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Abstract  
Denna uppsats Judehatet i Sverige – en undersökning om hur antisemitism kommer till uttryck 
i Malmö handlar om hur antisemitismen har utvecklats och fått ett starkt fotfäste i den svenska 
staden Malmö. Genom en teoretisk provtagning har jag valt antalet intervjuade personer 
utifrån deras möjlighet att bidra med relevant kunskap. Jag har även använt mig utav en 
kvalitativ intervjumetod med tre informanter från den judiska församlingen i Malmö och jag 
har haft för avsikt att undersöka hur antisemitismen har utvecklats i Malmö och hur detta 
upplevs av judar. Genom olika artiklar och annan relevant litteratur har jag försökt utvidga det 
judiska perspektivet om hur stämningen i Malmö upplevs. Analysen belyser hur judar i 
Malmö upplever att antisemitismen kommer till uttryck och hur judefientligheten ökat i 
staden samt hur den pågående Israel-Palestina konflikten påverkar de fientliga stämningarna i 
staden. Analysen lyfter även fram vilka eventuella orsaker som ligger bakom denna 
utveckling och på vilket sätt mina informanter tror att man kan arbeta bort antisemitismen i 
staden.  
 
Nyckelord: Antisemitism, Malmö, Israel-Palestinakonflikt 
 
This thesis “Jew-hatred in Sweden - a study on how anti-Semitism is manifested in Malmö” is 
about how anti-Semitism has been developed and gained a strong foothold in the Swedish city 
of Malmö. Through a theoretical sampling I selected the number of interviewed persons based 
on their ability to contribute with relevant knowledge. I have also used a qualitative interview 
method with three informants from the Jewish community in Malmö and my intention has 
been to explore how anti-Semitism has evolved in Malmö and how it affects Jews. Through 
various articles and other relevant literature I have tried to expand the Jewish perspective on 
how the mood in Malmö is experienced by them. The analysis highlights how the Jews in 
Malmö feel that anti-Semitism is expressed and how hostility against Jews has increased and 
how the Israeli-Palestinian conflict affects the hostile atmosphere in the city. The analysis also 
highlights possible reasons behind this development and the way in which my informants 
believe that they can work against anti-Semitism in the city. 
 
Keywords: anti-Semitism, Malmö, Israeli-Palestinian conflict 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Idén till denna uppsats kom till en lördagsmorgon hemma vid köksbordet där jag satt och läste 
nyinköpta Aftonbladet. Just denna lördag hade tidningen valt att publicera en artikel i serien 
”svenska hjältar” där de nominerat en organisation vid namn UMAF – Unga muslimer mot 
antisemitism och främlingsfientlighet.1 Jag läste artikeln upprepade gånger men kunde ändå 
inte riktigt greppa situationen som beskrevs: att en organisation av denna typ behövs i Malmö 
för att situationen i denna stad är så pass hotfull mot judar. Jag började söka frenetiskt på 
internet och insåg att tidningsartikeln faktiskt lyfte fram ett allvarligt problem som existerar i 
Malmö idag. Det gick upp för mig att antisemitismen har letat sig in i de svenska husen och 
som blivande högstadielärare känner jag att jag har ett ansvar – inte bara mot de elever som 
jag i framtiden kommer att undervisa utan också ett ansvar mot samhället att forma dessa 
elever till medvetna samhällsmedborgare som faktiskt står upp för allas lika värde. Genom 
denna uppsats hoppas jag ge antisemitismens offer ett ansikte i Sverige, och framförallt i 
Malmö, och jag hoppas få ett svar på varför antisemitismen har fått ett starkt fotfäste i just 
denna stad. Inte förrän man vet svaret på detta kan man slå hål på en del fördomar som finns 
mot judendomen och arbeta bort antisemitismen inte bara i den svenska skolan och 
klassrummet utan också i det offentliga rummet. Genom att arbeta mot fördomar kan man 
arbeta bort den främlingsfientlighet som uppenbarligen förekommer i Sverige idag och jag 
hoppas att denna uppsats ska synliggöra det faktum att främlingsfientliga åsikter existerar i 
vårt samhälle. Jag hoppas också att den som läser denna uppsats får en uppfattning om hur 
antisemitismen kan uppfattas och upplevas i vardagen för judar och att man blir medveten om 
detta. Genom medvetenhet tror jag att man kan arbeta mot antisemitism och det är ett arbete 
som berör alla människor, oavsett ålder.   

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur antisemitismen kan se ut idag och hur den har 
utvecklats till att bli den antisemitism som framförallt framträder i dagens Malmö, då jag har 
valt att specifikt fokusera på hur antisemitismen ser ut i den svenska staden Malmö. Som 
blivande religionslärare är det viktigt att känna till främlingsfientliga åsikter och veta hur man 
ska hantera dem för att sedan kunna lära ut kunskap om allas lika värde och undervisa 
framtida elever om vikten av detta. Då ett flertal tidningsartiklar rapporterat om diverse 
händelser och antisemitiska attacker som ägt rum i Malmö har jag valt att utgå ifrån denna 
stad när denna uppsats skrivits. Mitt syfte är inte att presentera en generell slutsats om ämnet 
antisemitism och hur den ser ut i Malmö idag utan snarare att synliggöra antisemitismen och 
presentera hur den kommit till uttryck i staden utifrån valda informanter och deras utsagor. 
Jag ska följaktligen fokusera på hur några judiska personer säger sig uppleva antisemitismen i 
Malmö för att på så sätt få tillgång till ett så autentiskt material som möjligt.  
De frågeställningar jag ämnar besvara med hjälp av min undersökning är således följande: hur 
antisemitismen ger sig uttryck i den svenska staden Malmö och finns det något konkret arbete 
mot antisemitismen i staden? För att kunna ta reda på detta är det viktigt att utgå ifrån hur 
vardagen upplevs av religiösa utövare inom judendomen som lever i staden och genom samtal 
med frivilliga inom den judiska församlingen i Malmö hoppas jag besvara mina 
frågeställningar och tillgodose mitt syfte.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Wendelin 2014.   
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1.3 Definitioner  
Jag ska nedan kort definiera två centrala begrepp som jag använder mig av i denna uppsats 
och som är av värde att förstå innebörden utav. Jag kommer att använda en stipulativ 
definition till varje begrepp:  
Det första begreppet är antisemitism och i detta arbete kommer begreppet att användas i 
betydelsen judehat och/eller främlingsfientlighet mot judar.  
Det andra begreppet är antisionism och detta begrepp kommer i denna uppsats att användas i 
betydelsen att man har en negativ hållning gentemot staten Israel och/eller en negativ hållning 
mot staten Israels medborgare som bidrar till en fientlig ställning gentemot judar runt om i 
världen.  

2. Metod och teori  
För att samla in och välja ut material har jag använt mig utav en kvalitativ metod. Jag har 
genomfört intervjuer som ger det intervjuade objektet en chans att lyfta fram sin egen historia 
utifrån intervjuarens förvalda teman. 2  En kvalitativ intervjumetod ligger till grund för 
analysen av materialet då denna metod ger intervjuaren en möjlighet att få inblick i den 
intervjuade personens upplevelser och därmed försöka få ett svar på hur och varför personen 
upplever vissa saker.3 Den viktigaste funktionen som kvalitativa intervjuer har är inte hur 
många intervjuer som genomförts utan hur stor möjlighet det finns till att samla komplext 
material till studien. Till skillnad från en kvantitativ studie där man intervjuar ett stort antal 
människor för att lyckas komponera en generell slutsats är en kvalitativ metod mer anpassad 
för denna uppsats syfte eftersom min avsikt inte är att generalisera fram ett avgörande 
resultat. Jag har valt att intervju tre stycken personer inom den judiska församlingen i Malmö, 
en kvinna och två män, som tillsammans ska utgöra exempel på hur antisemitismen kan 
upplevas i Malmö. Jag är givetvis medveten om att en kvalitativ studie inte ger en 
allomfattande och generaliserbar bild över situationen och hur den upplevs av judar i Malmö, 
men min avsikt är att undersöka hur situationen upplevs av några judar inom den judiska 
församlingen vilket uppfyller uppsatsens syfte. Tillsammans med utvalda artiklar och annan 
litteratur anser jag att intervjuerna ger en någorlunda bild av hur antisemitismen upplevs i 
Malmö och förhoppningsvis kan jag på detta sätt få svar på min frågeställning.  
Jag använder mig av en kontextualiserad analys baserad på intervjumetod med utgångspunkt 
från mina tre informanter. Mitt teoretiska perspektiv baseras på att materialet förstås utifrån 
sitt sammanhang, vilket innebär att materialet måste förstås utifrån den särskilda historiska 
situation som informanterna befinner sig i. Quentin Skinner talar om vikten av att förstå 
sammanhanget då innehållets betydelse förändras över tid. Skinner poängterar att 
sammanhanget är viktigt för att ha möjlighet till att förstå uppkomsten av olika påståenden 
och att risken är stor att vi misstolkar utsagor om vi inte kontextualiserar dem i en historisk 
situation, vilket jag har för avsikt att göra i denna uppsats.4 Jag kommer att ge en beskrivning 
av kontexten för att möjliggöra en historiskt situerad analys av mina informanters utsagor.  

2.1 Tillvägagångssätt 
Jag började arbetet med att söka på begreppet antisemitism i Sverige via sökmotorer på 
internet för att snabbt få en generell överblick om vilka författare som engagerat sig i det 
utvalda området samt vilken kvantitet som fanns av relevant material. Jag upptäckte att 
idéhistorikern och författaren Henrik Bachner skrivit relevant litteratur om antisemitism i 
Sverige fram till år 2000 och tidigt i mitt sökande började jag att uppfatta honom som ledande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Davidsson Bremborg 2011:310.  
3 Davidsson Bremborg 2011:311.  
4 Skinner 1969.  
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inom det utvalda forskningsområdet. Jag kom även in på författaren och historikern Steven 
Beller och jag valde ut ett verk av denna författare som ett komplement till den bok av 
Bachner som jag tidigare valt att arbete med. Efter att ha läst igenom de två böckerna skrivna 
av Bachner och Beller insåg jag att det mesta av innehållet i de båda verken var inriktat på 
antisemitism i Sverige fram till millenniumskiftet men efter år 2000 fanns det väldigt lite 
material att tillgå. Jag började då att söka efter andra litterära verk som var skrivna under 
2000-talet men insåg att urvalet var otroligt fattigt. Jag började då söka efter nyhetsartiklar 
eftersom jag kände att jag ville ha ett bredare material för att kunna kontextualisera min 
analys och besvara min frågeställning. Jag valde att utgå ifrån olika artiklar som var 
publicerade tidigast år 2011 för att få tillgång till ett så pass aktuellt material som möjligt. De 
publicerade artiklarna hade även en konkret förbindelse till staden Malmö och den 
antisemitism som utvecklats där och kom att bli ett viktigt komplement till mina informanters 
utsagor om hur situationen upplevs av stadens judar.  
För att hitta informanter valde jag att maila Judiska församlingen i Malmö som sedan valde 
att kopiera mitt mail och publicera detta på deras sociala medier. I mailet framgick det 
kortfattat vem jag är, vad jag avsåg att skriva för uppsats och om vilket ämne samt att jag 
sökte personer som kunde tänkas bli intervjuade utav mig. Tre personer anmälde sitt intresse 
till mig och eftersom dessa informanter för närvarande är bosatta i Malmö reste jag till staden 
för att genomföra de inbokade intervjuerna. Under intervjuerna har jag framförallt tagit fasta 
på ett tematiskt schema när intervjuerna genomförts. Jag har utgått ifrån några förbestämda 
ämnen samt frågor och sedan anpassat mig efter intervjuns utveckling genom att komplettera 
med vägledda följdfrågor anpassade efter min frågeställning. Detta gjordes för att vissa 
ämnen behövde behandlas i intervjuerna så att dem sedan kunde användas som material i min 
analys och slutligen kunna besvara min frågeställning och tillmötesgå mitt syfte.5 Genom att 
först introducera ämnet för den intervjuade personen och sedan låta personen prata fritt utifrån 
detta försökte jag fånga upp personens upplevelser och dess tankar om detta. Ett problem som 
kan uppstå här är att behålla den intervjuades identitet anonym samtidigt som man redogör för 
specifika händelser som kan vara kopplade till den intervjuade. Av denna anledning valde jag 
att inte rikta följdfrågor mot ämnen som behandlade till exempel informantens specifika ålder 
eller information om familjen. För att få samtalet att flyta på försökte jag även att undvika 
frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej och genom att ha förbestämda frågor kunde jag 
leda samtalet så att min frågeställning behandlades.6 Inför intervjuerna läste jag om forskares 
etik i Vetenskapsrådets rapportserie God forskningssed7 så att jag var tillräckligt förberedd.  
Efter varje intervju valde jag att själv sammanfatta mina intryck och de ämnen som 
behandlats under samtalet så att jag sedan kunde använda detta intryck som bakgrund till 
kommande transkribering. Varje intervju har ett inspelat material som är ungefär en timme 
långt med en tillhörande transkribering som utformades strax efter att intervjuerna 
genomförts.   

