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Överingress 
 
Nationaldemokraterna vill skärpa landets abortlagstiftning.  

Sverigedemokraterna vill ge lön till kvinnor som är hemma med barn.  

Den nationalistiska kampen inkluderar numera även barnomsorg, skola och familjepolitik. 

Fokus på mer vardagliga frågor ska locka fler kvinnor till partierna.  

Samtidigt är feministrörelsen i hetluften. Jämställdhetsdebatten är ständigt pågående.  

Men allt fler kvinnor väljer att inrätta sig i de extremnationalistiska partiernas traditionella 

könsroller. Varför? Och vilka är de? 

Följ med och träffa Elin som tycker att det är onaturligt för kvinnor att inte skaffa barn. Möt 

Cecilia som tycker att kvinnor inte är lämpade för karriär. Träffa Sofie, Marie och Frida som 

delar ut invandringskritiska flygblad och möt Stefan Svallfors, sociolog, som tror att alltihop 

är klassrelaterat.  
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Faktaartikel 

Vardagliga frågor ska locka kvinnor 

 
Att vara mamma är kvinnans främsta uppgift. Mannens är att stå för försörjningen. 

Med en traditionell syn på könsroller ska de extremnationalistiska partierna tvätta 

bort sin machostämpel och göra sig mer rumsrena. Det är vardagsfrågorna som ska 

locka kvinnor till partierna. 

 

I Sverige växer de extremnationalistiska grupperna. Inte lika explosionsartat som i vissa 

andra länder som Frankrike, Tyskland och Italien, men ändå. De två största 

invandringsfientliga grupperna, sverigedemokraterna och nationaldemokraterna, uppger att 

deras medlemsantal ökar.  

   Sverigedemokraterna är idag det största partiet utanför riksdagen. I sista valet fick de runt 

50 kommunala mandat fördelat på 30 kommuner. 

 

Få kvinnor i partiet    
Enligt egen uppgift har Sverigedemokraterna runt 5000 medlemmar. Av dem är bara runt 

femton procent kvinnor. Nationaldemokraterna vill inte avslöja sina medlemssiffror, men 

Marc Abramsson som är partiorganisatör, bekräftar att partiet har svårare att locka till sig 

kvinnor än män. 

– Tidigare har det saknats program för kvinnofrågor i den nationella rörelsen. Tjejerna har 

varit mest flickvänner och fruar. Men under 2003 och 2004 arbetade vi faktiskt mer utåtriktat 

för att värva kvinnor, säger han. 

   Att sverigedemokraterna har få kvinnliga medlemmar tror Jonas Åkerlund, pressekreterare 

för partiet, har flera förklaringar.  

– Man kan ju bara spekulera. Men många säger att de är rädda för våld om det skulle bli känt 

att de var medlemmar i sverigedemokraterna. Många är rädda för att förlora jobbet.  

Men han erkänner också att partiets egen image kan vara en orsak:   

– Naturligtvis kan vårt eget beteende även vara en förklaring. Många kvinnor kanske helt 

enkelt inte känner sig bekväma i partiorganisationen. Vi måste göra allt vi förmår för att visa 

att de är välkomna och värdefulla för partiet. 
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Traditionellt manlig stämpel 
Heléne Lööw är historiker och har arbetat länge med att kartlägga svenska högerextrema 

grupper. Hon berättar att dessa historiskt sett har en väldigt manlig stämpel, men att 

framtiden ser annorlunda ut. 

– Det håller på att förändras, dels för att rörelserna håller på att bli mer tillgängliga för tjejer 

exempelvis genom internet. Dels för att de driver frågor som tilltalar tjejer, som kampanjer 

mot sexuella övergrepp.  

   Sedan några år tillbaka pågår inom sverigedemokraterna och nationaldemokraterna ett 

aktivt arbete för att bli mer politiskt accepterade. Uniformsförbud och uteslutning av 

personer som kan kopplas till nynazistiska eller våldsfixerade grupper är delar av det arbetet. 

Det faktum att de nationalistiska partierna anstränger sig allt mer för att värva kvinnor kan 

också ses som en del i denna offensiv. Genom att skaffa en mer kvinnlig touch kan man nå 

nya väljargrupper.  

– En kampanj för att värva kvinnor skulle fokusera på vardagens frågor och jordnära 

problem. Det är vardagsproblem som brukar föra kvinnor till sverigedemokraterna, mycket 

mer än intresset för ideologiska diskussioner, säger Eva Nyman som är ensam kvinna i 

sverigedemokraternas programkommission. 

 
Kärnfamiljen som ideal 
De främsta hjärtefrågorna är fortfarande kampen mot invandringen och striden för det 

”svenska”. Men på senare år också har andra bitar som familjepolitik och utbildning fått 

utrymme. Heléne Lööw tror att det ökade intresset för familjepolitik också kan ha att göra 

med att de nationalistiska aktivisterna har blivit äldre och fått familj och barn. 

