
Comparing Histories of Antisemitism in
Contemporary Europe
Prosjektet har til hensikt å studere antisemittismens historie i Europa siden Den kalde krigens slutt. Dette skal
gjøres ved å spore antisemittismens utviklingslinjer over tid og på tvers av ulike land med hensyn til
fenomenets utbredelse og intensitet. Det stilles to hovedspørsmål: 1) Hva karakteriserer de ulike måtene
antisemittismen har utviklet seg på i Europa siden Den kalde krigen? 2) Hvorfor har antisemittismen rammet
noen land mer enn andre, slik dette viser seg gjennom ulike nivåer av antijødiske holdninger, ulike nivåer av
antisemittisk vold, og ulike nivåer av bekymring blant jøder?

Fagområder

Humanoria, Samfunnsvitenskap

Forskningsansvarlig institusjon

Institutt for samfunnsforskning

Medvirkende institusjoner

Universitetet i Oslo / Det samfunnsvitenskapelige fakultet / Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Prosjektvarighet

08.06.2020 — 30.06.2026

Formål

Denne databehandlingsplanen skal revideres en gang i året, eller oftere ved endringer. Prosjektet har til
hensikt å studere antisemittismens historie i Europa i perioden 1990-2020. Dette skal gjøres ved å spore
antisemittismens utviklingslinjer over tid og på tvers av ulike land med hensyn til fenomenets utbredelse og
intensitet. Det stilles to hovedspørsmål: 1) Hva karakteriserer de ulike måtene antisemittismen har utviklet
seg på i Europa siden Den kalde krigen? 2) Hvorfor har antisemittismen rammet noen land mer enn andre,
slik dette viser seg gjennom ulike nivåer av antijødiske holdninger, ulike nivåer av antisemittisk vold, og
ulike nivåer av bekymring blant jøder? For å besvare disse spørsmålene, skal det gjøres bruk av komparativ
historisk metode og kvalitativ komparativ analyse (QCA). Typer av data som vil samles inn for å besvare
forskningsspørsmålene, er som følger: 1) Intervjuer: det planlegges gjennomført intervjuer med eksperter på
antisemittisme og representanter for jødiske organisasjoner i ulike europeiske land. 2) Data om antisemittiske
hendelser: antall hendelser av ulike kategorier år for år. Disse vil hentes fra åpent tilgjengelig rapportering fra
jødiske institusjoner, NGOer, og myndigheter på nasjonalt og europeisk nivå. 3) Data om antijødiske
holdninger i befolkningen -- dette samles inn fra åpent tilgjengelige holdningsundersøkelser; vi planlegger
ikke å gjennomføre egne spørreundersøkelser. 4) Historiske kilder for å belyse samfunnsutvikling på ulike
nivåer som antas å kunne belyse årsaker til nivået av antisemittisme i ulike land (oppslutning til partier og
bevegelser på ytre høyre og ytre venstre, sosioøkonomiske makrovariabler, demografiske data, mediedekning
av antisemittisme og offentlige samtaler rundt spørsmålet).

Nytteverdi
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Dataene som samles inn/genereres vil kunne være til nytte for antisemittismeforsking spesielt, forskning på
utgruppefiendtlighet og fordommer mer generelt, og for historikere med interesse for europeisk og jødisk
samtidshistorie.

Finansiering

Norges forskningsråd (NFR) UTENRIKS

Etiske retningslinjer

Generelle forskningsetiske retningslinjer

Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

Forskning på Internett

Kommentar

I forbindelse med datainnsamlingen planlegges det å gjennomføre intervjuer med personer som har
kunnskaper om og erfaring med antisemittisme i ulike europeiske land i tidsperioden prosjektet tar for seg
(1990-2020). Det tas sikte på å intervjue både eksperter på fenomenet og representanter for jødiske
organisasjoner som kan belyse det jødiske samfunnets persepsjon og opplevelse av antisemittisme på 1990-
tallet, på 2000-tallet og på 2010-tallet. Tillatelsen til forskning vil basere seg på samtykke fra informantene.
Vi tar høyde for at det blant intervjuobjektene kan finnes personer som ikke ønsker eksponering og som
derfor må skjermes hva gjelder mulighet for identifisering i publisering og eventuelt ved langtidslagring. Det
er ikke sannsynlig at alle intervjuer vil bli åpent tilgjengelig. I forbindelse med intervjuene vil vi for øvrig
følge de forskningsetiske retningslinjene med hensyn til informasjon, samtykke, konfidensialitet, og
tilbakeføring av forskningsresultater.