2.2 Material  
För att lyckas med att uppfylla syftet till denna uppsats krävdes det en materialinsamling som 
skedde i form av intervjuer. Jag har använt mig utav en så kallad teoretisk provtagning där 
antalet objekt som blir intervjuade är baserat på om personen kan bidra med relevant kunskap 
eller inte. Det är inte antalet medverkande personer i studien som avgör analysen utan det 
handlar om det finns tillräckligt material för att kunna verkställa en analys. Då mitt syfte inte 
handlar om att presentera en generell slutsats är den kvalitativa intervjumetoden med en 
teoretisk provtagning det bästa alternativet för min studie eftersom det är alltför många 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Davidsson Bremborg 2011:312. 
6 Davidsson Bremborg 2011:315. 
7 Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011.  
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människor som är exkluderade i min studie vilket gör att en generell slutsats som betraktas 
som rättvis inte kan ges.8 
Jag använde mig utav röstinspelning som godkändes i förväg utav samtliga informanter som 
blev intervjuade. För att röstinspelning skulle vara genomförbart användes en lågmäld miljö 
som plats för intervjuerna. Samtliga intervjuade personer blev också lovade anonymitet i 
denna uppsats och av denna anledning är de benämnda som Greta, Hans och Lars och de är i 
denna uppsats inte refererade utifrån någon specifik tidsordning som intervjuerna har 
genomförts i. Anonymiteten är viktig att ta hänsyn till i intervjuerna då en del av mina 
informanter upplever att det finns en illvilja mot dem som religiösa privatpersoner. De tre 
informanter som genomfört intervjuer för denna undersökning har därav fått fiktiva namn för 
att tillgodose deras önskan om full anonymitet. Av denna anledning har jag även valt att inte 
delge för mycket information om respektive informant då det inte ska vara möjligt att avslöja 
informantens identitet utifrån denna uppsats. De tre personerna kommer därför kortfattat att 
presenteras här nedanför och relevant stoff från intervjun kommer att användas i min analys 
för att behandla min frågeställning.  
Informant 1 har fått det fiktiva namnet Greta. Hon är cirka 55 år och föddes i Malmö där hon 
även har växt upp och levt större delen av sitt liv tillsammans med sin familj.  
Informant 2 har det fiktiva namnet Hans och är cirka 30 år. Han föddes i Malmö och har levt i 
staden hela sitt liv tillsammans med sin familj och övrig släkt.  
Informant 3 har det fiktiva namnet Lars och är cirka 45 år. Han föddes i ett annat land och 
valde att immigrera till Sverige och staden Malmö när han var cirka tjugo år. Han lever idag 
tillsammans med sin familj i Malmö.  

2.3 Källkritik 
Kvalitativa metoder i form av intervjuer kräver en del av både den som intervjuar och den 
som blir intervjuad. Den som intervjuar har oftast ett syfte med sin intervju/undersökning och 
kan medvetet (eller omedvetet) påverka innehållet av samtalet så att det besvarar de 
frågeställningar som ställts och arbetets syfte. Det finns även en risk att informanten har ett 
eget syfte med intervjun och som i vissa fall kan vara olikt forskarens syfte och av den 
anledningen kan forskaren och informanten omedvetet motarbeta varandra under intervjun.9 
Under mina tre genomförda intervjuer upplevde jag att jag och mina tre informanter hade ett 
liknande syfte då vår intention var att belysa ett samhällsproblem som finns i Malmö. Jag fick 
intrycket av att mina informanter ville berätta sin historia och att de hoppades att min 
undersökning kan hjälpa de att nå ut till en bredare publik. Jag är medveten om att mina 
förvalda intervjufrågor kan ha påverkat intervjun och jag ska av den anledningen skriva ut 
vilka frågor jag använt mig utav för att leda samtalet mot mitt eget syfte:  

• Hur upplever du att antisemitismen kommer till uttryck i Malmö?  
• Har du egna erfarenheter av antisemitism?  
• Tror du att det är värre i Malmö än andra platser i Sverige eller utanför Sverige?  
• Arbetar du för att motverka antisemitism eller finns det andra som gör det? 

Även om det inte går att garantera eller säkerställa att intervjuerna fortlöpt utan att jag som 
intervjuare påverkat informanterna eller tvärtom är det viktigt att vara medveten om detta när 
man tar del av följande material.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Davidsson Bremborg 2011:313.!
9!Davidsson Bremborg 2011:315.!
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3. Tidigare forskning  
Jag har för avsikt att presentera tidigare forskningsresultat mer utförligt nedan genom att 
redogöra för min empiri och sedan analysera den med hjälp av den tidigare forskningen. 
Under denna rubrik redogör jag därför mer översiktligt över befintlig tidigare forskning.  
Till denna uppsats har jag till stor del utgått från boken Återkomsten – antisemitism i Sverige 
efter 1945 av Henrik Bachner.10 Jag har haft stor hjälp av denna bok då den ger ett 
övergripande perspektiv på hur ämnet antisemitism har förändrats och använts i olika 
sammanhang genom historien. Ett stort problem som jag stötte på när jag läste denna bok var 
att boken är skriven innan millenniumskiftet och därför saknas information om 
antisemitismen i Sverige under senare hälften av 2000-talet. Jag inkluderade därför även en 
artikel skriven av samma författare som publicerades år 2014.11 Jag har också använt mig utav 
nyhetsartiklar som är publicerade mellan år 2011-2014 för att få en allsidig bild av hur 
antisemitismen kan ta sig till uttryck i Malmö. För att få en mer omfattande bild och ett 
bredare perspektiv på begreppet antisemitism har jag också använt mig utav författaren 
Steven Beller och hans bok Antisemitism – en aktuell genomlysning.12 Problematiken som jag 
stötte på när jag läste boken var att ramberättelsen fokuserade på antisemitismen i världen 
generellt och inte enbart hur ämnet behandlats i Sverige, vilket skapade en del svårigheter för 
mig då denna uppsats specifikt fokuserar på upplevd antisemitismen i den svenska staden 
Malmö. Detta gjorde att jag fick använda Bellers bok som ett komplement till Bachners för att 
den skulle fylla en givande funktion till denna uppsats. De utvalda nyhetsartiklarna och mina 
informanters utsagor är således det material jag arbetat utifrån i analysen av denna uppsats då 
mina informanter förhåller sig till innehållet i nyhetsartiklarna. I likhet med informanternas 
utsagor utgör nyhetsartiklarna det material som visar hur stämningen kan upplevas av judar i 
Malmö. Det faktum att det i både Bachners bok och Bellers bok saknas uppgifter om 
antisemitismens framväxt under 2000-talet i Sverige leder mig till slutsatsen att det behövs 
mer forskning inom detta område. Jag har sökt men inte funnit relevant forskning kring 
antisemitismens utveckling i Sverige under 2000-talet och min uppsats kan således ses som 
ett försök till att skapa intresse inom ett område som uppenbarligen behöver väckas till liv.  
De intervjuade personernas utsagor fungerar också som underlag för denna uppsats, vilket kan 
ses som problematiskt eftersom jag inte kan vara säker på att det informanterna berättar under 
intervjun är självupplevt eller en faktisk sanning. Det faktum att min uppsats utgår till stor del 
utifrån mina informanter och deras utsagor gör dock att min uppsats skiljer sig mycket från 
den litteratur jag utgått ifrån som är betydligt mer generaliserande. Mycket av den tidigare 
forskning som bedrivits rörande judars upplevelser av antisemitism har framförallt rört 
förintelserelaterade upplevelser och det finns också en del forskning om hur man kan 
diskutera ämnet inom skolväsendet.13 Detta är givetvis ett intressant forskningsområde och 
möjligtvis något för mig att forska vidare inom vid en annan tidpunkt om tillfälle ges efter 
denna uppsats. 14  Det finns dock ingen forskning som bedriver frågor om nutidens 
antisemitism och hur den upplevs i Sverige idag vilket är det aktuella forskningsområdet för 
denna uppsats. Mitt syfte att lyfta fram mina informanters utsagor för att på så sätt kunna 
presentera hur antisemitismen upplevs av en del judar i Malmö, vilket således blir utmärkande 
för min uppsats och det som särskiljer den från tidigare forskningsfokus.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Bachner 1999. 
11 Bachner 2014.  
12 Beller 2007.  
13 Cowan 2002.  
14 Jag har valt att inte presentera detta som tidigare forskning i uppsatsen eftersom det inte direkt rör min 
frågeställning. Men vi kan kort notera att även i Sverige har frågan om hur man undervisar om förintelsen 
diskuterats och Levande historia har publicerat en rapport om detta, se 
http://www.levandehistoria.se/material/om-vad-och-hur-ma-ni-beratta-undervisning-om-forintelsen-och-andra-
folkmord, 2014-12-19.  
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Tidigare forskning om antisemitism i Sverige får därmed ses som relativt begränsad. Tidigare 
forskning har främst försökt skapa en överblick över antisemitismens rötter och historia i 
Europa och i Sverige och denna forskning utgör en viktig bakgrundsfaktor till hur 
antisemitismen kommit att utvecklats till vad den är idag i Sverige. Bachners forskning utgör 
ett viktigt inlägg i den svenska forskningen om antisemitism, då det för övrigt förefaller vara 
ett väldigt fattigt utbud när det kommer till övergripande studier om antisemitismen i 
Sverige.15 Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till ökad kunskap och ett ökat intresse 
hos läsaren som leder till att ny forskning rörande antisemitism sätts i rullning. 

4. Historisk bakgrund  
Antisemitismen ses av många som en negativ konspiratorisk föreställning om det judiska 
folket. Enligt Henrik Bachner är antisemitismen ett fenomen som har djupa rötter långt 
tillbaka i tiden. Bachner lägger fram en teori om att judarna redan under medeltiden målades 
upp som ondskefulla varelser och som under denna period hade kristna liknelser som till 
exempel Djävulen. Efter industrialiseringen som präglade Europa under 1800-talet och 
kyrkans allt mer försvagade position i samhället utvecklades den tidigare bilden av judarna, 
som präglats av kristendomen, till att porträttera kapitalismen eller kommunismen som under 
denna period fått ett uppsving. Judarna fick fortfarande klä rollen som ond och ondskefull 
men i samband med den samhällsutveckling som förekom utvecklades detta och judarna 
började avbildas i relation till de ideologier som ansågs fientliga för det samtida samhället.16 
Bachner antyder att antisemitismens grundtankar ursprungligen härstammar ur den kristna 
tron men att den fick ett rejält uppsving under det sena 1800-talet när nationalismen tog fart 
och spreds runt om i Europa17 något som även styrks av forskaren och författaren Steven 
Beller.18  

Antisemitismen under 1900-talets första hälft  
Den antisemitism som sedan nationalismens framfart under 1800-talet etablerat sig hos många 
människor runt om i Europa tog nu allt mer plats i det offentliga. Efter första världskriget 
(1914-1918) hade Europa väldigt sköra demokratier och flera diktatoriska regimer där 
antisemitism var sanktionerad av dels regeringar och medborgare samt dels av kyrkan och 
andra viktiga medier. I Östeuropa var judar ständigt utsatta för förföljelser och våld vilket 
även blev en utveckling i det Nazityskland som växte fram under 1930-talet och som sedan 
blev en nation som kom att hänsynslöst förfölja judar runt om i Europa med en strävan att 
utrota och förinta den judiska befolkningen. För eftervärlden har Nazitysklands folkmord på 
den europeiska judiska befolkningen under andra världskriget kommit att kallas för 
Förintelsen, där man beräknar att ungefär sex miljoner judar fick sätta livet till.19 

Efter andra världskriget  
Efter industrialiseringens framväxt och strax efter Förintelsen kom antisemitismens 
grundtankar att begravas hos många. Den stora orsaken till antisemitismens nedgång blev 
Förintelsen och de övergrepp som skett mot framförallt judarna under andra världskriget. När 
omvärlden blev varse om omfattningen av nazismens brutala övergrepp på den judiska 
befolkningen i Europa utvecklades det en slags tabubeläggning av antisemitismen, vilket 
skedde i hela Europa och inte bara i Sverige. Många svenskar skämdes för att man inte gjort 
mer för att förhindra folkmordet på judarna och skuldkänslorna ökade i takt med att 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Bachner 1999:32-34. 
16 Bachner 1999:23. 
17 Bachner 1999:32-33. 
18 Beller 2007:16. 
19!Bachner 2014 
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nazismens grymhet uppdagades allt mer. Här kom Nürnberg-rättegångarna som sattes i 
rullning efter andra världskriget att spela en avgörande roll då information och fakta från de 
nazistiska övergreppen på judarna avslöjades under dessa rättegångar. Detta fick många 
svenskar att gömma sina tidigare antisemitiska tankar för att på så sätt distansera sig från de 
nazistiska grymheterna. Sverige tog kraftigt avstånd från antisemitismen och den rasbiologi 
som förekommit tidigare i Sverige försökte man tvätta bort decennierna som följde efter 
Förintelsen, bland annat genom att visa en positiv inställning till bildandet av staten Israel. 
Man försökte också undvika det faktum att Sverige haft eftergiftspolitik med Nazityskland 
och istället fokuserade den offentliga debatten på de skuldkänslor som Europas befolkning 
hade gentemot den judiska befolkningen genom att glorifiera bildandet av staten Israel.20 