   Förutom en önskan om ett etniskt homogent Sverige är kärnfamiljen som ideal gemensamt 

för den nationella rörelsens familjepolitik - mamma, pappa och barn som samhällets 

plattform. Allt som hotar att förstöra den ordningen ses som ett hot mot nationen. Följden 

blir en negativ hållning gentemot homosexuella, ensamstående föräldrar, karriärsträvan – och 

feminism.  

 

Elin Lövgren är ordförande i Nationella kvinnoförbundet, nationaldemokraternas nystartade 

kvinnoförbund som lanserades på Internationella kvinnodagen i år. Med förbundet hoppas 
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nationaldemokraterna fånga upp kvinnor som kommer in i partiet som flickvän eller fru. 

Men det handlar framförallt om att dra till sig kvinnor som inte ställer upp på det moderna 

kvinnoidealet. Elin Lövgren tror att många inte vågar stå för att de egentligen vill välja barn 

och familj framför arbetsliv.  

– Idag ska man inte ha familj. Det ses som bakåtsträvande och framförallt tråkigt. Det 

förstår inte jag, det är ju det som håller ihop hela samhället.  

 

Feministrörelsen ses som alltför radikal 
Inget tvång för delad föräldraledighet, lön till kvinnor som stannar hemma med sina barn 

och strängare abortlagstiftning ingår i sverigedemokraternas familjepolitiska 

handlingsprogram. Tyngdpunkten ligger på tydliga könsroller, något som på många sätt inte 

ligger i tiden.  

 

Med Gudrun Schyman och det Feministiska initiativet är feministrörelsen mer i hetluften än 

på länge. Jämställdhet och genusfrågor diskuteras flitigt runt fikaborden. Att moderna 

kvinnor självständigt väljer att inrätta sig i traditionella könsroller kan verka konstigt för 

många.  

Yvonne Hirdman är historiker och genusvetare på Stockholms universitet. Hon tycker att 

det är synd att feministrörelsen upplevs som väldigt radikal idag.  

– Många tror att feministrörelsen är en motsättning till att ha familj och skaffa barn. Det är 

det som är risken med en alltför tok-konstruktivistisk syn på könen, att det avskräcker en del.   

 

Ordning och reda i kaoset 
Och Yvonne Hirdman tror att de som oftast avskräcks av feminism är arbetarklasskvinnor. 

Hon tror att det handlar om att traditionella könsroller skapar ordning och reda i kaoset. Att 

kvinnan får betydelse just i motsatsförhållandet till mannen.  

– Man vet att medelkasskvinnor är mycket snabbare på att snappa upp sådana här trender, 

säger hon. 

När det gäller de extremnationalistiska rörelserna tycker Yvonne Hirdman att man också bör 

fundera på varför det är så många unga män som lockas till dessa.  

– I de här rörelserna så är hela genusdimensionen avgörande. Det är intressant att undersöka 

varför unga män dras till en så stark maskulinitet. 
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Att denna starka maskulina stämpel ska tvättas bort med hjälp av kvinnligt engagemang 

bekräftas av Elin Lövgren i Nationella kvinnoförbundet: 

 – Det här med kvinnoförbundet är också lite för att ta bort den där manliga stämpeln. Det 

är faktiskt mycket så som media skildrar. Man försöker bli mer civiliserad utåt sett, men den 

delen av rörelsen är fortfarande väldigt ociviliserad. Det är mycket kamp. 
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Faktaartikel 

Arbetare oftare intoleranta  
 

Arbetarrörelsen står av tradition för solidaritet och jämlikhet. Trots det är det oftast 

människor ur arbetarklassen som dras till de invandringsfientliga partierna.  

De är även mer negativa till homosexuella och håller hårdare på traditionella 

könsroller. Det menar sociologen Stefan Svallfors.  

 

Det är svårt att undersöka vilka de extremnationalistiska partiernas sympatisörer är. Men det 

går att se tendenser. Undersökningar som bland andra fackförbundstidningen Dagens arbete 

gjort, visar på två saker. För det första att flertalet medlemmar är män och för det andra att 

de flesta har sin bakgrund i arbetarklassen och den lägre medelklassen. Lågavlönade 

branscher som verkstadsindustri och den offentliga sektorn är överrepresenterade. En stor 

andel av sympatisörerna är också egenföretagare och pensionärer. 

 

Synen på könsroller sammanbinder 
Stefan Svallfors är professor i sociologi på Umeå universitet. Han anser att det är bevisat att 

människor med arbetarklassbakgrund oftare har en intolerant inställning till minoriteter och 

homosexuella än andra grupper. Dessutom har de oftare en mer konservativ syn på 

könsroller.   

   I sin bok Klassamhällets kollektiva medvetande har han jämfört synen på bland annat arbete och 

familj mellan olika yrkesgrupper.  

– Resultaten visar att just synen på manligt och kvinnligt sammanbinder arbetarklassen. Att 

kvinnans uppgift är att vara hemma med barnen och mannens att tjäna pengar är det 

betydligt fler ur arbetarklassen som är benägna att hålla med om.  