Intervjuer med representanter for jødiske
menigheter/organisasjoner og eksperter på antisemittisme

Beskrivelse

Semistrukturerte intervjuer som har til hensikt å utvinne informasjon om antisemittismens utvikling i ulike
europeiske land over tid, herunder særlig utviklingen i jøders persepsjon av og erfaringer med fenomenet.
Intervjuene vil tas opp med lydopptaker og senere transkriberes. Dersom lydopptak ikke blir aktuelt, vil vi ta
notater for hånd.

Datatype

Lyd, Tekst

Språk

Engelsk, Russisk, Polsk, Svensk, Tysk

Nøkkelord

antisemitism, anti-semitism, europe, interviews, 1990-2020

Data om personer
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Ja

Er det noen andre grunner til at dataene dine trenger ekstra beskyttelse?

Nei

Kategorier av personopplysninger

Særlige/straffedommer

Utvalgets størrelse

30

Konfidensialitetsklassifisering

Fortrolig

Innsamlingsperiode

17.05.2021 — 17.05.2024

Innsamlingsenheter

Lydopptaker/diktafon, institusjon
UiO Nettskjema

Datakvalitet

Det vil bli utviklet og kvalitetssjekket intervjuguider for gjennomføring av intervjuene.

Metode

Intervju, Opptak, Transkripsjon

Beskrivelse

Det vil også vurderes å gjøre lydopptak ved bruk av UiOs diktafon-app Nettskjema-diktafon.

Størrelse

1000 MB

Kommentar

Ca. 30 intervjuer på anslagsvis 1 time hver samt transkripsjon.

Format

mp3, txt, docx

Programvare

Bestemmes senere. Trolig manuell analyse i kombinasjon med programvare som NVIVO el.l.
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Navnekonvensjoner

Vi vil følge råd og retningslinjer fra UK Data Services (https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data.aspx)
ved oppbygging av mappestrukturer og navngivning av filer.

Kommentar

Det benyttes fritekstdokumenter med Markdown-syntaks for å dokumentere data, innsamlingsmetoder og
prosesser.

Lagring

PC - Fellesområde, institusjon
PC - lokal disk, institusjon

Overføring

E-post, institusjon

Arkivering

Ja

Grad av åpenhet

Begrenset tilgang

Arkiv

Norwegian Centre for Research Data

Kommentar

Vi tar høyde for at det blant intervjuobjektene kan finnes personer som ikke ønsker eksponering og som
derfor må skjermes hva gjelder mulighet for identifisering i publisering og eventuelt ved langtidslagring. Det
er ikke sannsynlig at alle intervjuer vil bli åpent tilgjengelig.

Historiske data for å belyse utviklingen av antisemittisme i Europa,
1990-2020

Beskrivelse

Datainnsamlingen skal understøtte komparative case-studier av antisemittismens utvikling i fem europeiske
land i perioden 1990-2020. Vi er her ute etter informasjon som dokumenterer og belyser den offentlige
samtalen om antisemittisme i de ulike landene. Dataene vil inkludere nyhets-, debatt- og lederartikler som
berører fenomenet og som er publisert i de ulike landenes viktigste nyhetsmedier. Vi vil også samle artikler
publisert i kanaler tilknyttet de ulike landenes jødiske samfunn, samt ytringer om antisemittisme som er
offentliggjort i kanaler knyttet til ytterliggående politiske grupperinger.

Datatype

Tekst
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Språk

Engelsk, Polsk, Russisk, Svensk, Tysk

Nøkkelord

antisemitism, anti-semitism, europe, 1990-2020

Data om personer

Ja

Er det noen andre grunner til at dataene dine trenger ekstra beskyttelse?

