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Förord 
 
Det är med mycket stor glädje som vi skriver detta förord. Vi har levt med denna uppsats i 
nästan två år och uppsatsprocessen har under denna tid pendlat mellan panik och glädje. 
Motgångar i form av kraschade hårddiskar och svårigheter med att få fram material har växlat 
med perioder av inspiration, stabila datorer och flyt i skrivandet. 
 
Ett innerligt tack till våra respondenter vars berättelser berörde oss djupt och gav vår studie en 
djupare förståelse av hur det kan vara att leva i den rasideologiska rörelsen. 
 
Våra två söner har varit en stor källa till glädje och inspiration i stunder då arbetet känts tungt. 
Hopp i sängen och lite Mora Träsk kan vara det som behövs för att åter finna fokus på 
studien. Stort tack och mycket kärlek till er. 
 
Ett stort tack också till våra föräldrar vars stöd och barnvaktshjälp varit ovärderliga under 
denna process. 



Abstrakt 
 
Syftet med studien var att undersöka kvinnosynen inom dagens svenska rasideologiska 
rörelse. Vid genomförandet av studien användes kvalitativ metod i form av textanalys av olika 
texter publicerade av grupper inom den rasideologiska rörelsen samt intervjuer med två 
personer som varit aktiva i rasideologiska grupper.  
 
 
Rasistiska ideologier och rörelser är inga nya fenomen. Alltsedan de nationalsocialistiska 
framgångarna under 1930-talet har det i Sverige existerat och verkat grupper och rörelser vars 
verksamhet ytterst syftat till den vita rasens överlevnad. Det finns en idémässig kontinuitet 
mellan 1930-talets nazistpartier och dagens moderna rasideologiska rörelse. Tidigare 
forskning har visat att kvinnor i den rasideologiska rörelsen fört en passiv och marginaliserad 
tillvaro.  
 
Resultatet visade att den rasideologiska rörelsen vänder sig mot den moderna kvinnorollen, 
vilken de uppfattar som felaktig, perverterad och farlig, och istället propagerar för en 
traditionell kvinnoroll som innebär att kvinnans huvuduppgift är moderskapet. De 
rasideologiska rörelserna är mycket kritiska mot det mångkulturella samhället och 
feminismen, vilka de betraktar som hot mot folket. Resultatet visade även att den 
rasideologiska rörelsen använder sig av ett hedersbegrepp som innebär att de uppfattar 
männen som försvarare av ”sina” kvinnorna mot utländska män. Det framkom dock att 
kvinnorna inom den rasideologiska rörelsen idag stärker sina positioner och blir alltmer 
delaktiga inom de rasideologiska grupperna. 
 
 
Nyckelord: könsidentitet, rasism, nazism, nazister, rasistiska organisationer, subkultur, 
ungdomskultur 



Abstract 
 
 
A sociological study with the purpouse of examine the view on women in the raceideological 
movement in Sweden today. The method was qualitatvie with textanalysis of texts produced 
by the raceideolocal movement and interviews with two dropouts.  
 
 
Racist ideologies and movements are not a new phenomenon. All since the success of the 
national socialists in the 1930s, groups and movements with the ultimate purpouse of fighting 
for the survival of the white race has existed and worked in Sweden. There is an ideologial 
continuity between the naziparties of the 1930s and the modern raceideological movement. 
Earlier research has shown that women within the raceideological movement have conducted 
a passive and marginalised existence. 
 
The result showed that the raceideological movement turns against the modern female gender 
role, wich they describe as false, perverted and dangerous, and advocate for a more tradional 
female gender role, wich means that womens main task in life is motherhood. The 
raceideological movements are very critical against the mulitcultural society and feminism, 
which are concidered a threat to the swedish people and the white race. The result also 
showed that the raceideological movement concicder men to be defenders of their women 
against foreign men. Alltough the raceideological movement advocate for a traditional female 
genderrole, the women in the movement are strenghtening their positions and becoming more 
involved in the political struggle. 
 