Brytpunkten under 1960-talet  
Under 1960-talet började antisemitiska tankar dyka upp igen i den offentliga debatten i 
Sverige. Desto mer tid som förflöt och ju mer tidsavståndet ökade till Förintelsen, försvagades 
samtidigt tabubeläggningen av antisemitismen i landet. Skuldvågorna började slutligen 
minskas hos befolkningen och antisemitiska tankar som legat dolda under en längre period 
började åter gro under ytan.21 Enligt Bachner uppstod det två olika läger som förhöll sig olika 
till minnet av Förintelsen: de som kom att glorifiera bildandet av staten Israel på grund av 
skuldkänslor samt de människor som upplevde sig bära på en skuld gentemot judarna och som 
omvandlade denna känsla till ilska mot judarna som genom sin existens påminde dem om 
händelser som skulle förträngas eller glömmas bort. Under 1960-talet började även det 
politiska landskapet att förändras i och med Junikriget 1967 som gjorde Israel till en 
ockupationsmakt. Det tidigare starka stödet för staten Israel började svalna ännu mer vilket 
dels berodde på att skuldkänslorna efter Förintelsen började avta men också på grund av allt 
starkare pro-palestinska strömningar som bredde ut sig i takt med Israels växande 
ockupationsmakt.22 Även om majoriteten i Sverige fortfarande ansågs vara positiva till staten 
Israels självständighet och bildande var det långt ifrån alla som efter Junikriget mottog Israels 
seger med glädje. Konsekvenserna av kriget ansågs av många vara förödande och den stora 
palestinska flyktingström som uppstod under och efter kriget vittnade om krigets 
förhållanden.23 Antisionismen bredde även ut sig i takt med junikriget år 1967 då många 
kritiker öppet började diskutera Israels berättigande till existens. Man började se Israel som en 
ockupationsmakt där Palestina var underlägset vilket skapade en irritation mot staten Israel 
och motståndskrafter började växa runt om i Sverige.24 Israeldebatten blev en arena där 
människor öppet kunde ventilera sina antisemitiska åsikter på ett legitimt sätt, vilket man inte 
haft möjlighet att göra tidigare på grund av den dåvarande utbredda pro-israeliska ställningen 
som förekom.25 

Krig som katalysator 
En annan viktig händelse som påverkade antisemitismens återkomst i den svenska offentliga 
debatten var Libanonkriget år 1982 som gav utrymme åt upprörda reaktioner hos 
befolkningen och antisemitiska tankar och åsikter blev alltmer accepterade i det offentliga 
samtalet. Även antisemitiska incidenter påträffades runt om i Europa som en följd av kritiken 
mot Libanonkriget där bland annat synagogor vanhelgades och gravplatser plundrades.26 
Trots att antisemitismen växte sig starkare under perioden vid Libanonkriget var dessa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Bachner 1999:130-131. 
21 Bachner 1999:141-147. 
22 Bachner 1999:16.  
23 Bachner 1999:232-233. 
24 Bachner 1999:153. 
25 Bachner 1999:16-17.  
26 Bachner 1999:374-376. 
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främlingsfientliga tankar inte allmänt spridda och accepterade av alla människor, vilket är 
viktigt att lyfta fram. Libanonkriget år 1982 kan tillsammans med Junikriget år 1967 ses som 
utlösande faktorer till antisemitismens framväxt under denna period men de är inte den 
verkliga orsaken till antisemitismens existens, enligt Bachner.27 Det faktum att krig kan ses 
som en utlösande faktor till spridningen av antisemitiska tankar vittnar den senaste aktuella 
företeelsen som kommit att blåsa liv i antisemitismen i Sverige om, nämligen kriget i Gaza. 
Återigen blir ett krig i Mellanöstern en utlösande faktor för en ökad kritik och fientlig 
hållning gentemot staten Israel, vilket gör att toleransen för antisemitiska tankar ökar i det 
svenska samhället.28 Många kritiker legitimerar sina antisemitiska tankar genom debatter om 
kriget och en del kritiker drar även ett likhetstecken mellan judar i Sverige och kriget som förs 
av sionister i Gaza, vilket har skapat stora problem för en del av den judiska befolkningen i 
Sverige.29 För många människor handlar det om okunskap då man inte är medveten om vad 
begreppet antisemitism innebär och var antisionism betyder, vilket gör att många människor 
medvetet sätter ihop begreppen och tolkar dem som ett förenat begrepp. Till skillnad från 
antisemitismen som bland annat springer ur den kristna tron växte sionismens grundtankar 
fram ur den nationalistiska eran som präglade Europa under andra hälften av 1800-talet. 
Tankar om den judiska nationaliteten och identiteten växte sig starka runt om i Europa och 
många judar började se antisemitismen som ett resultat av det faktum att judarna inte hade ett 
eget land och nationalitet. Judiska sionister ansåg att det judiska folket blev dömda som 
främlingar och av den anledningen blev judarna utstötta och antisemitiska tankar kunde därför 
utvecklas inom landet. Med en egen stat ansåg sionisterna att det judiska folket skulle vara 
enat utan antisemitism eller annan främlingsfientlighet.30  

Den svenska debatten 
Israel-Palestinakonflikten har utvecklats till att bli en debatt inom svensk politik där politiker 
legitimerar antisemitiska åsikter i den offentliga debatten. Realiteten med politiker som 
uttrycker antisemitiska åsikter har den senaste tiden blivit allt mer påtaglig vilket påverkat den 
svenska debatten avsevärt den senaste tiden då allt fler rapporter offentliggjorts med syfte att 
synliggöra antisemitismen som finns i Sverige idag. Bachner lyfter fram följande exempel på 
hur antisemitiska åsikter letat sig in i politiken de senaste åren: 

Det gäller även vissa politiker. Socialdemokraten Omar Omeirat, som kandiderade till 
kommunfullmäktige i Filipstad, talade i ett inlägg på Facebook om konflikten mellan 
palestinierna och ”judesvinen”. En framträdande centerpolitiker i Blekinge, Petronella 
Petersson, förklarade att grundproblemet var att ”judarna… inte vill beblanda sig med annat 
folk. Sånt leder osökt till konflikter.” Samma politiker antydde även att antisemitismen i 
Tyskland kunde förklaras av ”judarnas” beteende; de som invände avfärdades med frågan 
”menar ni att [den] tyska befolkningen av ren skär slumpmässig ondska tyckte illa om judarna?” 
Birgitta Hansen, miljöpartistisk ersättare i kommunfullmäktige i Stockholm och kandidat till 
landstingsfullmäktige, förklarade på Facebook att israelerna är ”nästan värre” än nazisterna, 
men att ”världssamfundet sväljer det mesta av propagandan eftersom judarna är så 
inflytelserika”. En annan miljöpartist, Jerker Nordlund, lokalpolitiker i Herrljunga, beskrev 
Israel som en ”sinnesjukdom” och uppmanade till ”globalt krig” mot landet.31 

Om man tidigare ansett att antisemitismen legat dold hos människor i många år kan man nu se 
hur den slår ut allt mer runt om i Sverige och framförallt i Malmö. I takt med att konflikten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Bachner 1999:24 
28 Bachner 1999:449-452. 
29 ”Försök att hejda antisemitismen i Malmö”, 2012-12-16, Sveriges Television. 
30 Bachner 1999:155-160. 
31Bachner 2014.  
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blossar upp mellan Israel och Palestina blir situationen mer hotfull för judarna i Malmö, vilket 
mina informanter vittnat om. Den hotfulla stämningen som stegvis trappas upp i staden följer 
händelseutvecklingen i Mellanöstern och detta har kommit att oroa den judiska befolkningen i 
Malmö32 vilket framkommer om än mer tydligt i uppsatsens påföljande analysdel.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Orrenius 2012. 
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5. Analys  
Följande analys utgår ifrån min empiriska undersökning samt relevant litteratur. Mitt syfte är 
inte att komma fram till en generell slutsats om upplevd antisemitism bland judar i Malmö 
eftersom jag endast har tillgång till ett begränsat material. Mitt syfte är snarare att belysa hur 
antisemitism kan upplevas av judar i Malmö och för att lyfta fram detta har jag tillgång till tre 
olika informanters utsagor samt relevant litteratur och utvald rapportering av media om hur 
situationen i Malmö upplevs av judar. Jag vill också påpeka att jag inte använder mig utav 
referenser till mina informanter i följande brödtext då jag endast refererar till en intervju per 
person. I denna analys refererar jag således till tre olika intervjuer och utgår ifrån dess 
inspelade material.  

Antisemitism eller antisionism?  
Malmö har utvecklats till att bli en stad som under 2000-talet blivit allt mer antisemitisk med 
diverse hatbrott mot judar. Det faktum att konflikten mellan Israel och Palestina blossade upp 
under sommaren 2014 och förvärrade situationen för judarna i Malmö lyfte informanten Hans 
fram under intervjun. Hans hävdar att när konflikten blossar upp i Israel-Palestina så blir det 
en mer hotfullt situation för judarna i Malmö. Hans:  

Ja men då när konflikten blossade upp, man märker ganska tydligt när den blossar upp där nere, 
men då var det verkligen, ja då kändes det som att man kunde ta på det. Då tänkte man också på 
det mer tror jag, det blir ju det att man får ju höra från folk också liksom om jag ska till 
synagogan ja men passa dig nu liksom men se till att du har någon som kan följa dig från och så 
vidare... nej men vi fick ju, det krossades fönster och det ritades hakkors och så vidare det kom 
ju i somras.  

Expressen publicerade i november 2011 artikeln Fler brott mot judar i Malmö där det 
framkom hur judar blivit attackerade och trakasserade när de varit på väg till och från 
synagogan i Malmö33 vilket kan ses som liknande företeelser som även Hans upplyst om i 
utdraget ovan. Även Henrik Bachner skriver i artikeln Europas mörka sommar. Antisemitism i 
skuggan av Gazakriget för Svenska kommittén mot antisemitism att händelseutvecklingen i 
Gaza under sommaren är ett exempel på hur antisemitismen hittat fotfäste och börjat växa. 
Bachner beskriver händelseutvecklingen som relativt våldsam med hot och trakasserier men 
även fysiskt våldsam mot judar och deras helgedomar34 och denna beskrivning av situationen 
stämmer överens med Hans självupplevda företeelser. Reportern Alexander Zeilon Lund 
skrev för Sveriges radio artikeln Hatbrotten mot judar ökar i Malmö och underbyggde 
artikelns påstående med hänvisningar till den pågående konflikten i Gaza. Enligt rapporten 
har ett flertal judiska Malmöbor upplevt att stämningarna ändrats under det senaste året, och 
många judar har yttrat sin oro för konflikten och det faktum att spänningarna verkar sträcka 
sig ändå till Malmö.35 Som utdraget ur Hans intervju tidigare visar, har han upplevt Malmö 
som en hotfull plats för judar att befinna sig på under de månader när kriget i Gaza blossade 
upp igen under sommaren år 2014. Kriget i Gaza och framförallt konflikten mellan Israel och 
Palestina förefaller engagera människor i Malmö då demonstrationer mot Israel förekommit, 
något som informanten Greta upplevt som en hotfull aktion. Greta:  

[...] det har gått ”på mina gator” tycker jag så går det då demonstrationståg och folk skriker på 
arabiska ”död åt judarna!” alltså att man skriker liksom mot judar det har hänt, och jag har hört 
det, och det... Sånt skrämmer [...].   

I likhet med Gretas upplevelse har media rapporterat hur hatbrott mot judar begås på öppen 
gata och att det oftast handlar om hets mot folkgrupp, likt det Greta upplevt när demonstranter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 ”Fler brott mot judar i Malmö”, 2011-11-11, Expressen. 
34 Bachner 2014. 
35 Zeilon Lund 2014. 
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manifesterat mot Israel och judar.36 Även Bachner berättar om hur antisemitiska slagord har 
yttrats i demonstrationer runt om i Europa och i Malmö där folk demonstrerat mot Israel. 
Bachner menar att en del människor, som en del av sin kritik mot staten Israel, uttrycker sig 
med utgångspunkt i fördomar och hat mot judar. Han anser att en stor grupp människor ser 
judarna som en enhetlig grupp som man håller ansvariga för Israels politik37 vilket leder till 
en slags antiisraelisk antisemitism. I ett reportage för Sveriges television av reportern Ulf 
Mattmar intervjuas samtida vice ordförande för Islamiska förbundet i Malmö, Ala-Eddin Al-
Qut, som framhäver problematiken med att staten Israels agerande blandas ihop med enskilda 
judar. När konflikten i Mellanöstern tilltar blir även trakasserierna mot Malmös judar mer 
påtagligt och sker allt oftare då människor uppenbarligen kan ha en tendens att förknippa 
ordet judar med israeler. Problematiken att särskilja enskilda judar med Israels agerande som 
stat kan ses som ett av de stora problemen i Malmö då man låter judar i Malmö hållas 
ansvariga för händelser som utfärdats av staten Israel i exempelvis Gaza, något som upprör 
den utfrågade Ala-Eddin Al-Qut. 

