheten kan 

betraktas som ett motiv till ett kollektivt ansvar att upprätthålla kosher. Då man anser att 

judiskhetens framtida förutsättningar utgörs av samtida ansträngningar att upprätthålla kosher. 

Konsumtionen av kosherkött kan, ur detta perspektiv, urskiljas som ett strategi för att bemöta 

judiskhetens utsatthet. Utifrån inställningen till synliggörandet av judiskheten och dess 

tendens att väcka antijudiska strukturer, så utmärker sig konsekvenserna av detta motstånd. 

Det vill säga ju mer judiskheten synliggörs och manifesteras desto hårdare blir det antijudiska 

klimatet.  

         Uttryck för den svenska djurskyddsnationalismen urskiljs framförallt i samband med 

förskjutningen av skulden och skammen som uppstår i samband med dödandet av djur. 

Upplevelsen av denna förskjutning förstärks då argument kring kosherslakten avvisas från 

debatterna, samt då kosherhållningen inte tillgängliggörs inom den offentliga sfären. I direkta 

attacker mot judiskheten blir klibbiga begrepp som ”djurplågeri” och ”barbariskt” effektiva 

strategier för att illegitimera och tysta ner judiska perspektiv på djurhållning.  

         Uttryck för djurskyddsnationalism återfinns även i nära anslutning till ambitionerna att 

osynliggöra judiskheten. Då dessa ambitioner innefattar föreställningar kring kosherslaktens 

oförenlighet med den svenska synen på djurhållning, så drivs dessa ambitioner framåt med 

hjälp av rekonstruktioner av djurskyddsnationalism. Att osynliggöra judiskheten innebär att 

man avvisar identitetsmarkörer, så som kosherhållningen genom att, t.ex. förbjuda import av 

kosherkött.  
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        Förbudet av import innebär inte bara att kosherhållningen osynliggörs i offentligheten, 

utan inkräktar även på individers privata sfärer. Av denna anledning så utgör dessa ambitioner 

inte bara ett osynliggörande, utan snarare en omfattande avvisning av kosherhållningen.  

Upplevelsen av det alltmer påträngande osynliggörandet av judiskheten tycks förstärka 

motiven till att hålla kosher. Som några av deltagarna uttryckte så finns det alltmer anledning 

till att hålla kosher när kosthållningen som identitetsmarkör hotas att osynliggöras. 

Kosherhållningen utgör på så sätt en internalisering av motstånd i en vardaglig kontext. Att 

internalisera innebär på så sätt att man införlivar detta motstånd i det egna tänkandet och i den 

vardagliga praktiken av kosherhållning. Internaliseringen av kosherhållningen, och därav 

framförallt konsumtionen av kosherköttet, aktualiseras som centrala motståndsmarkörer i 

mötet med den svenska djurskyddsnationalismen.  

         Denna slutdiskussion leder mig vidare till tankar kring motiveringen av konsumtionen 

av svenskt kött. Utifrån detta perspektiv så skulle det möjligtvis vara intressant att genomföra 

vidare studier med fokus kring djurskyddsnationalismens inverkan på konsumtionen av 

svenskt kött. Om vi återgår till Sara Ahmeds teori kring konsumtionen av främlingen, ”den 

andre”, så utmärks ätandet som en av de främsta kroppsliga konsumtionsprocesserna. I 

inspiration av bell hooks så skriver Ahmed att konsumtionen av mat införlivas i kroppen, den 

blir en del av oss och framförallt blir vi en del av den (Ahmed 2011:39f).  

          Skulle detta perspektiv på konsumtion av mat kunna appliceras på det svenska köttet?   

I relation till konsumtionen av ”den andre” i samband med ”främmande mat” i syfte att 

hantera skillnader, ”att äta den andre: att ta in den andre, smälta den och skita ut resten” 

(Ibid). Ur detta perspektiv, skulle ätandet av det svenska köttet vara en konsumtion av 

svenskheten och en konstitution av gränsdragningar. En konsumtion det svenska köttets 

associationer och föreställningar kring de välmående korna vandrande över öppna ängar med 

faluröda stugor i bakgrunden. Ifall ”världens mest omfattande djurskyddslag” införlivas i 

ätandet, skulle detta kunna resultera i en konsumtion av den svenska gränsdragningen mellan 

svenskhet och ”den andre”? Och på så sätt en internalisering av djurskyddsnationalismens 

konstruktioner och föreställningar?  

 

 

Tack till..  

Judith Narrowe,  

forskningsdeltagare Dennis, Johannes och Isak, 

samt Dialekt- och folkminnes arkivet i Uppsala. 
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5. BILAGOR  
 

5.1. ORDLISTA  
 

Kosher – (kashér Herb.) någonting som är eller görs rätt, lämpligt eller rent enligt de judiska 

föreskrifterna.  

 

Kashrut – (kashruth, kashrus)den uppsättning av bud som urskiljer en lämplig (kosher) 

kosthållning, framförs i de judiska föreskrifterna, utmärks framförallt i tredje mosebok kapitel 

11 om rena och orena djur.  

 

Shechita – (shehitah, sheshitah, shehita) den slakt som utförs i enhetlighet med de judiska 

föreskrifterna av en speciellt utbildad slaktare (shochet) samt under övervakande av rabbinsk 

auktoritet.  

 

Tahor - (tahara, tahor) Renhet, subjekt eller objekt. Beskrivs även i form av rituell renhet 

som framförallt uppnås med hjälp av Mikveh. (Hebr. Rituellt ren).  

 

Tamé – (tum’ah) Kategori av orenhet. Beskrivs även i form av rituell orenhet som orsakas 

av kontakt med orent. (Hebr. Att bli oren).  

 

Tanach – (Tenakh, Tenak, Tanach, Mikra) Den hebreiska bibeln, namnet kommer från de 

hebreiska namnen för delarna Torah, Nevi’im och Ketuvim, som betyder lag, profeter och 

skrifter.  

 

Halakha – (Halacha, Halakhah, halachah, halacho) den rabbinska litteratur som hanterar 

de religiösa plikterna. - betyder ”att gå”  

 

Mitzvot – (mitzvah, miscah, miswoth) bud, de 613 bud som återfinns i Halakha  

 

Chuhim - kategorin av de irrationella buden, kosherreglerna tillhör denna kategorin.  

 

Treif – (trayf, treyf, traif) motsatsen till kosher, kommer från det hebreiska ordet terefah som 

beskriver de djur som kategoriseras som kosher men har utsatts för skada eller besitter en 

fysisk defekt.  

 

Matzo – (matzah, matza,matsoh) Det osyrade brödet som äts framförallt under 

pesachhögtiden.  
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