 
Keywords: gender identity, racism, nazism, nazis, white supremacy movements, subculture, 
youth culture 
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1. Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 

 
Det är varje frisk kvinnas plikt att när stunden är inne giva liv åt så många barn som 

  möjligt.1
 
Kvinnan har ju egentligen den viktigaste platsen i samhället...det är hon...som skall 
uppfostra våra barn, vårt kommande nationella Sverige. Den judiska andan har gjort 
henne till ett förlustelsemedel, för genom kulturbolsjevikernas omtöcknade hjärnor har 
kvinnan blivit ett jaktbart vilt efter klockan nio på kvällen.2

 
 

Ovan nämnda citat fångar med all önskvärd tydlighet den klassiska nationalsocialismens 

uppfattning och manligt och kvinnligt samt om kvinnans naturgivna plats i samhället; 

moderskapet. Den klassiska nationalsocialismen var en starkt manscentrerad och patriarkal 

ideologi. Men vad skiljer den klassiska nationalsocialistiska ideologin från de tankar, idéer och 

strömningar som utgör den ideologiska ramen för dagens rasideologiska rörelse? Har 

föreställningen om manligt och kvinnligt och om kvinnans sociala ställning förändrats över tid, 

och i så fall, på vilket sätt? Har kvinnorna i den rasideologiska rörelsen stärkt och flyttat fram 

sina positioner? Forskningsfältet är relativt outforskat, väldigt lite finns dokumenterat om den 

rasideologiska rörelsen ur ett genusperspektiv. Därför blir frågorna många och svaren 

oförutsägbara. 

 

Den militanta rasideologiska rörelsen och den omkringliggande rasistiska 

undergroundkulturen lockar idag ungdomar från alla socialgrupper och av bägge könen. Även 

om det är mest unga män som konsumerar och deltar i denna kultur så lockar den även unga 

kvinnor.3 Detta är ett fenomen som väckte vårt intresse. Vad är det i denna rörelses budskap 

och föreställningsvärld som lockar unga kvinnor, och vad är det för subkultur som dessa de 

facto hamnar i? 

 

                                                 
1 Hilma Hansegård, citerat efter Öholm (2000). Den nya nazisten: en tyst, snäll tjej. 
2 Referat från ett möte anordnat av Svenska Nationalsocialistiska Partiet 1934, citerat efter Lodenius, A-L. & 
Wikström P. (1998). Nazist, rasist eller bara patriot? 
3 Lööw, H. (2000). Nazismen i Sverige 1980-1999. 
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Nationalsocialismen har varit statsbärande ideologi vid ett historiskt tillfälle. Detta skedde i 

Tyskland på 1930- och 40-talen. Dess konsekvenser blev tydliga för omvärlden efter andra 

världskrigets slut och dokumenterades och förmedlades vidare till eftervärlden så att vi aldrig 

skulle glömma nazismens fasor. Men nationalsocialismen dog inte i Berlin 1945 eller i Nürnberg 

1947. Den har levt kvar i varierande utsträckning under årtionde efter årtionde. 

 

I Sverige blev aldrig nationalsocialismen något egentligt hot mot den svenska staten och den 

svenska demokratin. Den nationalsocialistiska rörelsen rönte förvisso vissa framgångar under 

åren strax före andra världskrigets utbrott, men den blev aldrig den enorma massrörelse den var i 

Tyskland. Den var dock en inte obetydlig politisk kraft och det finns en kontinuitet mellan 1930-

talets svenska nationalsocialistiska rörelse och dagens militanta rasideologiska rörelse.4

 

Den rasideologiska rörelsen kallas av aktivisterna själva för den "nationella rörelsen" och 

utgörs av ett löst sammansatt nätverk av grupper med varierande ideologiskt innehåll. 

Gemensamt för grupperna är att idén om kampen för den vita rasens överlevnad är central. 