Att det är människor ur just dessa grupper som dras till partier som nationaldemokraterna 

och sverigedemokraterna förvånar alltså inte. Stefan Svallfors tror att problem uppstår när de 

klassiska arbetarpartierna, som socialdemokraterna och vänsterpartiet, inte intar samma 

konservativa hållning i moralfrågor som de här väljarna. Då bildas utrymme för partier som 

sverigedemokraterna och nationaldemokraterna.   
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Längtan till det förmoderna 
Stefan Svallfors ger också några tänkbara förklaringar till denna tendens. Brist på utbildning 

är en av dem. Han menar att högre utbildning tenderar att ge liberalare attityder till det 

mesta. En annan förklaring är att vissa grupper i samhället lever under mer social och 

ekonomisk otrygghet än andra. Om man känner sig maktlös och osäker i sitt arbete kan det 

bli viktigt att skapa moraliska gränser mot det hotande främmande.  

 

Magnus Berg, etnolog på Linköpings universitet, håller med. Han tror att människor ur 

arbetarklass oftare intar traditionella könsroller som en reaktion på det moderna samhällets 

krav på individen. Framgång och jämlikhet kan också innebära bördor för dem som inte 

lyckas. Då kan det vara lätt att längta tillbaka ordning och reda med tydliga könsroller. 

– Problemet är ju att det inte går att återvända till förmoderna ordningar av en rad skäl. Då 

kommer ambivalensen och alla märkliga mellanvarianter mellan för- och senmodernt som 

man ser omkring sig idag.   

 

Män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor  
Cecilia 32, är ledamot i styrelsen för en av sverigedemokraternas lokala avdelningar. Hon vill 

inte figurera med efternamn i texten. Cecilia har tre barn och arbetar halvtid i ett skolkök. 

Hon säger att hon är en typisk sverigedemokrat, men hennes anledning till att gå med i 

partiet var inte just det invandringskritiska. Det var den konservativa synen på familjen hon 

fastnade för. Att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor.  

– Jag tycker att det är viktigt att skilja på könen. Min man och jag har olika sysslor eftersom 

vi är olika bra på olika saker. Han ordnar med det praktiska som bilen och huset och jag har 

största ansvaret för hemmet. Eftersom jag är kvinna är jag mest lämpad till att ta hand om 

barnen, inte att göra kometkarriär, säger hon. 

 

Olika sociala bakgrunder ger olika förhållningssätt 
Människor dras till de extremnationalistiska partierna av olika skäl. Bim Clinell är journalist 

och har varit verksam i Frankrike under många år. Hon har följt sverigedemokraterna och 

nationaldemokraternas franska motsvarighet, det ultranationalistiska partiet Front National, 

och dess framgångar i de senaste valen. I sin bok om partiet, ”De hunsades revansch”, beskriver 

hon Front National som ett parti som kan bli vad än väljarna önskar. De väljare som letar 
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efter en nationalistisk agenda finner det och de väljare som önskar ett parti som ställer sig på 

den lilla människans sida får det.   

 

Uppenbart är att människor med olika social bakgrund har olika sätt att ta till sig partiernas 

ideologier. Det är inte konstigt, tycker Fanny Ambjörnsson, socialantropolog på Stockholms 

universitet.  

  Hon har forskat kring förhållandet mellan unga kvinnors sociala bakgrund och deras syn på 

könsroller. Hon säger att ämnet klass och könsroller är komplext. 

– Utåt är det lätt att se att medelklasskvinnor har ett större intresse för jämlikhet och 

kvinnors liberala rättigheter än tjejer med arbetarklassbakgrund. Men det verkar också som 

om kvinnor med arbetarklassbakgrund ofta har bra koll, är medvetna om sin relativa 

underordning. Men de är kanske mindre benägna av att använda feministiska termer. 

 

Klassbundna attityder 
Fanny Ambjörnsson säger att hennes undersökning visar att också inställningen till 

invandrare och minoriteter ofta är klassbunden. Medelklasstjejerna i hennes studie hade en 

mer tolerant inställning till invandrare, medan tjejerna med arbetarklassbakgrund kunde 

slänga sig med nedsättande ord om desamma. 

   Samtidigt var det arbetarklasstjejerna som faktiskt hade pojkvänner och vänner med 

utländsk bakgrund. De flesta medelklasstjejer umgicks inte, och kunde inte tänka sig att ha 

sex med invandrare.  
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Reportage 

Flygbladsutdelning i vårsolen  
 
Det är en vacker eftermiddag i Södertälje. Trots att det är kallt kvittrar fåglarna. Ett 

femtontal personer har samlats vid tågstationen. Det är dags för flygbladsutdelning 

för nationaldemokraterna.  

Frida, Sofia och Marie är de enda kvinnliga aktivisterna.  

 

Någon har försett alla deltagare med gröna och gula papper att dela ut. Det småpratas och 

knuffas lite. Åldrarna är blandade, från 15 till 65 ungefär, men de flesta verkar vara i 20-

årsåldern. 