När man diskuterar antisemitism är det vanligt att unga personer med rötter i Mellanöstern 
börjar tala om vad Israel gjort ibland annat Gaza. – Ofta förknippar man direkt ordet judar med 
israeler. För palestinier som bott i flyktingläger är det ofta samma sak. Ala-Eddin Al-Qut menar 
att det är just den inställningen som måste bekämpas. – Ingen bär någon annans skuld, säger 
han.38 

Informanten Greta lyfter också fram problematiken i att människor demonstrerar mot staten 
Israel och det faktum att en del människor inte särskiljer det som händer i Israel och i 
områden runt om, med de enskilda judarna i Malmö: ”Asså det är en väldigt svår gräns mellan 
alltså en slags antiisrael och antisemitism det är väldigt flytande tycker jag, jag har ju upplevt 
till exempel en del väldigt otrevliga demonstrationer [...].”   
Steven Beller beskriver antisionismen, det som kortfattat kan förklaras som en negativ 
inställning till sionismen, som en ny slags antisemitism. Han menar att den gamla 
antisemitismen angrep judar utifrån ekonomi, politik, kultur eller ras medan den nya 
antisemitismen angriper judar som en enhetlig grupp. Beller anser att den nya antisemitismen 
har kunnat utvecklas på den offentliga arenan på grund av Israel-Palestina konflikten, och den 
nya antisemitismen innebär att man ser alla judar som en enda grupp som tillsammans bildar 
staten Israel.39 Bachner påpekar att konflikten i Mellanöstern är en bidragande orsak till att 
antisemitismen utvecklats och tagit allt större plats i vårt samhälle men att det även ligger 
andra faktorer bakom tillväxten. Han lyfter fram att det handlar om: ”en kvarlevande 
tankevärld – om historiskt och kulturellt rotade föreställningar om judar som vidareförmedlas, 
förändras och anpassas efter nya omständigheter och behov”.40  
Greta framhäver realiteten bakom varför antisemitismen kan vara svår för en del människor 
att särskilja från antiisraeliska åsikter när hon belyser hur antisemitismen lyckats växa i 
Malmö under de senaste decennierna. Greta:  

[...] vissa människor är också väldigt mycket för att allt antingen är svart eller vitt, det finns bara 
goda eller onda och där kan man också se att de liksom... de onda är då israeler och plötsligt så 
blir judar ansvariga för det som händer där och det är inte alls bara från muslimskt håll utan det 
kan man höra lite varstans tror jag. 

Problematiken med att människor har en önskan om att förenkla komplexa situationer och 
händelser belyser även Hans:  

[...] det blir mer och mer konflikten att Israel - ond vs. God. Att det blir liksom en väldigt tydlig 
som människor oftast vill dras till att man vill väldigt ofta ha någonting som är svart eller vitt 
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36 ”Fler brott mot judar i Malmö”, 2011-11-11, Expressen.  
37 Bachner 2014. 
38 ”Försök att hejda antisemitismen i Malmö”, 2012-12-16, Sveriges Television. 
39 Beller 2007:131.  
40 Bachner 2014.! 
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om det liksom antingen är en film eller om det är ett krig så vill man väldigt gärna veta vem 
som är ond och vem som är god där, trots att det väldigt sällan ser ut så. Och det tror jag nog att 
liksom den bilden som finns nu där den är väldigt uttalad att den ena sidan är god den andra 
sidan är ond där [...].  

Att det är just judarna som hålls ansvariga för kriget anser informanten Hans inte är särskilt 
uppseendeväckande, vilket illustreras i följande citat:  

Dels så tror jag nog att det funnits kvar en del antisemitism som man egentligen aldrig har 
tvättat bort liksom från hundra år sen liksom egentligen som innan kriget och sen så tror jag det 
är väldigt mycket, man kommer in väldigt mycket, folk har invandrat hit med en annan bild av 
vad judar är än vad som är här i Sverige liksom.  

Utveckling av antisemitismen i Malmö  
Hans lyfter fram hur stämningen har ändrats i Malmö under framförallt 2000-talet, jämfört 
med sent 1980-tal och tidigt 1990-tal: 

Ja men alltså jag märker nog skillnaden nu att det hela tiden flyttas vad som är okej att säga det 
kan liksom bara helt plötsligt kan det komma i Aftonbladet en karikatyr... vi har en minister nu 
som uttalat sig och bjudit in forskare och talare som har varit öppet antisemiter. Att det flyttas 
hela tiden en gräns för vad som är okej att säga.  

Greta lyfter också fram hur hon upplever att situationen i Malmö har förändrats över tid:  
Ja, alltså det är någonting med stämningen och sen kan man säga ”ja är det inte som man 
inbillar sig?” jag är ju ändå uppvuxen här i Malmö och jag tycker att det har blivit... tuffare just 
det här att man ska vara rädd hela tiden för jag är faktiskt rädd, ja.  
Jag – Och du jämför du det med vaddå?  
Greta – Då jämför jag det med hur det var... Att jag inte var det för kanske en tio år sen. 

Bachner lyfter fram en undersökning som gjorts av EU-organet FRA som publicerades år 
2013 där man studerat judar i åtta olika EU-länder och som visar att 68 % av dessa tillfrågade 
judar ”undvek av rädsla ibland eller alltid att bära judiska symboler som till exempel kippa 
eller davidsstjärna”.41 
I intervjun med Lars framkom en liknande ståndpunkt som Greta lyfte fram om att situationen 
för Malmös judar har ändrats de senaste åren. Lars menar att:  

Det fanns först mindre invandrargrupper som var mot Israel, mot judar du ser... Och att 
invandringen utan att de möter... de här alla beskyllningar som görs mot Israel och judar. [...] 
det kommer fler flyktingar som aldrig mött en jude och de bara lever på det som dem ... så det 
kommer bli så, det kommer bli mycket hårt, antisemitismen var... grov. Och liksom växer. Det 
är väldigt allvarligt, väldigt allvarligt. Och det är inte bara här, ska du veta, det är inte bara i 
Malmö, det sker över hela Europa och det är det som vi ser det... I Frankrike det är tusentals 
som flyttar till Israel och till andra länder, judar de lämnar [...]. 

Även media har rapporterat om judar som medvetet väljer att flytta från Malmö på grund av 
de spänningar som finns i staden och de förföljelser judarna blir utsatta för42 något som även 
Hans reagerat på.  

Ja men så är det ju det märker man liksom framförallt i min ålder så är det väldigt många som 
antingen flyttar ner till Israel eller till Stockholm egentligen, väldigt många (paus) Det är väl 
framförallt folk som har små barn, att man känner att det inte ger de förutsättningar här går inte 
riktigt när det är hot mot (lång inandning) den judiska skolan och så vidare också så att... 
sorgligt nog är det... det märks ju, det tunnas ju ut liksom, svårt med återväxt... Man känner 
hotet här hela tiden liksom så det är svårt att bo kvar här.  

Att Malmö är känt av andra stater som en fientlig stad för judar att bo i har rapporterats av 
massmedia och är något som även har lyfts fram av USAs sittande president Barack Obamas 
sändebud i Sverige.43 
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Greta belyste det faktum att hon tidigare har övervägt möjligheten att flytta från Malmö med 
sin familj till någon annan svensk stad eller Israel.   

Sen är det ju krig och det är väl kanske inte så kul men man kanske inte ska flytta till ett land i 
krig men det känns ju ändå som att där... det är en möjlighet för där vet man men vi pratar också 
om en annan stad vi har pratat om att man skulle flytta till Lund till exempel eller Stockholm.  
Jag – Lund är ju inte så långt härifrån?  
Greta – Nej, men Lund är en annorlunda stad upplever vi än Malmö det är ändå inte samma typ 
av problem och då tittar man lite på hur man uppfattar kommunledning och så agerar [...].  

Att det är just Malmö stad som utvecklats till att bli en farlig och hotfull plats för judar att 
leva i är inte särskilt besynnerligt anser alla tre personer som jag intervjuat inom den judiska 
församlingen i Malmö. De kan alla berätta om olika hatbrott som skett mot judar, även om 
alla inte upplevt en personlig attack. Informanten Lars förklarar situationen på följande sätt:  

Det finns många. Jag har varit här i många år [...] och redan då började det lite grann... folk som 
skrev på min bil judar ut ur Sverige... Mina barn har alla utsatts för skällsord och hot i skolan de 
gått och i gymnasiet och deras tonårsperiod, så de var väldigt försiktiga. Min dotter har blivit 
slagen av en i skolan och det blev tingsrätt och hon fick ersättning. 

 Även Greta lyfter fram hur hon upplever stämningen i Malmö för judarna som lever i staden:  
Så fort det är några aktiviteter där så är det ju stränga säkerhetsregler och då kan man säga de är 
ju inte utan skäl så det händer ju grejer, jag tror inte det händer så jättemycket men bara det 
faktum alltså känslan av att man är tvungen att ha såna strikta säkerhetsregler, så man kan inte 
göra någonting där utan att man har meddelat de som har hand om säkerheten och det är ju stora 
judiska helgdagar är det ju alltid poliser närvarande alltså utanför och så, så det känns på det 
viset kan jag tycka [...] Jag personligen har inte blivit utsatt för några större grejer men det är 
någonting med hela stämningen.   

I likhet med de två övriga informanterna påpekar Hans hur utsatta judarna är i Malmö och han 
exemplifierar hur han upplever situationen:  

Absolut, jag hade en Davidsstjärna innan [...] och den fick jag... Det hände först för mig i en 
närbutik, då fick jag inte handla där om jag hade den på mig och sen var jag en gång [...] då var 
det en tjej som inte ville servera mig och efter det så [...] tog av mig det. 

Även media har rapporterat om antisemitiska gärningar i likhet med de företeelser mina 
informanter upplevt. Sveriges radio rapporterade den åttonde augusti 2014 om hur en judisk 
kvinna upplevt olaga hot när hon varit ute och synligt varit iklädd en judisk symbol.44 Dessa 
antisemitiska påhopp har uppenbarligen lett till att ett flertal judar i Malmö numera undviker 
att bära symboler synligt för andra. Informant Hans skildrar hur han upplever stämningen och 
rädslan över att synligt bära judiska symboler. Hans beskriver i det tidigare utdraget hur han 
tidigare valt att offentligt bära symbolen Davidsstjärnan men att han efter påtryckningar från 
omgivningen och efter att ha blivit utsatt för antisemitiska handlingar idag valt att inte bära 
symbolen. Massmedia har även redogjort för hur judar i Malmö medvetet valt att inte bära 
sina kippor på grund av hotbilden de upplever att de har emot sig.45 Även informanten Greta 
anser att hon medvetet tagit beslutet att inte bära symboler på grund av den antisemitiska 
stämningen som finns i omgivningen. Greta:  

Jag upplever den väl inte direkt mot mig däremot upplever jag att man är mer och mer försiktig 
och visa upp judiska symboler, jag går aldrig med någonting runt halsen fast jag gjorde det förr 
om vi säger för kanske femton, tio-femton år sen det gör jag inte [...] Jag vågar helt enkelt inte 
[...].   

Även Lars har erfarenhet av att gömma religiösa symboler när han vistats offentligt. Lars:  
[...] för min del, jag försöker att inte visa upp dem men att de ser att jag är jude jag har mina 
symboler som jag inte tar bort men jag går med kippa och det på vissa ställen men för det mesta 
det... keps, man har mössa så man inte ser vem jag är. Men vissa som jag känner har fortfarande 
davidsstjärna på sig men de gömmer den det är osynligt för det ska inte markera att de är judar. 
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Legitimering av antisemitism  
Den fjortonde december år 2014 publicerade Dagens Nyheter artikeln ”Den leende 
nationalismen” där reportern Niklas Orrenius intervjuat SD:s partisekreterare och tillika 
riksdagens andre vice talman Björn Söder vars antisemitiska tankar utgavs i tryck. I artikeln 
framkommer det att Söder anser det vara problematiskt att en människa kan identifiera sig 
som både jude och svensk då han uttalar sig på följande sätt:  

Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men 
gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och 
nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. 

I artikeln fortsätter Orrenius och Söder diskutera hur Söder definierar nationalitet och hur 
Söder ser på situationen i Malmö. Söder: ”Jag tror inte att man kan det, att tillhöra två 
nationer på det sättet. Däremot kan ju kurder vara svenska medborgare. Problemet är om det 
blir för många i Sverige som tillhör andra nationer” Söder kommenterar även situationen i 
Malmö direkt: ”Och problemet med Malmö är att vi har tagit hit för många. Om det bor 
väldigt många från andra nationer tillsammans i Sverige så blir det utländska enklaver i 
Sverige”.46 Efter att artikeln publicerats bemöttes Söders tankar av en enorm våg utav 
motstånd från sociala medier, massmedia men också andra politiker.47 Även Willy Silberstein, 
ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, uttryckte sitt förakt mot uttalandena:   

Det här stryker antisemitismen medhårs. Vi ska komma ihåg att Sverigedemokraterna kommer 
från nazistiska organisationer. De har samma mörka källa där man betydligt mer oförblommerat 
var öppet antisemitiska. Nu försöker man frisera det här, men så kommer Björn Söder i Dagens 
Nyheter och säger väldigt tydligt vad han egentligen tycker.48 

Bachners analys visar däremot att toleransen för hatiska kommentarer har ökat under senare 
tid och att antisemitiska kommentarer väcker få, om några alls, reaktioner från 
omgivningen.49 Beller lyfter fram hur antisemitismen har utvecklats och de senaste åren till att 
användas av etablerade politiker för att legitimera främlingsfientliga åsikter på den offentliga 
arenan. 50  Media har även rapporterat om hur Ilmar Reepalus, en svensk 
kommunstyrelseordförande i Malmö, använder ett antisemitiskt språkbruk.51 En delad mening 
som två av mina informanter haft gemensamt är hur politiker som Björn Söder och Ilmar 
Reepalu samt andra auktoriteter legitimerar antisemitismen i staden genom olika uttalanden 
som görs samt handlingar som berättigar judefientligheten. Informanten Greta berättar:  

[...] som var så kallade borgmästare i Malmö han uttalade sig vid några tillfällen på ett sätt som 
faktiskt var menar jag... antisemitiskt eller gränsar till det och det tror jag också bidrar till den 
här eller bidrar till känslan av... alltså stämningen man vet inte, blir vi skyddade eller blir vi det 
inte?   