Ideologiskt spänner grupperna över ett vitt spektrum av rasistiska idéer.5

 

Den rasideologiska rörelsen i Sverige idag är en tämligen marginell företeelse sett till 

populationen i sin helhet, det rör sig om ungefär 500-600 personer i den mest aktiva kärnan. Dess 

idéer har dock en större spridning och konsumtionen av s.k. Vit Makt-musik är spridd långt 

utöver de rasideologiska grupperna.6

 

Den rasideologiska rörelsen är sammansatt av två beståndsdelar, en organiserad del bestående av 

olika rasideologiska organisationer och en subkulturell del, den s.k. Vit Makt-subkulturen. Vit 

Makt-subkulturen innehar en tämligen autonom position i förhållande till de rasideologiska 

organisationerna och innefattar individer med varierande koppling till den organisatoriska delen 

av rörelsen. Den rasistiska Vit Makt-subkulturen kan ofta fungera som inkörsport, en första 

kontakt med den rasideologiska rörelsen. I denna subkulturella miljö finns också ett större antal 

                                                 
4 Lodenius, A-L. & Wikström, P. (1994). Extremhögern. 
5 Fangen, C. (2000). Pride and Power: a sociological interpretation of the Norwegian Radical Nationalist 
Underground Movement.  För fördjupning i ideologins beståndsdelar se avsnittt 3.2 
6 Lööw, H. (1998). Racist Youth Culture in Sweden ldeology, Mythology and Lifestyle. 

 2



individer utan direkt anknytning till den rasideologiska rörelsens organisationer, individer med 

allmänt rasistiska åsikter som konsumerar Vit Makt-musik.7

 

Katrine Fangen, delar in den rasideologiska rörelsen i tre fronter: 

• Den ideologiska fronten 

• Den paramilitära fronten 

• Skinheadfronten8 

 

Mellan dessa olika grupper/fronter existerar inga strikta gränser mellan medlemmar och icke-

medlemmar, mellan utsida och insida, och även om dessa grupper agerar som separata enheter 

formar de också ett nätverk genom kontakter med varandra och genom gemensamma konserter 

och möten. Fangen menar att aktivisternas kollektiva identitet tar sig formen av en retorisk 

struktur som visas utåt. Denna bild av enighet övertäcker ett tämligen flytande nätverk som består 

av ett flertal retoriska gruppidentiteter.9

 

Internationellt har nationalsocialismen och dess innehåll, symbolik och praktik varit föremål för 

åtskilliga studier av många olika akademiska inriktningar, t ex historia, statsvetenskap, sociologi 

och psykologi. Ett exempel på detta är den norske sociologen Katrine Fangen som under många 

år genomfört omfattande studier av den norska rasideologiska rörelsen.10 Om den svenska 

nationalsocialismen finns dock förhållandevis lite skrivet. Den forskning som skett har i 

huvudsak berört 1920- till 1940-talen. Om den moderna rasideologiska rörelsen är forskningen 

synnerligen begränsad. Den mest framstående auktoriteten på området är historikern Helene 

Lööw som på ett grundligt sätt dokumenterat den svenska nationalsocialismen från 1920-talet 

fram till i dag.11 En undersökning av detta slag kan därför motiveras med att tidigare forskning 

inom ämnet är begränsad. Den tidigare forskningen är också starkt fokuserad på 

statsvetenskapliga och historiska perspektiv, försvinnande lite är skrivet ur ett sociologiskt 

perspektiv. Vi anser vidare att en studie av detta slag bör genomföras därför att den forskning 

                                                 
7 BRÅ-rapport 1990: 10. Vit maktmusik. 
8 Fangen (2000). 
9 Fangen (2000). 
10 Se t ex Fangen (2000), Fangen (2001) och Fangen (1997). 
11 Se t ex Lööw, H. (2000). 
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som bedrivits om detta fenomen saknar mer djupgående beskrivningar av kvinnan och hennes 

roll. 