Nei

Kategorier av personopplysninger

Særlige/straffedommer

Utvalgets størrelse

100

Konfidensialitetsklassifisering

Fortrolig

Kommentar

Innsamlingen har ikke som formål å registrere persondata, men å samle kilder til informasjon om utviklingen
av antisemittisme i europeiske land i perioden 1990-2020. Dette kildematerialet vil imidlertid ofte kunne
inneholde informasjon om personer. Det kan for eksempel dreie seg om offentlig fremsatte ytringer av
navngitte personer om temaet antisemittisme, hvilket ofte vil implisere vedkommendes politiske/ideologiske
standpunkter og religionstilhørighet. Det kan også dreie seg om nyhetssaker angående hakriminalitet med
antisemittisk motivasjon, der tiltalte eller dømte gjerningspersoner vil kunne være nevnt. I forbindelse med
Meldeskjemaet og vurderingen hos personvernombudet skal det vurderes om disse opplysningene i sum vil
være offentlig kjent på en slik måte at de ikke vurderes å komme inn under Lov om personopplysninger. Det
vil være mulig å lage ulike kategorier i denne gruppen, med ulik grad av åpenhet.

Innsamlingsperiode

08.06.2020 — 31.12.2024

Datakvalitet

Det vil foretas løpende kildekritisk vurdering etter historiefaglige prinsipper.

Metode

Annet, Kompilering/Syntese, Transkripsjon, Innholdskoding, Sammendrag

Beskrivelse
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Innhenting gjennom nyhetsdatabasen Factiva, fra relevante arkiver/biblioteker, fra sekundærlitteratur, og fra
relevante rapporter/publikasjoner offentliggjort av statlige og ikke-statlige organisasjoner.

Størrelse

1000 MB

Format

txt, pdf, html, xls

Programvare

Zotero, Nvivo, R

Navnekonvensjoner

Vi vil følge råd og retningslinjer fra UK Data Services (https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data.aspx)
ved oppbygging av mappestrukturer og navngivning av filer.

Kommentar

Det benyttes fritekstdokumenter med Markdown-syntaks for å dokumentere data, innsamlingsmetoder og
prosesser.

Lagring

PC - Fellesområde, institusjon
PC - lokal disk, institusjon

Overføring

E-post, institusjon

Arkivering

Ja

Grad av åpenhet

Begrenset tilgang

Arkiv

Norwegian Centre for Research Data

Kommentar

I den grad dataene er tilgjengelige fra nettadresser, vil prosjektet bruke tjenesten Perma.cc for å arkivere
nettsider og sikre permanente lenker til disse i vitenskapelige publikasjoner.

Datasett om forekomst av antisemittisme i Europa, 1990-2020
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Beskrivelse

Datasett som har til hensikt å dokumentere forekomst av antisemittisme i ulike europeiske land i perioden
1990-2020. Det skal samles data for tre ulike mål på antisemittisme: 1) antall registrerte antisemittiske
hendelser, 2) befolkningers holdninger til jøder, og 3) jøders persepsjon av antisemittisme. Data for hendelser
vil hentes inn fra åpent tilgjengelig rapportering gjennomført av myndigheter og/eller NGOer på nasjonalt og
internasjonalt nivå. Data for holdninger i befolkningen vil hentes fra åpent tilgjengelige meningsmålinger og
holdningsundersøkelser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Data for jøders persepsjon vil hentes fra
spørreundersøkelser blant europeiske jøder. Formålet med datasettet er å understøtte dette prosjektets to
hovedmålsetninger: 1) å beskrive utviklingen av antisemittisme i Europa siden 1990-tallet i inngående case-
studier av et lite utvalg land, og 2) å analysere betingelser for forekomst av antisemittisme på tvers av et
større utvalg europeiske land gjennom en kvalitativ komparativ analyse (QCA).

Datatype

Datasett

Språk

Engelsk (USA)

Nøkkelord

antisemitism, anti-semitism, attitudes, incidents, exposure, europe

Data om personer

Nei

Er det noen andre grunner til at dataene dine trenger ekstra beskyttelse?

Nei

Konfidensialitetsklassifisering

Åpen

Kommentar

Samlingen inneholder tre typer data for en rekke europeiske land: 1) antall registrerte antisemittiske
hendelser, 2) befolkningers holdninger til jøder, og 3) jøders persepsjon av antisemittisme. Type 1) og 2) vil
hentes fra åpne publikasjoner og innebærer såvidt vi kan bedømme ingen risiko med hensyn til personvern.
Type 3) vil hentes fra EUs Fundamental Rights Agency sine datasett, som er tilgjengelige for forskere
gjennom kontraktsfestet avtale.

Kostnader

Anslagsvis 100-200 euro for tilgang på datasett fra EUs Fundamental Rights Agency sine
antisemittismeundersøkelser.