– Återsamling klockan sex, ropar en kortklippt kille som verkar hålla i arrangemanget för 

dagen. 

De är indelade i smågrupper som har fått olika områden tilldelade. Grupp efter grupp 

försvinner de åt sina håll.   

  

Pojkvänner, ekonomi och kriminalitet 
Frida, Sofia och Marie går tillsammans med en kille som heter Marcus. Han är gruppchef 

och ska finnas där ifall det blir problem. Partiet håller kortutbildningar i konflikthantering, de 

som har gått den blir gruppchefer. 

   Sofia är äldst med sina 21 år. Frida och Marie är båda 19. Alla tre är klädda i luvtröjor med 

svarta dunvästar över. Det är Sofias första flygbladsutdelning. Marie har varit med längst, 

hennes pojkvän är medlem i partiet. Frida har ingen pojkvän, och har svårt att förklara vad 

som fick henne att gå med.  

– Jag vet inte. Det är en bra politik, ett bra program. Jag tycker att det är för mycket 

invandrare i Sverige. Det kostar för mycket pengar, säger hon och söker stöd hos de andra 

som nickar instämmande.  

– Ja, och det handlar om mycket mer än bara det ekonomiska, säger Marie som verkar mer 

van att prata om politik.  

– Det handlar också om kriminaliteten, brottsligheten som det mångkulturella samhället för 

med sig.  

Frida och Sofia håller med men de kan inte referera till någon statistik. Det bara är så.  
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Vid det första huset, som har tre våningar, springer tjejerna in i varsin port. Marcus som är 

ganska tystlåten stannar kvar utanför. 

– Vi ser vem som är klar först! Klara, färdiga, gå, ropar Frida innan de sticker in. 

 

Fina flickor från villaområdena 
En annan solig vårdag i Södertälje sitter Josefin och Johanna, båda snart 18, på Stortorget. 

Om det var val idag så skulle de kunna tänka sig att välja nationaldemokraterna.  

   Tjejerna går i samma klass på ett av Södertäljes gymnasium. Barn och fritidsprogrammet. 

Josefin berättar att hon började på samhällsprogrammet men hoppade av efter två veckor. 

För mycket ”fina flickor” från villaområdena.  

– Jag fattar inte vad du tänkte på när du valde samhäll. Du är ju inte fin någonstans, säger 

Johanna och sticker en armbåge i sidan på Josefin. 

De har varit kompisar så länge de kan minnas. Folk tror ofta att de är systrar.    

Ett gäng tonårskillar släntrar förbi. Av utseendet att döma har de flesta något ursprung i 

mellanöstern.  

– Har du sett va, kedjor och bling bling för tusentals kronor. Hur har man råd med det när 

man inte har jobb, viskar Johanna när killarna gått förbi.  

– Titta inte för då kommer dom hit, väser Josefin.    

 

Assyrier, syrianer och nationaldemokrater 
Södertälje, en blomstrande småstad med mycket vatten, är Sveriges tjugonde största 

kommun sett till folkmängden. Ungefär en tredjedel av kommunens invånare är antingen 

födda utomlands eller har två föräldrar som är det. Allra flest är de finländska invandrarna 

och efter det kommer turkiska, assyriska och syrianska. 

  Den assyriska och syrianska gruppen i Södertälje är den i särklass största i Sverige. När 

arbetslösheten bland invandrare på många håll är hög, utgör just assyrierna och syrianerna ett 

undantag. Som egenföretagare med pizzerior, frisersalonger och livsmedelsbutiker har de 

lyckats bra med att etablera sig på arbetsmarknaden. Många assyrier och syrianer anstränger 

sig för att upprätthålla sin etniska identitet i Sverige. Och med fotbollslaget Assyriska FF: s 

framgångar i allsvenskan är den assyrisk-syrianska fanan i topp just nu. 
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Samtidigt har nationaldemokraterna haft framgångar i Södertälje. År 2002 fick de två mandat 

i kommunfullmäktige. Allra bäst gick det i bostadsområdet Bårstabergen där partiet fick hela 

7,1 procent av rösterna.  

 

Våldtäkterna och backup-bilen 
På flygbladsutdelningen har Sofia, Marie och Frida stött på patrull. En kvinna i 60-årsåldern 

vill inte släppa in dem i sitt hyreshus. Hon har barrikaderat sig framför dörren. 

– Ni har inget här att göra. Det är ingen mening att sprida sån dynga här. Vi vill inte ha den!  

Inga argument hjälper på den arga kvinnan. Hon står kvar, ilsket bredbent, när tjejerna 

lommar iväg. De har inte gjort några större ansträngningar för att få henne att ändra sig.  

– Jävlar vad arg hon var, kommenterar Frida.  

– Vissa blir såna när man kommer, men det är inget att göra, konstaterar Marie. 