Greta fortsätter med att belysa hur personer i kommunledningen hanterar vissa situationer 
som hon upplever som antisemitiska och fientliga mot judarna i Malmö. Greta:  

Alltså de luckrar också upp så att det blir lite mer tillåtet eftersom de kanske gör uttalanden som 
till exempel den här som var kulturnämndens eller är kulturnämndens ordförande Sestrajcic 
eller vad han heter som tyckte att man skulle bojkotta på schlagerfestivalen som var i Malmö 
ju... Då ville han att man skulle bojkotta just Israel inget annat land, inga andra på något vis och 
då sänder det en signal tycker jag som gör att man liksom jaha, det tycker ledande inom 
kommunen [...].  

Även Hans lyfter fram det faktum att han upplever hur olika auktoriteter i Malmö legitimerar 
antisemitismen:  
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Jag tror det har väldigt stor betydelse hela tiden vad som sägs och hörs officiellt från politikers 
håll. Men framförallt politiker håll här lokalt i Malmö. Vi hade ju liksom en kommunpolitiker 
som liksom var väldigt tydlig med vad han tyckte och tänkte och la sig i utrikespolitiken... det är 
klart att det påverkar väldigt mycket vad folk tycker.  

Att dessa företeelser inte är unika händelser som endast upplevs av mina informanter bevisas 
genom Bachners analys av diverse politiska uttalanden i Sverige med antisemitiska inslag av 
bland annat centerpolitiker och miljöpartister.52 Som tidigare lagts fram i denna analys har 
även Beller påpekat denna utveckling inom politiken och han skriver själv att: ”det är djupt 
olyckligt att etablerade politiker så lätt drar fram främlingsfientliga argument som inte är 
annat än lätt maskerat judehat”.53 Informanten Hans exemplifierar en situation han upplevt 
varit antisemitisk från en auktoritet i Malmö kommun:  

Jag kommer ihåg att det skulle vara en sån, bara som ett litet exempel, att det skulle vara någon 
karatetävling tror jag här i Malmö för ungdomar eller något liknande en internationell tävling, 
det skulle komma från flera länder bland annat Israel och då gick politiker ut liksom och sa det 
var förjävligt och att tävlingen skulle stoppas och så vidare. Men när de däremot sa liksom att jo 
men vi har också från Vitryssland från... jag vet inte men det var två andra diktaturer också, har 
ni något emot dem länderna liksom? Nej det hade de inga åsikter om liksom[...].   

Hans anmärker även en viss kritik mot svensk media som han anser inte belyser tillräckligt 
hur situationen upplevs av judarna i Malmö. Hans:  

Jag tror definitivt att mediabevakning har enormt mycket att göra med det som jag upplever det 
som är otroligt vinklad i Sverige. Åt ena hållet. Den är ju väldigt sällan neutraliserad och var det 
väldigt sällan nu också.     

Även Greta understryker hur hon anser media vinklar händelser till förmån för antisemitismen 
och hur det bidrar till antisemitismens tillväxt:  

Och sen också media, jag upplever ju ofta att media är kanske inte så, svensk media i alla fall, 
så särskilt objektiv eller alltid har så... liksom djuplodande beskrivningar av saker och ting utan 
att man är inte sällan felaktigt... ofta är det ju så är man insatt i något så märker man 
felaktigheterna sen tycker säkert andra sidan också det är felaktigheter men... [...] Jo då kan 
media bli mer även om jag inte tror att den kan det men det vore bra om den noggrannare i sin 
rapportering och var mer medveten om hur man... Ibland skriver man rubriker nämligen tycker 
jag som är liksom fördomsfulla eller som talar till utan att jag tror man tänker på det till sånt 
som kan ha med antisemitism att göra. Man kopplar ihop på ett sätt som gör att man kopplar 
ihop någon kommentar om Förintelsen och direkt efter så kommer det något om ockuperade 
områden och israeler så att det sker liksom en... kanske omedveten men det blir en koppling och 
sånt tycker jag faktiskt att media kan vara lite mer medveten om och låta blir att göra för jag tror 
det bidrar.  

I likhet med Greta och Hans lyfter även Lars fram en liknande uppfattning om hur svensk 
media kan kopplas samman med utvecklingen av antisemitismen i Malmö. Lars menar att 
svensk media målar upp en ensidig bild och ”sen kommer den här biten utav Israel där svensk 
media är väldigt vänsterorienterat som inte visar... händelser på rätt sätt”.  
Lars lyfter även fram en kritik mot svenska myndigheter som han menar kan ta en starkare 
ställning mot antisemitism genom konkreta handlingar som till exempel att använda den 
svenska lagsstiftningen till att motarbeta antisemitism. Lars:  

Lagen i Sverige har inte hunnit med att bygga lag... system som kan passa till vad som händer 
idag. Det svenska är inte beredd på... som hände för länge sedan en pojke har blivit attackerad 
med snöbollar med stenar i och... blivit slagen men det gick till tingsrätten och det sas massa 
med fula ord men det kom till tingsrätten och tingsrätten tyckte inte det var någonting som 
handlade om jude. Den killen visste det handlade om det, de som förövade visste det handlade 
just om det, det var bara tingsrätten som inte visste det därför de kunde säga nej det var bara en 
lek [...].  
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Det faktum att den svenska lagstiftningen inte hunnit med att utvecklas i takt med 
expansionen av sociala medier har kritiserats av massmedia.54 Media har också rapporterat 
om hur olika hatbrott mot judar anmälts till polismyndigheten men som senare lägger ner 
undersökningen på grund av bristande bevismaterial. 55  Radio har rapporterat om 
svårigheterna att få fler människor att anmäla hatbrott då förtroendet för polisen kan vara 
svagt i vissa områden.56 För att komma runt detta problem har Malmöpolisen haft ett ökat 
samarbete med utsatta grupper för att försöka öka förtroendet och på så sätt få fler människor 
att frivilligt anmäla hatbrott. I en intervju med Jehoshua Kaufman, informationsansvarig inom 
den Judiska församlingen i Malmö, lyfter Kaufman fram att samarbetet med polisen tros ha 
gett resultat: ”Förut tog poliserna inte detta på allvar. Nu upplevs de som mer engagerade”.57 
Informanten Hans lyfter fram en kritik mot auktoriteter såsom myndigheter som han menar 
inte vågar ta tag i problemet och lyfta in det i det offentliga rummet, vilket följande citat 
belyser:  

[...] om man kollar här i Malmö liksom, vi vet ju vårt problem och varför vi sitter här och det 
vill ingen riktigt erkänna för det är verkligen, man vill inte komma dit nästan... Man vill inte 
säga att det är någras fel eller att det är någon som kommit in där för jag kan hålla med om att 
det är väldigt mycket okunskap samtidigt som det liksom kommit in en väldigt stor grupp som 
har väldigt skilda åsikter som verkligen bryter helt mot svenska normer och som inte har med 
religion att göra egentligen... Och det tror jag nog att man är rädd för.  

Bakomliggande orsaker till antisemitismens tillväxt i Malmö 
Gemensamt för mina tre informanter är att de anser det finns en orättvisa i samhället som spär 
på judehatet i staden, men att hatet från början kommer från araberna och muslimska 
samhällen. Informanterna menar att utvecklingen blivit möjlig genom flyktingströmmar från 
den arabiska muslimska befolkningen med uppehållstillstånd i staden Malmö. Greta förklarar 
det på följande sätt:   

Alltså det är större utrymme för sådana åsikter men sen tror jag att det har ändrats helt enkelt för 
att det har kommit en väldigt stor muslimsk-palestinsk befolkningsgrupp... Och bland dem så 
kan man tänka sig att folk har en relevant... Alltså relevant [otydligt] mot Israel och den politik 
och är man i krig så är man ju fiende men det skapar och också en viss... alltså jag vet ju vad det 
finns för litteratur som florerar som Sions vises protokoll...[...].  

Gretas påstående att en ökad muslimsk befolkningsmängd i Malmö har påverkat och förvärrat 
situationen för judar i Malmö uppmuntras av Hans:  

Jag tror, alltså det ska jag inte sticka under stolen med att vi har en väldigt stor muslimsk 
befolkning... Som tar med sig en propaganda och åsikter från ett hemland som kan vara ganska 
extrema ibland.  

Bachner poängterar vikten av att inte generalisera alla muslimer och araber och att inte dra 
slutsatser utifrån fördomar om dessa. Bachner skriver: !

Men bilden skiljer sig inte bara åt mellan länder utan också mellan Öst- och Västeuropa. Enligt 
undersökningen Intolerance, Prejudice and Discrimination, som utfördes av forskare vid 
universitetet i Bielefeld och publicerades 2011, är antisemitismen i Europa idag mest utbredd i 
länder som Polen och Ungern. I dessa länder finns ytterst små muslimska befolkningsgrupper, 
så utbredningen där kan av uppenbara skäl inte härledas till detta.58 

Media har rapporterat om hur syrisk tv använt sig utav falsk propagandateknik som liknar den 
nazisterna hade i Nazityskland under 1930-talet. I en artikel framkommer det att syrisk tv 
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visat tunnor med spikar i som man hävdade att judar använder för att tippa barn på det blod 
som används vid tillverkning av påskbrödet.59 
I likhet med Greta lyfter Lars fram att den växande antisemitismen i Malmö är en konsekvens 
av den muslimska befolkningsökningen. Lars:  

Det är för att det är de grupper som börjat använda det, de grupperna kommer från det 
muslimska området, det kommer från deras övertygelse att judarna är sämst i världen. Genom 
deras media, som inte direkt är svensk media, genom parabol som de direkt riktar till sina egna 
länder där de ser all nazi-propaganda de håller på [...]. 

I den genomförda intervjun med Greta lyfts det även fram varför arabiska muslimer påstås 
känna ett sådant förakt mot judarna. Hon beskriver det på följande sätt:  

Alltså dels tror jag att man, att det rent historiskt finns en motsättning mellan judar och 
muslimer också som det finns mellan alltså religiöst sett mellan kristna och muslimer också ju i 
viss mån och sen tror jag att man vad jag har läst så sprids det ganska mycket antisemitisk 
propaganda eller böcker i... i arabiska länder skulle jag, det kanske är svårt att säga precis vilka, 
men där man säljer till exempel Sions vises protokoll [...] 

Bachner poängterar vikten av att inte se antisemitismen som endast ett ”muslimskt” problem 
då det ger skäl för åsikter och idéer där muslimer blir en syndabock och betraktas som en 
grupp extremister. Detta kan då ses som en omvänd främlingsfientlighet till antisemitismen 
och en typ av antimuslimskt fenomen.60 
Greta fortsätter med att belysa konsekvenserna av antisemitisk litteratur och behovet som kan 
finnas hos människan att märka ut någon människa eller något folk som fiende:  

Alltså man har väl ett behov av... kanske en fiende och sen har man, och så ligger det ju väldigt 
nära till hands att fienden är Israel och då målar man upp en väldigt... alltså dem som helt 
förfärliga och då ligger det ju nära till hands att plocka in den som är antisemitiska... vad ska 
man säga teckningar... därför tror jag . Det kanske är fel att säga muslimsk det kanske snarare 
är... arabisk kanske eller mellanöstern? Men jag vet att i länder som Jordanien och Egypten och 
Palestina och så vidare så har man haft litteratur som till och med skolböcker som faktiskt 
framställer inte bara Israel utan då även judar som ondskan själv [...].   

Beller påpekar att Sions vises protokoll har haft en stor påverkan på antisemitismens 
spridning. Genom att omvandla boken till bland annat TV-serie i den arabiska och muslimska 
världen har bokens budskap om den judiska världskonspirationen fått ett starkt fäste61 vilket 
fått förödande konsekvenser inte bara för judarna i dessa områden utan även för judarna i 
Europa och Sverige i och med folkomflyttningar. Genom folkomflyttningar så sprids dessa 
antisemitiska tankar, något som informanten Lars lyfter fram i sin intervju. I likhet med Greta 
anser Lars att antisemitisk litteratur hos den muslimska befolkningen är en orsak till 
antisemitismens uppgång i Malmö:  

[...] antisemitism, som jag sa till dig i början Mein Kampf och de här äldre Sions... det är 
bästsäljare i arabiska och muslimska världen, det säger allt. Att generationer växte upp med 
antisemitism sen de var småbarn. Och det har gått nu ganska många år så... det blir inte 
annorlunda om de flyttar hit. 