Opphavsrettigheter

Det gjelder offentlige tilgjengelig data med få eller ingen restriksjoner på gjenbruk. Eierskap skal alltid
tilkjennegis.
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Metode

Aggregering, Annet

Beskrivelse

Data for hendelser vil hentes inn fra åpent tilgjengelig rapportering gjennomført av myndigheter og/eller
NGOer på nasjonalt og internasjonalt nivå. Data for holdninger i befolkningen vil hentes fra åpent
tilgjengelige meningsmålinger og holdningsundersøkelser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Data for jøders
persepsjon vil hentes fra EUs Fundamental Rights Agency sine spørreundersøkelser blant jøder i en rekke
europeiske land gjennomført i 2012 og 2018 og eventuelt fra tilsvarende sammenliknbare nasjonale
spørreundersøkelser i andre land.

Størrelse

100 MB

Format

csv, xls, sav

Programvare

Excel, SPSS, R

Navnekonvensjoner

Vi vil følge råd og retningslinjer fra UK Data Services (https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data.aspx)
ved oppbygging av mappestrukturer og navngivning av filer.

Kommentar

Det benyttes fritekstdokumenter med Markdown-syntaks for å dokumentere data, innsamlingsmetoder og
prosesser.

Lagring

PC - Fellesområde, institusjon
PC - lokal disk, institusjon
Skytjeneste, privat

Overføring

E-post, institusjon

Kommentar

Merk at data fra EU-spørreundersøkelsene utført blant europeiske jøder vil måtte håndteres særskilt, etter
avtale med dataeier.

Arkivering

Ja
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Grad av åpenhet

Åpent

Lisens

CC BY

Arkiv

Norwegian Centre for Research Data

Kommentar

Deler av materialet kan arkiveres, Merk at eieren av dataene om jøders persepsjon av antisemittisme (EU
FRA) trolig ikke vil tillate at informasjon hentet fra deres datasett blir lagt over i åpen langtidslagring.

Samfunnsmessige faktorer som antas å ha påvirket utviklingen av
antisemittisme i Europa, 1990-2020

Beskrivelse

Her vil vi samle inn offentlig tilgjengelige data om samfunnsmessige faktorer som antas å ha påvirket
utviklingen av antisemittisme i ulike europeiske land i perioden 1990-2020. Vi har til hensikt å samle
følgende typer data: 1) data om sosioøkonomisk utvikling så som BNP, arbeidsledighet, økonomisk ulikhet,
kriminalitetsnivåer, etc.; 2) data om demografisk utvikling; 3) data som belyser omfang av/oppslutning til
høyreradikale og høyreekstreme partier/bevegelser; 4) data som belyser omfang av/oppslutning til
venstreradikale og antisionistiske partier/bevegelser; og 5) data som belyser omfang av/oppslutning til
islamistiske bevegelser.

Datatype

Datasett, Tekst

Språk

Engelsk (USA)

Nøkkelord

antisemitism, anti-semitism, europe

Data om personer

Nei

Er det noen andre grunner til at dataene dine trenger ekstra beskyttelse?

Nei

Konfidensialitetsklassifisering

Åpen
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Kommentar

Ikke persondata.

Metode

Sammendrag, Kompilering/Syntese, Aggregering, Annet

Beskrivelse

Ulike kilder vil undersøkes for å frembringe disse dataene. For informasjon om økonomi og demografi, vil vi
se på nasjonale statistiske publikasjoner. For informasjon om oppslutning til politiske partier og bevegelser,
vil åpne data fra meningsmålinger og valgresultater hentes inn der det er relevant og tilgjengelig. For
informasjon om omfang av og oppslutning til ulike ekstreme bevegelser/grupper, vil vi søke etter spesialisert
litteratur om disse og/eller offentlig rapportering om ekstremisme og hatkriminalitet.

Størrelse

100 MB

Format

xls, csv, txt, pdf, doc

Programvare

MS Excel, SPSS, R

Navnekonvensjoner

Vi vil følge råd og retningslinjer fra UK Data Services (https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data.aspx)
ved oppbygging av mappestrukturer og navngivning av filer.

Kommentar

Det benyttes fritekstdokumenter med Markdown-syntaks for å dokumentere data, innsamlingsmetoder og
prosesser.

Lagring

PC - Fellesområde, institusjon
PC - lokal disk, institusjon
Skytjeneste, privat

Overføring

E-post, institusjon

Arkivering

Ja

Grad av åpenhet
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Åpent

Lisens

CC BY

Arkiv

Norwegian Centre for Research Data
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