Ibland blir folk arga, men inte så ofta. Det händer att det blir bråk på riktigt. Ibland med 

vänsteraktivister, men också med vanligt folk. Men tjejerna vet att det finns backup. En bil 

med fyra manliga aktivister cirkulerar alltid på stan under flygbladsutdelningarna.  

 

Sofia är arbetslös medan Marie och Frida tar studenten i år. De säger att de inte har en 

konkret plan för framtiden. Plugga vidare känns inte aktuellt just nu, men kanske senare. 

Sofia går på kurser genom Arbetsförmedlingen. 

  Tjejerna säger att de inte diskuterar så mycket politik sinsemellan. Det är mest när killarna 

är med som det blir diskussioner. Det enda som får igång debatt hos tjejerna är när de pratar 

om våldtäkter, och ifall invandrare är överrepresenterade i statistiken. Alla tre säger att de 

känner tjejer som har blivit utsatta. Eller så kan det vara samma tjej, de är inte riktigt säkra. 

– Jag tycker att det är för jävligt att tjejer ska behöva gå och vara rädda på stan. Jag går aldrig 

hem själv på kvällarna, säger Marie.  

 
Rädsla för framtiden mer än främlingsfientlighet 
På Stortorget, en annan vårkylig dag, sitter också Samira. Hon är mammaledig och har tagit 

med sig dottern Miriam ut för att njuta av solen. Samiras föräldrar kom till Södertälje från 

Libanon på 70-talet. Men Samira är född i Sverige och för två år sen gifte hon sig med 

Stefan.  

– Det var ett stort syrianskt bröllop. Vi syrianer älskar stora fester, säger hon och skrattar. 
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Eftersom båda hennes föräldrar är födda utomlands så räknas även Samira som invandrare. 

Men hon känner sig som svensk.  

– Jag är född här. Jag har aldrig bott i något annat land.   

Samira har inte märkt någon främlingsfientlighet i Södertälje. Men hon har sett 

nationaldemokrater som delat ut flygblad på stan. Hon berättar att hon tycker att de är 

obehagliga. Men samtidigt vill hon inte fördöma de som röstade på nationaldemokraterna i 

förra valet. Stefans mamma var en av dem.  

– Jag tror att det handlar mycket mer om rädsla för framtiden än om främlingsfientlighet. 

Hur barnomsorgen ska se ut och vem som ska ta hand om de äldre. Familjepolitiken, säger 

hon. 

 

Kärnfamiljen är grundpelaren i nationaldemokraternas familjepolitik. Partiet vill undanröja 

alla hinder som finns för att svenska par ska skaffa barn. En annan grundbult för 

nationaldemokraternas familjepolitik är att kvinnor och män är olika av naturen. En bitter 

kritik mot den rådande jämställdhetsdebatten finns inbäddad i partiets principprogram. 

Nationaldemokraterna tycker inte att kvinnors karriär bör komma i vägen för 

familjebildning.  

 

Skobutik eller kanske veterinär 

Johanna och Josefin i solen på Stortorget funderar på det där med karriär. Josefin vill jobba i 

skobutik eller kanske bli veterinär. Johanna vet inte. Hon skulle kunna tänka sig att arbeta 

med handikappade eller bli sjuksköterska.  

– Eller vara med i Big Brother och bli känd för mina stora bröst, säger hon och gapskrattar.  

Det sista var uppenbarligen ett skämt. Tjejerna säger att de tänker skaffa barn samtidigt, 

kanske i 25-årsåldern. Men Josefin avslöjar att hon och hennes kille redan har pratat lite om 

det. 

– Men bara lite grann och inte så allvarligt, tillägger hon.  

Johannas mamma är ensamstående och var bara 18 när hon fick Johanna. De två bröderna 

kom i ganska tät följd.  

– Sedan var det för sent för utbildning och karriär. Nu jobbar hon på fabrik.  

Så vill Johanna inte ha det. Efter gymnasiet ska hon ta ledigt ett par år innan hon söker in på 

högskola någonstans.   
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Men Josefin vill stanna kvar i Södertälje. Hon trivs bra. 

– Det enda tråkiga är att det känns som om invandrarna håller på att ta över stan.   

Men Johanna påpekar att flera av deras vänner faktiskt är invandrare. Eller har pojkvänner 

som är det.  

– Och de är jävligt schysta, avslutar Johanna. 

 

Flygbladsutdelarna Frida, Sofia och Marie har träffat två kompisar. Ellen och Miranda är på 

väg till videobutiken. Medan Marcus avviker berättar tjejerna vad de håller på med.  

– Ta de här, läs i lugn och ro sen. Här står hur mycket pengar invandringen kostar oss 

skattebetalare, säger Marie och trycker flygblad i handen på Ellen och Miranda. Ellen ser lite 

skeptisk ut, men Miranda studerar pappret. Hon säger att hon ska gå in på partiets hemsida 

sen och läsa mer. 

    
Könssjukdomar, dokusåpor och skilsmässor 
Samira får sällskap i solen av en väninna som också är mammaledig. För tredje gången. Hon 

vill inte ställa upp med namn eftersom ”Södertälje är så litet”. Men hon berättar att hon 

röstade på nationaldemokraterna i förra valet. 