 

Den rasideologiska rörelsen är en växande rörelse som genom propaganda och musik främst 

attraherar ungdomar, huvudsakligen män men även ett ökande antal kvinnor. Att studera 

rörelsens kvinnosyn ger oss ökad kunskap om den kvinnosyn som sprids i denna ungdomskultur 

idag. Detta är viktigt för att vi ska kunna förstå dessa ungdomar och deras livsvillkor. Studien bör 

ge en bred och aktuell bild över den kvinnosyn som råder inom dagens svenska rasideologiska 

rörelse, samt ge en insikt i hur denna slutna subkulturella rörelse konstruerar sin världsbild. 
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1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

 
 
Utifrån denna bakgrund blir syftet med vår undersökning att studera dagens svenska 

rasideologiska rörelses syn på kvinnan. Utifrån syftet har följande frågeställningar vuxit fram: 

1. Hur ser den rasideologiska rörelsen på kvinnans roll i dagens samhälle? 

2. Hur ser den rasideologiska rörelsen på kvinnans roll i det ideala samhället? 

3. Hur beskrivs kvinnans roll i den rasideologiska kampen? 

4. Hur ser kvinnoidealet ut? 

 

För att kunna bedöma huruvida kvinnan i den rasideologiska rörelsen tillskrivs en traditionell 

kvinnoroll så krävs en definition av begreppet. Utgångspunkten i studien är att en traditionell 

kvinnoroll innebär att kvinnans roll i huvudsak är att ta hand om hem och barn, dvs. en roll där 

man fokuserar på kvinnans uppgift som maka och mor. Som en följd av detta får kvinnan en 

mindre aktiv roll i kampen och det framtida offentliga samhället. Motsatsen till detta blir det ideal 

som det offentliga samhället argumenterar för, där män och kvinnor delar på ansvaret för barnen 

och såväl män som kvinnor förvärvsarbetar och deltar i det offentliga livet. 

 

 
1.3 Den rasideologiska rörelsen 
 
 
De grupper som undersökningen utgår från benämns i denna studie som tillhörande den 

rasideologiska rörelsen. Rörelsen är inte tydligt definierad utan dess gränser är flytande, vilket 

innebär att det blir en bedömningsfråga att besluta vilka grupperingar som skall räknas till denna. 

Det historiska idégodset för dessa grupper är nationalsocialismen, men den rasideologiska 

rörelsen av idag är någonting mer än klassisk nationalsocialism. Influenser och intryck har 

hämtats från en rad rasistiska strömningar inom den internationella extremhögern. Det 

gemensamma för dessa grupper, och de krav som ställts på de grupper som tagits med i 

undersökningen är att deras ideologi ska innehålla följande komponenter: 

 

• Bevarandet av den vita rasen 

• Motstånd mot uppblandning av kulturer och folk (invandringen) 
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• Förkastandet av den parlamentariska demokratin 

• Uppfattningen om en världsomspännande judisk konspiration (zog-diskursen)12 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi har i denna studie analyserat material från de största och viktigaste grupperna inom rörelsen: 

• Nationalsocialistisk Front (NSF) – Sveriges största renodlat nationalsocialistiska parti. 

• Svenska Motståndsrörelsen / Nationell Ungdom – Den största rasrevolutionära gruppen i 

Sverige idag. 

 

Vi har dessutom valt att studera en rad hemsidor tillhörande olika lokala organisationer och Vit 

Makt-band i syfte att få en viss överblick över kvinnosynen inom den kringliggande Vit Makt-

subkulturen. 

 

Att studera den svenska rasideologiska rörelsen är ett vanskligt projekt på många sätt. Vi har inte 

valt att jämföra skillnader i attityder och värderingar mellan de olika grupperna inom den 

rasideologiska rörelsen utan fokus har istället lagts på att studera de värderingar som framstår 

som generella får rörelsen i sin helhet. 