Bachner lyfter fram problematiken med islamistisk propaganda, likt den mina informanter 
ovan lyfter fram i sina intervjuer. Bachner skriver följande:  

Det är en allvarlig utveckling och vid analysen av denna bör bland annat beaktas hur den 
israelisk-palestinska konflikten exploateras för att befrämja hat mot judar, hur antisemitismens 
spridning och legitimitet i Mellanöstern inverkar på olika opinioner i Europa, hur inflytandet 
från islamistisk propaganda ser ut och hur social och ekonomisk segregation i europeiska 
samhällen kan bidra till att göra antisemitism och andra extrema politiska budskap attraktiva.62  
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Hans beskriver hur han upplever att antisemitismen letar sig in i samhället genom invandring 
och via bland annat sociala medier och litteratur såsom Sions vises protokoll, vilket även de 
övriga informanterna lyft fram som anledningar till antisemitismens tillväxt i Malmö. Hans:  

Alltså jag tycker det är svårt att generalisera för jag vet ju inte all deras bakgrund det... men det 
är klart att det kommer från en arabiska invandrar... som har kommit hit liksom och det verkar 
definitivt och det märker man med folk från Syrien också det är ganska mycket extrema åsikter 
som har kommit in här liksom så... det späds på. Definitivt. Jag har en vän som är muslim och 
som hemma har Sions vises och så vidare och han kan ibland skicka klipp som han har och man 
förstår ju att det kommer [...] en viss bild när man hör liksom uttrycken som används där... 

Bachner lyfter fram hur sociala medier påverkar spridningen av antisemitismen och han 
menar att internet har en betydande roll när det används till att sprida bilder och budskap med 
antisemitiska åsikter. Internet har även blivit en mötesplats där människor har möjlighet att 
vara anonyma men där man tillsammans med andra kan bilda grupper och forum med 
främlingsfientliga ändamål. På liknande sätt sprids dessa åsikter som sedan förs vidare av 
människor med likartade uppfattningar. 63  Massmedia har redogjort för det faktum att 
hatbrotten mot judar ökat på sociala medier den senaste tiden och i en intervju med Judiska 
centralrådets ordförande Lena Posner-Körösi bekräftar hon att Gazakriget i somras var en 
utlösande faktor och en bakomliggande orsak till att det har skett en ökning av antisemitiska 
kommentarer på sociala medier den senaste tiden. Hon säger: ”Unga medlemmar har hört av 
sig till mig personligen och menat att människor som de är vänner med på Facebook och som 
de träffar i verkligen livet har fällt kommentarer som ’ni judar är mördare’ och ’ditt jävla 
judesvin’.” 64 

Progressionen som frodat antisemitism 
Bachner påpekar däremot att antisemitismen inte enbart har att göra med Israel-
Palestinakonflikten, utan att det även handlar om bland annat en kristen antijudaism som går 
långt tillbaka i tiden. I följande citat pekar Bachner på andra potentiella orsaker till 
antisemitismens utbredning:  

Genom att studera förhållandena i Östeuropa kan vi också få syn på en annan utbredd 
missuppfattning, nämligen att antisemitismen idag nästan helt och hållet skulle ha att göra med 
Israel-Palestinakonflikten. Så är det inte. I östeuropeiska länder – alltså i den del av Europa där 
antisemitismen är mest utbredd – är Israel-Palestinakonflikten alls inte lika laddad eller central i 
den politiska debatten som i Västeuropa, och har begränsad betydelse för antisemitismen. Där 
hämtar judefientligheten i hög utsträckning sin näring ur andra källor, som bland annat har att 
göra med sociala och ekonomiska kriser, en fortlevande katolsk antijudaism i Polen, 
antisemitiskt färgad nationalism, och historiska uppgörelser om kommunismen liksom om 
nazismen och Förintelsen [...].65 

Bachner försöker belysa det faktum att konflikten i Mellanöstern snarare fungerar som bränsle 
till antisemitismen idag än som en grundläggande orsak. För att klargöra detta påstående 
menar han att antisemitismen grundläggande tankar är ”historiskt och kulturellt rotade 
förställningar om judar” och att staten Israels agerande i Mellanöstern ger bränsle åt redan 
befintliga antisemitiska uppfattningar och även legitimerar dem.66   
Greta lyfter fram det faktum att Malmö är en segregerad stad med en rad motsättningar som 
en grundorsak till den utbredda antisemitismen i Malmö. Greta: 

[...] tyvärr så dyker antisemitismens ansikte upp överallt i samhällen där det blir mer 
motsättningar... där det blir alltså svårigheter... Där man har behov av att hitta syndabockar och 
det tror jag men det är bara en faktor men det kan vara en sak som gör att det dyker upp just nu. 
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Greta fortsätter att analysera hur situationen har utvecklats och landat i det tillstånd den 
befinner sig i idag: 

Ja jag tror det beror på att det är en mycket ökad befolkning av... från arabiska länder och 
muslimer men också att det har blivit mer utanförskap alltså det har ju... om man innan kunnat 
svälja migranter ganska bra de fick jobb och de kom in i samhället så tycker jag inte att Malmö 
har visat sig klara av den integrationen [...]. 

I likhet med Greta belyser Hans det faktum att Malmö är en alltför segregerad stad som 
därefter möjliggjort att antisemitismen växer i staden. Hans:  

[...] i Malmö är det som en krutdunk. Alltså en integration som har totalt misslyckats 
egentligen... där liksom, jag vet inte om du vet om Malmö nu men det är en sån otroligt 
segregerad stad så det inte är sant alltså det är nästan som att rita upp en linje där du liksom kan 
se verkligen liksom hur man lever i två olika världar. En total integration som misslyckats där 
det bara kommer mer och mer hela tiden till en stad som inte klarar av fler egentligen ... [...] 
man har totalt misslyckats med den integrationspolitiken i den här staden... som har gjort att det 
skapats ett utanförskap som gör att det är väldigt tacksamt att man kommer från en del av 
världen där man blir matad att det är någons fel och då kommer du in här och då kan man 
liksom fortsätta spä på det [...] Det handlar ju om att vi har stora problem liksom och det är ju 
ingen homogen grupp liksom. Det är det verkligen inte. Invandrargruppen är här, den är 
överallt, den är allting liksom. Det är klart att det, jag tror definitivt att det har byggt på liksom 
ett utanförskap [...]. 

Media har tidigare rapporterat om hur Malmö har utvecklats till att bli en alltför segregerad 
stad och hur denna utveckling har påverkat invånarna på ett negativt sätt. Det har bland annat 
rapporterats om hur de sociala problemen i Malmö har blivit allt större och hur 
levnadsvillkoren skiljer sig åt markant beroende på i vilken stadsdel i Malmö du bor och lever 
i.67 
Hans lyfter även fram att Malmös befolkning har fördomar mot judar och andra minoriteter, 
vilket också kan vara en anledning till antisemitismens framväxt:  

[...] jag tänker med andra minoriteter i Sverige så är det väl samma utanförskap alltså varför är 
du emot muslimer men oftast du har aldrig träffat en, du vet ju liksom ingenting om dem? Du 
vet att de är farliga ungefär. Och många i Malmö så är det oftast man har gått i skolan med dem 
man vet liksom att en muslim finns inte det är alla olika aspekter av det... Men jag tror med 
judar så har du oftast knappt känt några, du vet inte liksom och plötsligt så skapas den här... 
bilden av vad som finns...  

I en intervju med Expressen talar initiativtagaren till UMAF (Unga muslimer mot 
antisemitism och främlingsfientlighet) Siavosh Derakhti, om hur vanligt det är att folk i 
Malmö uttalar sig om fördomar mot bland annat judar och han lyfter fram att det var en av 
drivkrafterna bakom hans projektarbete i skolan som senare ledde till att han startade upp 
organisationen UMAF.68 
Hans lyfter också fram hur han uppfattar utanförskapet som han anser att judarna upplever i 
Malmö:  

Jag brukar säga det liksom att det är en väldigt speciell känsla att en människa hatar dig för 
något du tror på. Den är väldigt svår att ta på egentligen och jag tror att den är svår att ens kunna 
föreställa sig om man inte har upplevt den nära för den är ganska overklig, för att ens kunna ta 
på eller föreställa sig. Liksom vad har du emot mig egentligen? 

Det är av vikt att lyfta fram det faktum att Hans poängterar att det är just denna känsla som 
han tror är viktig att fånga upp för att kunna motarbeta antisemitismen i staden. Hans:  

Och just den känslan tror jag är ganska bra att kunna liksom... för den kan man överföra också 
till folk som är äldre och barn och folk som ska gå i skolan liksom. Att just kunna känna den 
känslan att men tänk om du liksom, om folk hatade dig för att du är blond? Det är ju ingenting 
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du kan förändra liksom men det är de runt om dig som liksom... Det är just den känslan som då, 
på samma sätt kan man då hitta och nå en förståelse vad man utsätter de olika för...  

Den ”nya” antisemitismen 
Hans poängterar hur han anser att antisemitismens ansikte har förändrats och att det idag inte 
är lika självklart vilka som sympatiserar med judehatet, något som en del människor tidigare 
såg som uppenbart: ”och det är inte så mycket nynazister längre eller rakade skinnskallar 
liksom utan det kommer från annat håll”. Bachner lyfter fram att antisemitismen har 
utvecklats till att bli ett samhällsproblem som han menar påträffas i olika befolkningsgrupper 
och politiska stämningar runt om i Europa. Bachner skriver följande:  

Attitydmätningar pekar på att en antijudisk inställning i vissa länder – däribland Sverige – är 
jämförelsevis mer utbredd bland människor som identifierar sig som muslimer än bland 
människor med annan religiös eller kulturell identitet.69 

I en intervju med Expressen förklarar den judiska läraren Henryk Grynfeld hur hans elever 
använder jude som skällsord och att han själv blivit attackerad, förolämpad och hotad till livet 
av sina elever.70 Greta påpekar det faktum att hon själv tycker sig se hur antisemitismen har 
ändrats genom åren och att antisemitiska tankar följer samhällsutveckling beroende på hur 
situationen ser ut i samhället. Greta:  

[...] det var ju rätt mycket kopplat till religionen och att judarna hade dödat Jesus och så vidare 
men så har jag läst lite och det finns ju de som menar att det fenomenet har på något vis att göra 
med ojämlikheter i samhället och motsättningar så... Så ger det utrymme för att mer av dem 
tankarna blommar ut... Jag vet inte.  

Beller diskuterar också en ny typ av antisemitism som han menar har haft möjlighet att växa 
sig starkare i det offentliga rummet på grund av konflikten i Mellanöstern. Han anser att den 
nya antisemitismen medför ett nytt sätt att se på judarna där man ser alla judar som en enda 
grupp som tillsammans bildar staten Israel och blir dömda därefter, vilket han ser som 
oroväckande.71 

Arbete mot antisemitismen - Dialogforum banar väg för en positivare framtid 
För att kunna arbeta mot problemet och förbättra situationen för judarna i Malmö krävs det 
naturligtvis en rad åtgärder. Greta lyfter fram att det är de unga människorna som måste vara i 
fokus för arbetet eftersom de är samhällets framtid och att det är i skolan som man framförallt 
kan arbeta mot antisemitism och annan främlingsfientlighet. Greta:  

Ja, skolan kan göra mer, tror jag, och jag tycker att man gör en del, man bjuder in ögonvittnen 
och så men det finns en risk att det blir en engångsgrej som blir... eleverna blir tagna av det vid 
tillfället och så... men jag tror det inte egentligen räcker jag tror man måste jobba med någon 
sorts värdegrundsarbete liksom mycket mer kontinuerligt och med ganska så konsekvens och nu 
menar jag allmänna inte bara när det gäller antisemitism utan överhuvudtaget hur man ser på... 
på den andre och hur man alltså kan ge tror jag, eleven bättre redskap att både kritiskt analysera 
men också förstå och känna någon sorts... solidaritet. 

Även Hans lyfter fram exempel på hur han tror att man kan arbeta mot antisemitismen: 
”information och dialog med varandra kommer alltid hjälpa samtidigt som man nog måste 
vara medveten om att det finns en problematik”.  
Genom organisationen UMAF har privatpersoner tagit initiativ till arbete mot antisemitismen 
i Malmö. Organisationen riktar in sig till unga människor för att så tidigt som möjligt lyckas 
”bygga broar mellan den judiska och muslimska befolkningen innan det är för sent”.72 Ett 
annat ansvar som organisationen anser att de själva har är att bära historierna om Förintelsen 
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vidare då många överlevare från Förintelsen inte längre är vid liv och kan berätta sin 
historia.73 Ett ansvar som även Greta anser är viktigt:  

Det har ju funnits en grupp som gått runt eller går runt de finns fortfarande men de är... de flesta 
lever inte längre men [...] var överlevande från Auschwitz [...] Jag tror att det är nog inte så 
enkelt, till viss del det får nog en påverkan men det krävs... jag tror det krävs en annan mycket 
mer medveten pedagogisk strategi som lärare har inte bara vid vissa tillfällen utan mer 
genomgående ett slags.. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det för? Särskilt i SO-ämnena.  

Thomas Bull som arbetar som förundersökningsledare på polisens hatbrottsgrupp i Malmö 
påpekar att antisemitismens utbredning i Malmö handlar om attityder och han menar att man 
måste arbeta med attitydförändringar hos människorna i staden. Bull lyfter fram att även om 
Gaza-kriget är en aktuell företeelse som kan påverka antisemitismen så anser han inte att det 
är grunden till dess förekomst - det är snarare de inställningar mot främlingsfientlighet som 
människorna i Malmö har som är roten till problemet.74 
Malmö stad startade år 2010 något som kom att kallas för Dialogforum. Målsättningen med 
detta forum var att skapa en plattform där olika etniska och religiösa grupper kunde träffas 
och samtala med andra representanter från de olika grupperna. Med tiden har Dialogforum 
kommit att bli en plattform för diskussioner kring de hatbrott som sker i staden.75 Mina tre 
informanter är alla positiva till initiativet Dialogforum men de anser samtidigt att det inte är 
tillräckligt utan att det behöver satsas mer pengar för att arbeta bort antisemitismen i staden. 
Hans anser att: 

[...] det känns som att det är den är dialog som har fallit ut och det känns som att den fungerar 
väldigt bra när det inte finns någon Israel-Palestina konflikt, så fort den blossar upp så känns det 
som att (dämpat skratt) det blir svårare att... liksom samarbeta.  

