
Förteckning över inspelningar och utskrifter av anonymiserade intervjuer om 
antisemitism. 
 
DFU 39384, bd 9471 
Jonathan, 21 år. Studerar till psykolog vid Stockholms universitet. Är uppväxt med judiska 
föräldrar i Stockholms innerstad. Intervjun utfördes på ett café vid Sveavägen i Stockholm 
2005-08-23, kl. 14.00-14.30. 
 
DFU 39385, bd 9472 
Karin 24 år, studerar sociologi. Bor och är uppväxt med sina föräldrar i Vasastaden i 
Stockholm. Hennes mamma är av judisk börd och pappan är kristen. Intervjun utfördes på 
att café på Kungsholmen 2005-09-26, kl. 10.00-10.20. 
 
DFU 39386, bd 9473 
Sara, 21 år, studerar biologi vid Stockholms universitet. Hon är uppväxt med sin judiska mor i 
Bromma. Även hennes far är av judiskt börd. Sara är utöver studierna politiskt engagerad. 
Intervjun utfördes 2005-08-09 på ett café på Södermalm i Stockholm. 
 
DFU 39387, bd 9474 
Simon 20 år, studerar ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Bor på Östermalm i 
Stockholm. Hans mor är judisk och far ateist. Intervjun utförd på ett café på Östermalm i 
Stockholm 2005-09-16, kl. 13.00-13.30. 
 
DFU 393388, bd 9475 
Fredrik 23 år, studerar till polis vid polishögskolan. Han är uppväxt i Skarpnäck och har en 
icke-judisk mor och en judisk far som kommer från Grekland. Intervjun utfördes på ett café 
på Östermalm 2005-09-05, kl. 09.30-10.00. 
 
DFU 39389, bd 9476 
Sevin, 25 år. Studerar fristående kurser inom humaniora och samhällsvetenskap vid 
Stockholms universitet. Hon är född och uppväxt i Stockholm med sina föräldrar varav 
modern är av judisk börd och fadern turkisk. Hon bor i en bostadsrätt i Farsta. Intervjun 
utförd på ett café på Södermalm i Stockholm 2005-08-22, kl. 13.00-13.45. 
 
DFU 39390, bd 9477 
Vidal, 30 år. Studerar naturvetenskapliga ämnen vid Stockholm universitet. Han är född och 
uppväxt i Israel med sina judiska föräldrar. Han har bott i Sverige i fem år. Intervjun utförd på 
ett café på Södermalm i Stockholm 2005-06-09, kl 13.00-13.30. 
 
DFU 39391, bd 9478 
Jonas 24 år, studerar fristående kurser inom samhällsvetenskap vid Stockholms universitet 
samt arbetar med marknadsundersökningar. Jonas har judisk flickvän och är uppväxt med sin 
judiska mor, icke-judiska far och sin syster i en villa i Näsby park. Intervjun utfördes på ett 
café på Södermalm i Stockholm 2005-07-14, kl 14.00-15.20.  
 
 
 



DFU 39392, bd 9479  
Mika, 30 år, studerar till lärare vid lärarhögskolan i Stockholm. Hon är född och uppväxt i 
Israel och bor nu i en lägenhet på Södermalm i Stockholm. Mika har bott i Sverige i fem år. 
Hon arbetar extra på ett behandlingshem. Intervjun utförd på ett café på Södermalm i 
Stockholm 2005-08-03, kl. 16.00-16.30. 
 
DFU 39393, bd 9480  
Minna, 19 år. har precis avslutat gymnasiet och ska börja studera på konstskola i Skåne efter 
sommaren. Hon är uppväxt med sin syster, judiska mor och icke-judiska far i Täby utanför 
Stockholm. Intervjun utförd på ett café på Södermalm i Stockholm 2005-08-06, kl. 13.00-
13.30. 
 
DFU 39394, bd 9481 
Jeanette 18 år, har precis gått ut gymnasiet, ska börja studera fristående kurser på 
Stockholms universitet. Hon arbetar ideellt på fritiden och är uppväxt med sin judiska mor 
och icke-judiska far i Stockholms innerstad. Intervjun utförd på ett café vid Odenplan i 
Stockholm 2005-08-16, kl. 11.00-11.30. 
 
DFU 39395, bd 9482  
Mathilda 18 år, har precis gått ut gymnasiet, ska börja studera fristående kurser på 
Stockholms universitet. Mathilda bor med sina syskon och föräldrar i en våning på 
Östermalm i Stockholm. Intervjun utförd på ett café vid Odenplan i Stockholm 2005-07-19, 
kl. 11.00-11.30.  
 
DFU 39396, bd 9483  
Rebecka 27 år, studerar till läkare. Bor med sin judiska pojkvän i en lägenhet i Kista. Hon är 
född och uppväxt i Israel, men har de senaste sex åren levt i Stockholm. Intervjun utförd på 
ett café på Södermalm i Stockholm 2005-07-14, kl. 16.00-16.45.  
 
DFU 39397, bd 9484  
Ida, 23 år, studerar journalistik i Stockholm och arbetar på helger och lov extra på ett café. 
Ida är född och uppväxt i Stockholm och bor med sina föräldrar som båda är av judisk börd. 
Intervjun utförd på ett café på Södermalm i Stockholm 2005-07-20, kl 17.00-17.45.  
 
DFU 39398, bd 9485  
Mattias, 24 år. Studerar fristående kurser på Stockholms universitet, har arbetat som 
telefon-intervjuare. Han är född och uppväxt i Stockholm. Intervjun utförd i hans lägenhet på 
Södermalm i Stockholm 2005-07-02, kl. 13.00-14.00.  
 
DFU 39399, bd 9486 
Joakim, 24 år, studerar på Handelshögskolan i Stockholm. Han bor på Östermalm i Stockholm 
med sina föräldrar, varav hans mor är av judisk- och far av icke-judisk börd. Joakim har judisk 
flickvän och har börjat leva allt mer judiskt sedan han träffat henne. Intervjun utfördes på ett 
café på Södermalm i Stockholm 2005-07-27, kl. 12.30-13.00. 
 
 
 



DFU 393400, bd 9487  
Victor 19 år, har precis avslutat gymnasiet. Han bor med sin judiska mor i Vällingby, hans far 
är icke-judisk. Han arbetar extra som personlig assistent. Intervjun utförd på ett café på 
Östermalm i Stockholm 2005-07-10, kl. 17.00-17.30.  
 
DFU 393401, bd 9489  
Johanna  28 år, fil mag. i sociologi. Har rest en del och studerat utomlands. Bor nu i en 
lägenhet i Vasastan i Stockholm. Hon är uppväxt i Stockholm med sina båda judiska föräldrar. 
Intervjun utförd på ett café på Södermalm i Stockholm 2005-07-26, kl. 14.00-14.30. 
 
DFU 393402, bd 9490  
Oliver 25 år, studerar statsvetenskap vid Stockholms universitet och jobbar inom 
kriminalvården. Han bor i en lägenhet på Östermalm i Stockholm. Uppväxt med syskon, 
judisk mor och icke-judisk far i Stockholm. Intervjun utförd på ett café på Södermalm i 
Stockholm 2005-07-07, kl. 15.00-17.00. 
 
DFU 393403, bd 9488  
Sofia 21 år, studerar sociologi och arbetar med politik. På fritiden ägnar hon sig gärna åt 
musik som är ett stort intresse. Hon bor i Täby, där hon även är född och uppväxt. Intervjun 
utfördes på ett café på Östermalm i Stockholm 2005-08-12, kl. 12.00-12.45. 
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