 

Vidare så är studiens undersökningsobjekt en subkultur vars avståndstagande från det offentliga 

demokratiska samhället sitter djupt och vars misstänksamhet mot människor utanför rörelsen är 

stark. De aktiva medlemmarnas vilja att möta utomstående är begränsad, vilket i vår studie har 

lett till vi inte kunnat genomföra några intervjuer med aktiva personer. Vi har istället genomfört 

intervjuer med två personer som lämnat rörelsen. Studiens fokus ligger dock på de skriftliga 

framställningar som görs gällande kvinnor. De två intervjuerna ger oss en inblick i hur kvinnors 

situation kan te sig i den rasideologiska rörelsens praktik, men det är utifrån detta begränsade 

intervjumaterial svårt att uttala sig om kvinnors faktiska situation i rörelsen. Det är viktigt att vara 

medveten om att det kan vara skillnad på verkligheten och på vad man skriver i texter, d v s på 

hur det ser ut och hur man vill att det ska se ut. Studien bör ändå kunna ge en god bild av 

                                                 
12  För mer om ZOG-diskursen, se Lööw (2000). 
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rörelsens kvinnosyn, då olika typer av skriftligt material, musik och bilder binder samman olika 

grupper och därmed utgör den gemensamma ideologiska grunden för rörelsen. 

 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

I första kapitlet togs inledningsvis bakgrund, syfte och frågeställningar upp. Detta följdes av en 

kortfattad beskrivning av den rasideologiska rörelsen, studiens avgränsningar samt denna 

beskrivning av uppsatsens disposition. I uppsatsens andra kapitel beskrivs undersökningens 

metod, material samt analys. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska överväganden. Det tredje 

kapitlet tar upp tidigare forskning, och beskriver nationalsocialism och dagens rasideologiska 

rörelse. Detta följs av en beskrivning av kvinnans roll i såväl klassisk nationalsocialism som i 

dagens rasideologiska rörelse. Nästföljande kapitel redogör de för studien valda teoretiska 

utgångspunkterna, vilka utgörs av teorier om kön och grupper. I det femte kapitlet presenteras 

och analyseras resultatet av studien. Kapitlet inleds med ett avsnitt som presenterar de två 

intervjuerna. Detta följs av fem avsnitt som presenterar de fem olika teman vi sett i empirin. Det 

sjätte kapitlet inleds med en återkoppling till syfte, frågeställningar och de teoretiska 

utgångspunkterna, och avslutas med en diskussion. 
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2 Metod 
 
Könsroller och de föreställningar som ligger bakom normer för mänskligt beteende kan vara 

svåra att identifiera och studera, ofta för att de är underförstådda och inte formuleras öppet. 

Andra föreställningar om kön formuleras som tydliga "sanningar", vilka när det gäller den 

rasideologiska rörelsen innebär att en alternativ könsordning konstrueras i motstånd mot det 

moderna samhällets. För att uppnå denna studies syfte skulle en kvantitativ metod vara 

otillräcklig för att nå en djupare förståelse för en sådan komplex företeelse. Vi har därför valt ett 

kvalitativt angreppssätt, vilket i detta fall baseras på textanalyser av det material som finns 

tillgängligt från dessa grupper samt intervjuer med personer som varit aktiva i rörelsen. En 

nackdel med kvalitativ metod är att datan tenderar att bli omfattande och antalet respondenter 

färre jämfört med kvantitativ metod. Det som förloras i kvantitet och överskådlig data kommer 

dock att kompenseras av ett djup som leder till en mer omfattande förståelse av fenomenet. 

 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av den kvalitativa metod som valts för denna studie. I 

följande avsnitt diskuteras begreppen reliabilitet och validitet, vilket följs av en beskrivning av 

analys av insamlad data. Avslutningsvis beskrivs de etiska överväganden som gjorts i denna 

studie. 