Greta redogör kortfattat och anser i likhet med Hans att det är ett bra initiativ: ”Vet inte hur 
bra det är men jag tror ändå att det är en bra idé. Det är alltid bättre att mötas och prata än att 
inte göra det.” 
Mest kritisk till Dialogforum var Lars som ansåg att forumet endast var till för att vara 
politiskt korrekt utan att försöka arbeta mot det faktiska problemet, dock lyfter han fram att 
idén om samtal mellan olika folkgrupper är bra om den brukas på rätt sätt. Lars:  

Jo det finns som jag sa de försökte göra mellan Malmökommun sån här grupp för dialogforum 
och jag skrattar åt det därför att man har tagit från vår församling såna sekulariserade judar som 
inte alls lever som jude [...] och de sitter tillsammans och träffas på dialogforum från islam, 
judendomen om religionen... Den ena vet ingenting om judendomen... den andra, kristne, lever i 
ett samhälle som alla andra och den enda muslimen som inte ens kanske räknas som riktig 
muslim av andra och det kallas då för dialogforum och korrekt, det är korrekt, genom dem. Jag 
hade velat se någonting annat. 

Även media har rapporterat positivt om initiativtagandet till Dialogforum och man menar att 
forumet anpassas efter hur situationen ser ut för tillfället med Israel-Palestinakonflikten. När 
spänningarna trappas upp i Mellanöstern träffas man via Dialogforum för att ventilera mellan 
parterna och på så sätt arbeta mot att få bort den antisemitism som finns i staden.76 
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6. Avslutande diskussionsanalys  
Min avslutande diskussionsanalys kommer att vara orienterad mot mitt syfte och mina 
frågeställningar. Jag kommer att analysera mitt undersökningsmaterial utifrån dessa 
frågeställningar och ge en avslutande analys och sammanfattning av resultatet. 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur antisemitismen har utvecklats till att bli den 
antisemitism den är idag vilket dock var en alltför bred frågeställning. Därför har jag valt att 
begränsa mig och mitt syfte har utifrån detta varit att synliggöra antisemitismen och 
presentera hur den kommit till uttryck i Malmö utifrån informanter och deras utsagor. Trots 
att mitt syfte inte är att dra en generell slutsats om ämnet antisemitism och hur den ser ut i 
Malmö idag anser jag att mina informanters utsagor till stor del stämmer överens med medias 
rapportering och tidigare forskning. Detta gör att jag till viss del trotsar mitt syfte då jag anser 
att en slutsats likt min i denna uppsats, som lyfter fram olika perspektiv men delar samma 
slutsats, kan belysa en potentiellt generaliserande slutsats. Jag vill poängtera att jag inte haft 
för avsikt att ställa mina informanters utsagor i jämförelse med medias rapporteringar eller 
tidigare forskning för att påvisa vad som kan anses vara rätt eller fel. Syftet med att ta upp 
tidigare forskning och rapporter från media är för att visa att liknande tankar har lyfts fram på 
annat håll, vilket möjligtvis skulle kunna stärka generaliserbarheten av mitt resultat. Detta är 
dock inte huvudpoängen med mitt arbete då jag endast har för avsikt att ge uttryck för hur 
några personer säger sig uppleva antisemitismen i Malmö. 
 
Som vi såg i analysen hävdar Beller att en ny typ av antisemitism haft möjlighet att växa sig 
starkare i det offentliga rummet på grund av konflikten i Mellanöstern vilket får ses som ett 
rimligt påstående med tanke på mina informanters utsagor. Beller påstår att den nya 
antisemitismen medför ett nytt sätt att se på judarna som en enhetlig grupp som tillsammans 
bildar staten Israel. Att judar ses som en grupp leder även till att de då döms som en grupp, 
vilket även mina informanter ser som problematiskt. I mitt material som jag framförallt 
hämtat ur mina informanters utsagor framkommer det att Greta anser det bekymmersamt att 
antisionism och antisemitism allt mer börjar smälta samman eftersom det finns de som anser 
att judarna i Malmö stad är skyldiga till de brott som judarna i Israel gör sig skyldiga till i 
kriget. Hans markerar tydligt att han anser att det är oroande att antisionism och antisemitism 
växer ihop allt mer då han anser att det gör situationen mer hotfull. Även media har 
rapporterat om hur en del människor anser att judar i Sverige är skyldiga till kriget i 
Mellanöstern och det har även rapporterats om hur detta leder till en hotfull stämning i staden. 
Informanten Greta betonar det faktum att situationen har ändrats för judarna i staden vilket 
även Lars och Hans understryker. I det material jag hämtat ur mina informanters utsagor finns 
det uppenbarligen ett samtycke kring att Israel-Palestinakonflikten är en bidragande orsak till 
att situationen i Malmö har ändrats de senaste åren och att hatbrotten mot judar i Malmö ökat. 
Gemensamt för mina tre informanter är att de uppger hur stämningen i Malmö ändras när 
konflikten blossar upp i Mellanöstern och de ger olika exempel på hur detta kan ta sig i 
uttryck. Greta nämner hur demonstranter skrikit hotfullt på platser som hon upplever är 
”hennes gator” och Hans beskriver hur han blivit ombedd att inte promenera ensam till och 
från synagogan när konflikten är högst aktuell. Lars lyfter fram exempel på hur han och hans 
familj blivit trakasserade och utsatta för antisemitiska hatbrott vilket även Hans anser sig ha 
upplevt. Massmedia har rapporterat om hur hatbrotten mot judar ökat i staden de senaste åren 
vilket skulle kunna påvisa hur hotfull situationen upplevs av judar som är bosatta i Malmö. 
Mina informanter uttrycker en oro för Malmös judar och den framtid som de har framför sig i 
staden. Greta berättar att hon gärna vill flytta eftersom hon anser att stämningen i Malmö är 
alltför hotfull mot judarna, något som även Lars påpekar då han har familj och släktingar som 
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redan flyttat från Malmö till Israel. Det faktum att Greta och Lars anser att Israel, en stat som i 
skrivande stund befinner sig i krig, är en behagligare plats för judar att vistas i än Malmö kan 
ge uttryck för påståendet att Malmö är en stad som uppenbarligen upplevs som hotfull av 
judar. Hans uttrycker dock en sorts motvilja till att behöva flytta men i likhet med Greta lyfter 
han fram problemet med återväxt i staden som en grundläggande orsak till att judar flyttar 
från Malmö. Hans ser dystert på framtiden då han inte tror att det finns förutsättningar i 
staden för judar på grund av den hotbild som de får uppleva i bland annat skolan och runt 
synagogan.  
Som vi tidigare sett har massmedia rapporterat ett flertal gånger om hur stämningen upplevs 
av judar och detta har även uppmärksammats av andra nationer, däribland USA vars president 
Barack Obama valde att skicka ett sändebud för att visa sitt intresse och stöd för stadens 
judar. Sändebudet hade även en antydan mot Malmös kommunalpolitiker Ilmar Reepalu som 
USA anser har uttryckt sig antisemitiskt ett flertal gånger.77 Det faktum att partisekreteraren 
för Sverigedemokraterna Björn Söder uttalat sig främlingsfientligt skapade en stor debatt i 
den svenska pressen där ett flertal politiker krävde Söders omedelbara avgång.78 Detta kan ses 
som en direkt aktion mot antisemitiska uttalanden som uppenbarligen ökat i det offentliga 
samtalet den senaste tiden i Sverige. Den våg av kritik som mötte Söders uttalande kom inte 
bara från sociala medier utan även från massmedia som rapporterade om hur olika politiker 
kritiserade yttrandet. Detta kan ses som ett ställningstagande som mina informanter tidigare 
uttryckt sig sakna hos auktoriteter i Sverige då de menar att politiker har en förmåga att 
legitimera antisemitiska åsikter och tankar hos befolkningen. Informanterna syftar på hur 
antisemitismen tar sig uttryck genom politiker i Malmö och detta är något som lyfts fram i 
deras uttalanden. Greta menar att hon själv upplevt känslan av att Ilmar Reepalu uttryck sig 
främlingsfientligt mot judar och hon tror att det kan legitimera antisemitiska åsikter i staden, 
något som även Hans lyfte fram under intervjun. Hans menar att när politiker uttalar sig med 
rasistiska åsikter så flyttar de fram gränsen för vad och vilka ord som är acceptabla att 
använda sig utav inför allmänheten. Hans anser att detta påverkar samhället och bidrar till att 
extrema åsikter tar större plats och blir accepterade hos människorna i Malmö och av dessa 
skäl blir stämningen mer hotfull för stadens judar. Informanten Lars uttrycker ett starkt 
missnöje över det faktum att myndigheter inte agerar när judar blir utsatta för hatbrott och 
trakasserier. Greta påpekar att stämningen har blivit mer hotfull de senaste åren och hon syftar 
specifikt på hur olika makthavare inom kommunen uttryckt sig antisemitiskt den senaste 
tiden, enligt henne själv. Hon förklarar det som en bidragande orsak till att hon känner sig 
alltmer otrygg i staden och att politiker på detta sätt legitimerar antisemitiska åsikter vilket 
gör att hon känner sig rädd och osäker på om judar verkligen får det skydd de behöver eller 
kanske kommer att behöva i framtiden. Hans lyfter också fram problematiken med att 
politiker uttrycker sig antisemitiskt då han anser att det understödjer till att flytta fram den 
gräns som markerar vad som är acceptabelt att ge uttryck för och vad som inte är det. Hans 
menar att när auktoriteter i staden uttrycker sig antisemitiskt så sprider det en legitim 
ståndpunkt som upplevs som hotfull för judar. Genom mina informanters utsagor kan man 
utläsa att Israel-Palestina konflikten ger upphov till antisemitiska uttryck som används från 
politiskt håll. Massmedia har rapporterat om hur politiker uttryckt sig pro-palestinskt vilket 
skapar en hotfull stämning i staden enligt Hans. När konflikten i Mellanöstern tilltar blir även 
trakasserierna mot Malmös judar mer påtagligt och sker allt oftare då människor 
uppenbarligen kan ha en tendens att förknippa ordet judar med israeler, något som mina 
informanter fått erfara. Problematiken att särskilja enskilda judar med Israels agerande som 
stat kan ses som ett av de stora problemen i Malmö då man låter judar i Malmö hållas 
ansvariga för händelser som sker av staten Israel, vilket bidrar till en ökad antisemitism i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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staden. Här tar sig antisemitismen ett uttryck av att vara svår att upptäcka då det är olika typer 
av människor som använder sig utav främlingsfientliga uttryck och åsikter. Hans berättar att 
han upplever det som att det inte endast är högerextrema nazister som numera är antisemiter 
utan det handlar om helt andra människor. Hans pekar på att han har vänner via sociala 
medier som medvetet sprider antisemitiska åsikter via externa länkar och bilder. Massmedia 
har lyft fram att hatbrotten mot judar ökat via sociala medier vilket har skapat en problematik 
hos polisen som oftast inte kan fälla någon för hatbrotten som begås då de hemsidor dit folk 
länkar går via utländska företag.79 Även hatbrott mot judar som sker på öppna gator är svåra 
att utreda på grund av bristande bevismaterial, enligt artiklar som jag använt mig av i denna 
uppsats. Som vi såg i analysen har media även rapporterat om hur judar inte känner full tillit 
till stadens polis och Greta lyfte fram en oro för huruvida polisen ger tillräckligt med skydd 
eller inte till stadens judar. Detta kan möjligtvis ses som en bidragande orsak till att judar 
flyttar från Malmö då de inte känner sig tillräckligt trygga i staden. Greta lyfter fram det 
faktum att hon funderat på att flytta på grund av stämningen i staden då hon menar att det är 
just stämningen mot judarna som har ändrats de senaste åren. Greta berättar om hur hon 
undviker att bära judiska symboler, vilket även Hans vittnar om. Lars undviker att bära 
judiska symboler i den mån han kan men han väljer att offentligt bära en kippa. Det medvetna 
valet att bära en judisk symbol synliggör vilken religion Lars tillhör och att berätta vilket 
religiöst samfund man tillhör är något som både Greta och Hans undviker att tala om för 
främmande människor. Massmedia har rapporterat om trakasserier och hot mot religiösa judar 
och det har även rapporterats om hur judar undviker att bära synliga symboler som utmärker 
dem till judar. Vad man kan säga om detta är att det uppenbarligen finns judar i Malmö som 
undviker att synliggöra sin trofasthet till judendomen på grund av den antisemitiska 
stämningen de anser förekommer i staden.  
Massmedia har berättat om hur trakasserier och demonstrationer ökar när spänningarna ökar i 
Mellanöstern, vilket både Greta och Hans poängterat i sina utsagor. Mina informanter lyfter 
också fram en kritik mot svensk media som man menar inte rapporterar om 
händelseutvecklingen i Mellanöstern på ett rättvist och objektivt sätt. De påpekar att bilden 
som svensk media ofta skildrar handlar om att identifiera judar som ”onda” eller som 
”fienden” vilket de menar påverkar de antisemitiska strömningarna i staden. Greta poängterar 
att det är viktigt att media tar sitt ansvar eftersom hon anser att det förvärrar situationen för 
stadens judar när de rapporterar om det krig som förs av staten Israel. Beller lyfter fram 
konflikten i Mellanöstern som den stora bidragande orsaken till antisemitismens expansion 
under de senaste åren vilket är ett ställningstagande som Bachner ställer sig kritisk mot. 
Bachner anser att konflikten mellan Israel och Palestina är något som utlöser antisemitismen 
och på det sättet bidrar med att antisemitiska tankar sprids och tar fäste i vårt samhälle. 
Bachner menar dock att det är föreställningsvärlden om judar, en föreställningsvärld som 
existerat sen hundratals år tillbaka, som är roten till antisemitismen. När 
Mellanösternkonflikten blossar upp kommer det vågor av antisemitiska tankar som sköljer 
över människor som redan är positiva till de grundläggande tankarna i antisemitismen. Att 
antisemitismen frodas hos människor som redan besitter de grundläggande antisemitiska 
åsikterna är något som även informanten Greta har lyft fram under intervjun då hon beskriver 
historiska motsättningar mellan judar och muslimer.  
Mina informanter lyfter fram att antisemitismen växer sig starkare i Malmö på grund av 
stadens höga antal immigranter från länder där antisemitismen är frekvent. Både Lars och 
Hans talar framförallt om immigranter från muslimska och arabiska länder medan Greta 
förtydligar att det framförallt handlar om arabiska länder. Alla tre informanter talar om det 
faktum att Sions vises protokoll är en erkänd antisemitisk bok som är sedvanlig i dessa länder, 
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vilket kan ses som en bidragande orsak till varför antisemitismen har ett så pass starkt fotfäste 
i vissa länder. Det kan också ses som en möjlig källa till hur antisemitismen fått fast mark i 
Malmö eftersom en stor andel av Malmös befolkning härstammar från ett arabiskt land enligt 
mina informanter. Hans är dock väldigt noga med att inte generalisera när han anser att en 
ökad muslimsk befolkning i Malmö är en bidragande orsak till antisemitismens tillväxt i 
staden då han menar att alla muslimer inte delar judefientliga åsikter. Han poängterar dock att 
det är problematiskt med alla flyktingar från Mellanöstern som bär med sig antisemitiska 
åsikter från hemlandet då han menar att Malmö har ett stort problem med 
befolkningsökningen. Genom denna befolkningsökning anser Hans att Malmö blir alltmer 
segregerat och känslan av utanförskap växer hos många människor, vilket skapar ett större 
utrymme för antisemitiska åsikter. Även informanten Greta påpekar att befolkningsökningen 
är en bidragande orsak till främlingsfientliga åsikter men hon menar att det är framförallt den 
arabiska befolkningsökningen och inte nödvändigtvis den muslimska befolkningsökningen i 
staden som spär på dessa tankar om främlingsfientlighet och framför allt judehatet. Greta 
försöker till viss del särskilja araber och muslimer då hon menar att de inte nödvändigtvis 
behöver höra ihop. Även Bachner lyfter fram i analysen problematiken att generalisera alla 
muslimer som antisemiter och han poängterar vikten av att först diskutera roten till problemet 
och sedan urskilja vad det är som kan utlösa grunden till antisemitismen. 
Både Greta och Hans poängterar det faktum att Malmö är en otroligt segregerad stad som 
tillhandahåller mer flyktingar och har en större befolkningsmängd än den klarar av, vilket 
bidrar till allt större utanförskap hos många invånare. De anser att det är detta utanförskap 
som bidrar till att antisemitismen växer i staden, då människor letar efter ett offer att ta ut sin 
frustration och ilska på. Media har rapporterat om hur stadens segregering påverkar 
levnadsvillkoren för invånarna och att det är problematiskt att segregationen ökar. Således 
kan man påstå att det finns en segregation i Malmö som en del judar uppenbarligen anser 
påverkar och ökar antisemitismen i staden. 
Mina tre informanter menar att det är den muslimska befolkningen i Malmö som genom 
förflyttningar har tagit med sig hemlandets antisemitiska tankar till staden. Alla tre 
informanter poängterar att det är en inflyttad antisemitism som sprider sig i Malmö och Lars 
är framförallt tydligen med att det inte härstammar ur en svensk främlingsfientlighet mot 
judar då det har växt och spridit sig i takt med att invandrartätheten ökat i Malmö. 
Informanterna lyfter fram att gamla föreställningar om judar i muslimska och/eller arabiska 
länder är allmänt accepterade och genom diverse propagandafilmer i dessa länder fortsätter 
dessa föreställningar om judar att existera. Även massmedia har rapporterat om hur 
propagandan i arabiska och muslimska länder är antisemitisk och vars avseende är att sprida 
antisemitismens grundtankar och åsikter på uppenbarligen felaktiga grunder. Hans har vittnat 
om hur antisemitiska propagandafilmer flödat på sociala medier och han menar att detta 
bidrar till den antisemitiska stämningen i Malmö och det gör att han som jude upplever en 
känsla av utanförskap. Hans poängterar att känslan om utanförskap är en känsla som många 
människor kan känna igen sig i och att det kan vara ett sätt att arbeta mot antisemitismen med 
ungdomar. Hans fäster uppmärksamheten på just ungdomar då han menar att det är viktigt att 
börja arbeta mot fördomar och främlingsfientliga åsikter tidigt i människors liv för att på så 
sätt kunna motverka antisemitismens spridning. Hans lyfter fram det faktum att det finns 
människor med fördomar mot judar som aldrig ens träffat en jude. Han poängterar att för att 
motverka antisemitismen måste man arbeta bort fördomar och det sker bäst genom olika 
dialoger mellan människor. I likhet med Hans antyder Greta hur viktigt det är att arbeta med 
ungdomar och media har rapporterat om ett initiativtagande från Malmö stads sida som kallas 
för Dialogforum. Mina tre informanter lyfter fram en positiv inställning till dialoger mellan 
människor och de menar att avsikten till uppstartade Dialogforum i Malmö är god. Till 
skillnad från Greta och Hans som är väldigt positiva till initiativet står Lars mer kritisk till 