– Inte för att jag ogillar invandrare, för det gör jag inte. Jag röstade på dem för att de vill 

behålla det svenska. Familjen, företagen, kulturen. Jag tycker att det är viktigt att bevara sånt. 

Samira håller med. Hon tycker också att det är viktigt att värna om familjen och företagen.  

– Men kulturen innehåller ju så mycket. Det är ju inte bara det typiskt svenska som är fint i 

Sverige, säger hon. 

Och det håller väninnan med om. De är också överens om att det svenska samhället är på 

väg utför. Könssjukdomar, våldtäkter, dokusåpor och skilsmässor hit och dit.  

– Det är som om många människor idag inte har någon moral alls, säger Samira.  

 

Tillbaka vid tågstationen träffas flygbladsutdelarna upp. En kille med kort hår berättar högt 

om hur han nästan hamnade i bråk med två män som ville köra ut honom ur deras hyreshus.  

– Men jag sa att en kompis bodde där och att jag får vara var fan jag vill, säger han och det 

skrattas. Efter en stunds eftersnack splittras gänget. Uppdraget är utfört.  
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Personporträtt 

Den nationella kampen får vänta 
 

– Kan man kalla sig främlingsfientlig? Jag tycker inte att det är fel ord att använda.  

Elin Lövgren ändrar sig och säger sen att hon inte hatar invandrare. Hon tycker bara 

att det vore bättre om de stannade i sina länder. Var sak på sin plats, så att säga.  

Men hon stör sig på annat i samhället också. Elin tycker att män ska få vara män och 

kvinnor vara kvinnor. 

 

Elin är aktivist i nationaldemokraterna. Det har hon bara varit i två år ungefär. Men hon 

säger att hon har sympatiserat längre. Funderat på hur samhället ser ut och så.  

   När hon inte arbetar för nationaldemokraterna jobbar hon på Astra Zenecas fabrik i 

Södertälje. Samma arbetsplats som både hennes pappa och hennes bror. Hon är helt klädd i 

svart. Håret är ljust i pagefrisyr och hon har grönaktiga ögon. Inte mycket smink. Runt 

halsen har hon ett silversmycke med en fornnordisk runa på i ett läderband. Hon ser äldre ut 

än sina 23 år. 

När hon pratar så gör hon det långsamt, allvarligt och eftertänksamt. Hon fingrar på sin 

kaffekopp, lutar sig tillbaka i fåtöljen. Ser lite frånvarande ut. Och så pratar hon igen. 

 

Stora starka killar och ekonomisk nedgång 
Elin är uppvuxen i Södertälje. Det var där hon kom i kontakt med nationaldemokraterna. 

Hon följde med på några flygbladsutdelningar, men det dröjde innan hon tog steget fullt ut. 

Eller in, i partiet. Som många unga tjejer blev hon introducerad av en kille.  

– Många tjejer attraheras av stora starka killar. De lockas av tidningarnas syn på den 

nationella rörelsen som våldsam. Jag vet inte vad som gör det, men yngre gillar det. Och det 

ser man också på många svenska tjejer som dras till invandrargäng, säger hon. 

    

Elin är ingen slipad politiker. Hon är inte ens särskilt verbal. Det hon förmedlar är en känsla 

av utsatthet, av besvikelse över att samhället inte har mycket över för henne och hennes 

familj. 

   När Södertälje såg en tilltagande invandring under de sista decennierna av 1900-talet och 

det ekonomiska klimatet samtidigt blev hårdare, fick Elin inte ekvationen att gå ihop. Och 
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när Elin lämnade gymnasiet var det utan fullständig examen. Hon kopplade ihop problemen 

i skolan med de invandrade. Men hon tycker ändå att Södertälje har haft tur.  

– Vi ska vara glada att det är just assyrier och syrianer som har kommit hit, för de har ändå 

samma familjevärderingar som oss. De har en kristen grund och en familjär sammanhållning. 

Det kunde ha varit värre, säger hon.  

 

Plattform för tjejer 
Elin plockar med sitt halssmycke, som tydligen föreställer en Odalruna. Hon är lite spänd, 

tycker inte om att göra intervju. Om hon hade kunnat slippa så hade hon gärna gjort det, 

säger hon. Men sen ler hon åt sig själv och sin osäkerhet.   

– Det är så typiskt oss tjejer! Det är så svårt att få oss att göra saker på riktigt.  

Hon berättar hur hon satt i bilen på väg till intervjun och bad pojkvännen att vända och köra 

hem henne flera gånger.  

    

Den här bristen på drivkraft går inte ihop med hennes nya projekt. Elin har startat ett 

kvinnoförbund inom partiet - Nationella kvinnoförbundet. Tanken är att skapa en plattform 

att stå på för tjejer som kommer in i partiet med en kille. Så att de vill stanna även när 

förhållandet tar slut.  

– För förhållanden tar slut. Det bara är så, sammanfattar Elin.  