 

 

2.1 Metodbeskrivning 

 

Den valda metoden är av kvalitativ karaktär då syftet är att uppnå en förståelse av de 

uppfattningar om manligt och kvinnligt som existerar i den rasideologiska rörelsen. Huvuddelen 

av studien utgörs av en textanalys av diverse olika texter som publicerats av grupper inom den 

rasideologiska rörelsen. Intervjuer med personer som varit aktiva och därmed kan ge en insyn i 

hur det kan vara i den rasideologiska rörelsen har också genomförts. Fördelen med att analysera 

texter och som vi funnit på internet är att de kan visa på det gemensamma som knyter samman 

olika grupper från den rasideologiska rörelsen. Intervjuerna kan ses som ett exempel på hur det 

kan se ut i rasideologiska grupper. Dessa två metoder ger oss både en bild av hur grupperna vill 

att det ska vara (propagandan) samt en inblick i hur det faktiskt är (intervjuerna).  
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2.1.1 Textanalys 

 

Huvuddelen av studien utgörs av en textanalys av olika gruppers propaganda. Textanalysen har 

genomförts utifrån ett ideologikritiskt perspektiv. Ideologianalys kan beskrivas som en process 

där syftet är att försöka synliggöra det osynliga. Först analyseras själva texten, sedan sker ett 

försök att begripliggöra den genom att fråga vilken verklighet texten beskriver. Avslutningsvis 

beskrivs kontexten, vilket ger ideologin en innebörd. Den ideologikritiska analysen handlar 

således om att diskutera den verklighet texten utgår ifrån och undersöka det sociala 

sammanhanget. En svårighet med den ideologikritiska analysen är att själva tolkningen av texten 

och kopplingen till kontexten inte är särskilt explicit, vilket ger studien låg intersubjektivitet.13

 

Den rasideologiska rörelsen bygger mycket av sin verksamhet kring internet. Merparten av 

dess propaganda finns att tillgå på de olika gruppernas hemsidor, där man kan beställa t ex 

tidskrifter, flygblad, affischer, klistermärken och skivor. På hemsidorna finns också ofta texter av 

mer ideologisk karaktär att tillgå. Det studerade materialet utgörs av artiklar från olika gruppers 

hemsidor, olika Vit Makt-musiktexter, tidskriftsartiklar samt flygblad. Genom sökning på 

sökmotorer på internet har ett antal rasideologiska hemsidor funnits. Vid besök på dessa 

hemsidor har material som behandlar könsaspekten letats. Materialet är av tillfällig karaktär då vi 

vid tidpunkten för studiens genomförande samlat in allt material vi hittat som behandlar 

könsroller och beskrivningar av kvinnan. Urvalet är därför ett s k tillfällighetsurval.14

 

Ett problem med att vi utgår från internet är att vi endast kan studera det som lagts ut av grupper 

som har tillgång till internet, vilket gör att grupper som inte har tillgång eller intresse av att lägga 

ut material på internet inte finns med. Det är också så att det kan vara stor skillnad på vad man 

skriver i olika slags propaganda och hur det verkligen ser ut i dessa grupper. Av denna anledning 

kan vi inte hävda att kvinnosynen som presenteras i materialet är representativt för rörelsen i 

helhet. En annan nackdel med material från internet är källornas tillförlitlighet. Det är svårt att 

veta vem som är upphovsman, samt huruvida texterna representerar gruppen som helhet eller 

bara författaren. Studien utgår dock från att den kvinnosyn som presenteras i det utgivna 
                                                 
13 Bergström, G. & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Se 
mer om begreppet intersubjektivitet i avsnitt 2.1.3. 
14 Hellevik, O. (1984). Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. 
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materialet borde representera den generella kvinnosyn som råder inom rörelsen, då det utgivna 

materialet är det som binder rörelsen/subkulturen samman och presenterar gemensamma 

värderingar. En fördel med materialet är att det har en aktualitet som tryckt litteratur inte alltid 

kan uppvisa då många av hemsidorna fortlöpande uppdateras. 

 

 

2.1.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes i form av telefonintervjuer, på grund av att respondenterna befann sig 

på andra platser i landet. Intervjun var standardiserad och ostrukturerad, vilket innebär att 

frågorna var formulerade på förhand samt att respondenterna själva fick formulera svaret. En 

standardiserad intervju innebär att man ställer samma frågor i samma ordning till alla 

intervjupersoner15. Ostrukturerade intervjuer innehåller öppna frågor, vilket innebär att 

respondenten själv får formulera svaret. Detta ger en så spontan och opåverkad reaktion som 

möjligt, och gör att man kan få en djupare bild med mer nyanser.16 Öppna frågor gör också att 

risken minskar för att intervjuaren ska leda respondenten genom färdiga svarsalternativ.  