! 28!

inrättningen då han menar att det inte fungerar fullt ut på grund av de höga spänningar som 
finns mellan grupperna i staden. Massmedia har rapporterat om hur Dialogforum anpassar 
antalet möten utifrån hur behovet ser ut i staden då behovet av kommunikation oftast är som 
störst när Israel-Palestinakonflikten blossar upp och blir mer aktuellt. Utifrån dessa utsagor 
kan man se att initiativet till Dialogforum är bra då det uppenbarligen finns ett behov av att 
skapa en typ av kommunikationsledning mellan olika grupper i Malmö. Det kan också sägas 
att detta initiativ inte hejdar antisemitiska åsikter och dess spridning i staden och när 
konflikten i Mellanöstern blossar upp är behovet av dialog mellan dessa grupper nödvändigt 
men inte alltid realiserbart på grund av de höga spänningarna som redan existerar mellan 
grupperna.  
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7. Sammanfattning  
Slutligen har jag för avsikt att kort sammanfatta mitt arbete om antisemitismen i Malmö och 
lyfta fram viktiga slutsatser. Jag vill börja med att lyfta fram mina tre informanter som dels 
representerade olika åldrar men också kön då två informanter var män och en var kvinna. Det 
faktum att båda könen blev representerade och att informanterna var i olika åldrar och således 
tillhörde olika generationer har uppenbarligen inte haft någon större betydelse för deras 
upplevelser. Det finns många likheter mellan mina informanters utsagor och det finns även 
många likheter mellan deras uttalanden och det massmedia har rapporterat om under de 
senaste åren som talar om antisemitismens utveckling i Malmö. Mina informanter anser att 
antisemitismens utveckling står i direkt förhållande till Israel-Palestinakonflikten då de anser 
att många människor ser judar som en enhetlig grupp och därför står de ansvariga för staten 
Israels agerande i krig. Att beskylla judar i Malmö för staten Israels agerande är även något 
som massmedia rapporterat om och mina informanter vittnar om hur trakasserier och 
demonstrationer som de upplever som hotfulla ökar i takt med att konflikten i Mellanöstern 
blossar upp. Detta påstående bekräftar även polismyndigheten i Malmö som menar att 
hatbrott mot judar ökar i takt med att konflikten tilltar. Bachner ställer sig däremot kritisk till 
påståendet att antisemitismens utveckling står i direkt kontakt med Israel-Palestinakonflikten 
då han lyfter fram att gamla föreställningar om judar också måste ses som en bidragande 
orsak till antisemitismens utveckling. Det är värt att lyft fram detta påstående då även 
informanten Greta står bakom det. En gemensam åsikt som delas av mina tre informanter 
samt Bachner är att den muslimska och arabiska befolkningsökningen i Malmö är en 
bidragande orsak till ökningen av judehatet i staden. Greta och Hans lyfter fram 
problematiken med att Malmö blir en alltmer segregerad stad som tar emot flyktingar från 
länder där antisemitismen är allmänt utbredd. De anser att det är genom dessa flyktingar som 
antisemitismen tar sig in i staden och tillsammans bildar de en stark grupp som genom diverse 
politikers uttalanden legitimerar antisemitiska åsikter.  
För att det ska ske en förbättring hoppas Greta och Hans att uppstartade Dialogforum ska ge 
resultat. Hans poängterar hur viktigt det är med kommunikation mellan olika grupper och han 
menar att initiativet till Dialogforum behövs. Lars anser att lagen behöver ändras så att judar 
kan känna sig trygga igen i staden då allt fler judar flyttar på grund av oroligheterna och den 
hotfulla stämningen i staden. Även Greta och Hans berättar om deras tankar på att flytta från 
Malmö med anledning till den rådande situationen som de anser är alltför hotfull och osäker. 
Greta och Hans lyfter också fram hur viktigt det är att arbeta med frågor som 
främlingsfientlighet och antisemitismen i staden med framförallt ungdomar eftersom det är de 
som ska komma att växa upp och bli framtidens medborgare. Tankarna om hur viktigt det är 
att arbeta med ungdomar fick mig att reflektera över mitt eget yrkesval och varför jag valde 
att undersöka antisemitismen i Malmö inför denna uppsats. Svaret på detta är för att jag själv 
inser min viktiga roll i att lära mina elever om främlingsfientlighet och mänskliga rättigheter 
så att de växer upp och blir goda samhällsmedborgare. 
 
Jag vill också lyfta fram det faktum att när intervjuerna till denna uppsats genomfördes hade 
inte artikeln ”Den leende nationalismen” publicerats ännu av Dagens Nyheter.80 Den massiva 
kritik som Söders antisemitiska uttalanden fick stå emot från massmedia, sociala medier och 
politiker kan ses som en positiv aktion och utveckling då mina informanter lyft fram 
problematiken med att ingen vidtar åtgärder när politiker uttalar sig antisemitiskt. Mina 
informanter upplever att konsekvenserna av detta leder till legitimering av antisemitiska 
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åsikter, vars utveckling motarbetas när media tar ansvar och lyfter fram dessa 
främlingsfientliga åsikter och redogör dess falskhet - vilket skedde efter Orrenius artikel i 
Dagens Nyheter. Det faktum att artikeln innehåller främlingsfientliga tankar och åsikter 
vittnar om att antisemitismen är ett aktuellt problem i vårt samhälle idag och ingenting som vi 
ska blunda för. Snarare bekräftar artikeln min tes som jag lyfte fram i inledningen av denna 
uppsats att problemet behöver belysas och diskuteras i det offentliga. Under arbetet med 
denna uppsats har det kommit till min kännedom hur lite material det finns inom detta 
forskningsområde och hur stort behov det finns av en mer omfattande forskning i området. 
Under arbetsgången har jag fått uppfattningen att antisemitism inte är ett ämne som folk gärna 
diskuterar och det ligger inte högt på den politiska agendan vilket förbryllar mig oerhört då 
jag anser att denna uppsats visar hur stort behov som finns över att ämnet lyfts fram i det 
offentliga och börjar diskuteras. Om jag någon gång i framtiden får tillfälle att arbeta med en 
liknande uppsats skulle jag vilja utföra en mer omfattande undersökning för att få fram ett 
resultat på en frågeställning som söker svar på hur antisemitismen upplevs eller tar sig uttryck 
i Malmö. Med en omfattande undersökning menar jag att jag skulle vilja utföra fler intervjuer 
med berörda parter för att få tillgång till ett bredare material. Med fler intervjuer kan man som 
forskare få fram ett generaliserande resultat vilket möjligtvis kan leda till att fler människor 
blir insatta i arbetet och resultatet av undersökningen når ut till allmänheten och fler 
människor. Jag tror att om fler människor blir medvetna om hur situationen i Malmö upplevs 
av judar kan man arbeta mot en förbättring men det krävs att fler människor engagerar sig i 
frågor som berör främlingsfientlighet.  
Jag tror att situationen i Malmö behöver lyftas fram och diskuteras öppet i det offentliga och 
inte förrän det sker kommer det att kunna ske en förbättring i situationen. Jag tycker också att 
det finns ett behov av att undersöka den muslimska antisemitismen baserat på intervjuer med 
muslimer i Malmö och kanske har jag med denna uppsats lyckats inspirera någon som kan 
tänka sig att ta an detta nästintill outforskade område i framtiden.  
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