Verksamheten har inte kommit igång på riktigt. Elin har känt sig trött och nere ett tag. Men 

när hon har kommit igen ska det dras igång med aktioner. En idé är att demonstrera mot en 

konstutställning med aborterade foster. 

 
Tydligare könsroller efterlyses 
Visst delar hon partiets åsikter om invandring och det mångkulturella samhället. Men det är 

andra saker som får igång henne lika mycket, som till exempel synen på manligt och 

kvinnligt. 

– Jag har också velat bli en massa saker. Jag skulle också vilja utbilda mig. Men min känsla 

för familj är större. Jag vill ha barn. Och det ser jag som naturligt för kvinnan, att vilja det, 

säger hon. 

   Hon tycker att det behövs tydligare könsroller. Att det är synd om kvinnor som vill vara 

hemma, men som känner att de inte kan. Eller får. Elin tycker att landets abortlagstiftning är 
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alldeles för slapp. Hon pratar om att det är viktigt att kämpa för familjen, att orka rida ut 

stormarna. Människor ger upp varandra för snabbt idag, tycker hon. Själv har hon vuxit upp 

med bara mamma.   

Det är inte ofta en 23-åring tycker att allt var bättre förr. Men Elin gör det.  

– Förr levde man tillsammans och tog konflikter. Man var tvungen. Idag har det blivit så 

lättsamt. Man tar så lätt på allting, som sexualitet till exempel, säger hon. 

 

Otroheten värst av allt 
Hon skyller på porr, dokusåpor och skvallerblaskor. Men ännu värre än dokusåporna och 

blaskorna är äktenskapsbrott. Elin skakar på huvudet och talar om Tor Paulsson, före detta 

partiorganisatör i nationaldemokraterna. Han blev utesluten ur partiet efter att vid upprepade 

tillfällen misshandlat sin sambo. Att Tor dessutom många gånger varit otrogen var 

problematiskt. Partiet ser allvarligt på äktenskapsbrott. 

Det är svårt att avgöra vad Elin själv tycker var värst, misshandeln eller otroheten.  

– Många i partiet tycker att det här med misshandeln var fruktansvärt, men det där med 

otroheten var tio gånger värre. Många mådde väldigt dåligt. Om du inte har trohet mot din 

familj, då har du ingen trohet mot någonting, säger hon. 

 

Fängelse för misshandel 
Även om våld mot kvinnor fördöms i partiet, ser man inte lika strängt på alla typer av våld. 

Nationaldemokraternas nuvarande partiorganisatör, Marc Abramsson, är också dömd till 

fängelse för misshandel. Det var under Pride-festivalen 2003 som medlemmar ur 

Nationaldemokratiska ungdomsförbundet attackerade festivalens pressekreterare, Facundo 

Unia. Marc Abramsson var en av dem som dömdes i det rättsliga efterspelet. Marc är också 

Elins sambo. På bilder från möten där paret uppträder tillsammans är de allvarliga och 

nästan militärt disciplinerade. Det går inte att gissa sig till att de är ett par som väntar barn 

tillsammans.  

   I augusti är det dags. Senare blir det antagligen fler. Elin vill ha tre barn, men Marc vill ha 

fem.  

– Men jag säger till honom att det inte är han som ska föda dem, säger hon och ler 

överseende. 
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Fokus på vardagen 
Att Marc arbetar ideellt för partiet gör att Elin måste försörja dem både på sin lön från 

fabriken. Tanken med tydliga traditionella könsroller känns långt borta för tillfället.  

   Visst skulle Elin vilja läsa upp gymnasiebetygen och plugga på högskola. Men inte för att 

göra karriär, utan för att hålla hjärnan igång. Men det får bli senare när barnen blir större, 

och när Marc får ett jobb.  

 

Just nu ligger fokus på praktiska problem. Paret har precis köpt en barnvagn som inte får 

plats i bilen. Magen har blivit stor på riktigt och Elin tycker att det börjar bli tungt att jobba. 

Hon hoppas att hon snart kan få gå ner i arbetstid på fabriken och få havandeskapspenning. 

Marcs fängelsestraff hänger över paret. Det är inte klart när han ska börja avtjäna det.  

Den nationella kampen får vänta ett tag tills vardagen har kommit ikapp. 
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Arbetsrapport 

Ämnesvalet 
I extremnationalistiska grupper finns en traditionell syn på könsroller. Kvinnans uppgift är 

att sköta hem och föda barn och mannens att ordna försörjning. Synen är många gånger 

uttalat antifeministisk. Min undran, som blev ursprungsidé till c-projektet, var då vilka tjejer 

och kvinnor som idag kan känna sig hemma i denna klassiska könsrollskonstruktion, hur de 

resonerar kring gruppernas syn på könsroller och hur de ser på sig själva. För mig tedde sig 

beteendet oförklarligt. 

   Under arbetet kom fokus att hamna på de två mest organiserade extremnationalistiska 

grupperna, sverigedemokraterna och nationaldemokraterna.  

  Utgångspunkten är också, som jag ser den: Att denna traditionella syn på könsroller går 

emot normen idag. Detta är min uppfattning som ung medelklasskvinna med akademisk 

utbildning.      

 

Syfte och tänkt publicering 
Syftet med projektet är alltså att försöka blottlägga den syn på könsroller som finns i 

sverigedemokraterna och nationaldemokraterna, och att undersöka hur kvinnor i partierna 

förhåller sig till denna och talar om sig själva i relation till denna. Tanken var att projektet 

skulle vända sig till en intresserad allmänhet. Möjliga tidningar för publicering är DN, 

Insidan eller SvD: s Idag-sidor. Jag ville inte att mina artiklar ska kräva någon större 

förkunskap från läsaren.   

 

Research 
Researchen för projektet har jag bedrivit till stor del på internet. Jag har surfat runt på 

högerextrema gruppers hemsidor för att få en allmän stämning, på partiernas hemsidor för 

att följa med i diskussioner och debatter och för att hitta tjejer och kvinnor villiga att ställa 

upp på intervjuer. Dessa har jag oftast kontaktat via mail. Gemensamt är att medlemmarna 

ofta är skygga och misstänksamma mot utomstående. Därför har arbetet med att hitta 

kontaktpersoner varit tidskrävande. Annan research har jag gjort parallellt genom att hitta 

forskare och andra kunniga på området. Jag har varit i Södertälje flera gånger för att tala med 

”människor på stan” och delta i flygbladsutdelning.  
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Vinkling, form och gestaltning 

Vinklingen har tagit sin form under arbetet. En artikel skulle vara i form av ett reportage, 

efter flera besök i Södertälje bestämde jag mig för att här skildra allmänna stämningar bland 

unga kvinnor i Södertälje, både i nationaldemokraterna och inte.  

En fakta/nyhetsartikel skulle hantera statistik och forskarkommentarer på ämnet. Den blev 

istället två stycken. Faktaartikeln utvecklade sig åt två olika håll, ett mer statistiskt förklarande 

av medlemssiffrorna och vilka försök som görs för att nå kvinnor. Den andra delen började 

hitta teoretiska förklaringsmodeller. Här ska nämnas att det naturligtvis finns andra 

förklaringar till varför dessa grupper ansluter sig till extremnationalistiska partier, men av 

utrymmesskäl och för att få fokus, har jag valt att begränsa mig till klassaspekten. 

Till personporträttet hade jag svårt att bestämma mig. Jag har haft andra idéer på personer 

att porträttera, men av olika skäl föll valet på Elin Lövgren. 

 

Etiska problem 
När man hanterar människors livsberättelser krävs största möjliga respekt. I mina 

intervjupersoners berättelser och ställningstaganden finns ofta saker jag reagerar starkt på, 

både som kvinna och icke-nationalist. Därför har det funnits tillfällen då jag har behövt 

rannsaka mig själv i hur jag vill hantera deras uppgifter.  

Ett annat dilemma är att en del av mina intervjupersoner har velat vara anonyma, hos vissa 

en starkare önskan än hos andra. Jag har förhandlat med några av mina intervjupersoner, 

vissa ställer upp med bara förnamn. Av respekt för de intervjupersoner som inte vill ha sina 

efternamn i texten kommer jag inte heller sätta ut dem här i arbetsrapporten.      

 

Citatkontroll 
De citat jag använder kommer till största del från inspelade intervjuer. Några är återskapade 

efter anteckningar eller har kommit till mig via mail. De flesta intervjupersoner har godkänt 

sina citat via e-post, några per telefon. För de forskare som mailat till mig har jag bara 

berättat att jag tänker använda deras skriftliga kommentarer i texten. Till de forskare jag talat 

med i telefon har jag mailat de citat jag tänkt använda.  
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Källförteckning 
 
Nationaldemokraternas principprogram: Finns på http://www.nd.se  

Sverigedemokraternas principprogram: Finns på http:// www.sverigedemokraterna.se 

Dagens arbete: http://www.dagensarbete.se 

Södertälje kommun: http://www.sodertalje.se 
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Intervjuer: 

Elin Lövgren: 050412 14:00 Waynes coffee, Vasagatan Stockholm 

Samira Yossef - Nylund: 050426 cirka 11:00 Stortorget, Södertälje   

Johanna Strömberg: 050426 cirka 13:00 Stortorget, Södertälje 

Josefine Lööv: 050426 cirka 13:00 Stortorget, Södertälje  

Sofia (-): 050509 15:00 Södertälje  

Frida (-): 050509 15:00 Södertälje 

Marie (-): 050509 15:00 Södertälje 

Cecilia (-): telefon: 050428.  

Fanny Ambjörnsson, telefon.  

Yvonne Hirdman, telefon.  

Helene Lööw, mail. 

Stefan Svallfors, mail. 

Eva Nyman, mail. 

Jonas Åkerlund, mail. 

Marc Abramsson, telefon: 050407. 