 

Intervjun inleddes med mer allmänna frågor om hur respondenten kom i kontakt med rörelsen 

och hur dennes engagemang i rörelsen såg ut. Sedan följde öppna frågor om kvinnors och mäns 

roller och umgänge samt hur respondenten anser att rörelsen ser på kvinnor och män och deras 

uppgifter. Efter detta följde frågor som relaterades till den bild av kvinnor och könsrelationer som 

vi funnit genom vår granskning av material från internet, i vilka vi först beskrev fenomen vi 

funnit och sedan frågade om det ser ut så i praktiken. De sistnämnda frågorna tenderar att vara 

mer ledande, men vi ansåg att de var relevanta då de kunde ge en inblick i huruvida propagandan 

följs i ”verkligheten”. 

 

Intervjuaren bör eftersträva en neutral och objektiv attityd och ska undvika att kommentera 

svaren, för att inte på detta sätt påverka respondenten. Frågorna får inte vara ledande, utan bör 

helst vara raka. Använder man sig av standardiserade frågor bör man ställa dessa så ordagrant 

                                                 
15 Patel, R & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. 
16 Hellevik. (1984).  
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som möjligt, för att minska risken för olika tolkningar av frågan.17 Vi ansträngde oss för att vara 

så objektiva som möjligt och hålla oss till frågorna och deras formulering, men samtidigt visa 

intresse och förståelse då ämnet för respondenterna upplevdes som känsligt. Vi använde oss 

ibland av följdfrågor för att få mer information. 

 

Först klargjordes syftet med intervjun samt på vilket sätt respondentens svar skulle komma att 

användas. Respondenterna fick veta att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet. De informerades även om att intervjuerna skulle spelas in. Intervjuerna 

genomfördes via telefon, och spelades in med bandspelare. Vi är medvetna om att en bandspelare 

kan fungera hämmande på respondenterna, men vi ansåg att det var nödvändigt att spela in 

intervjuerna, både för studiens tillförlitlighet och för vår möjlighet att som intervjuare kunna följa 

med i samtalet utan att vara bunden av att anteckna. Att intervjuerna gjordes via telefon kan 

dessutom minska bandspelarens hämmande effekt då respondenterna inte var medvetna om den 

på samma sätt som om den stått intill dem. De inspelade intervjuerna skrevs sedan ned och 

rensades på information som saknade relevans för studiens syfte och frågeställningar. 

 

Inledningsvis var ambitionen att intervjua aktiva inom den rasideologiska rörelsen. Flertalet 

organisationer kontaktades, men ingen ville ställa upp på en intervju, vilket ledde till att vi då 

började leta efter s.k. ”avhoppare”. Respondenterna var två personer som tidigare har varit aktiva 

i en av den rasideologiska rörelsens organisationer. Urvalet var ett s.k. tillfällighetsurval, då 

urvalet inte fullständigt styrdes av oss, och inte heller av populationen18. Det var istället 

tillfälligheten som gjorde att vi fick kontakt med just dessa två respondenter. Detta gör att urvalet 

inte kan ses som representativt, men på grund av forskningsområdets karaktär var detta den enda 

reella möjligheten att nå denna typ av data. Trots att urvalet inte är representativt menar vi att 

intervjuerna ger en värdefull inblick i rörelsens praktik. Vi tar hänsyn till att man som avhoppad 

kan ha en särskilt negativ inställning till rörelsen, och därför kanske ge en särskilt negativ bild. Vi 

använder intervjumaterialet endast som exempel, och gör inte anspråk på att det ska motsvara den 

rasideologiska rörelsen i sin helhet. Av hänsyn till respondenternas anonymitet kommer vi inte att 

detaljerat beskriva hur vi fick kontakt med dem, då detta skulle kunna röja deras identitet. 

                                                 
17 Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. 
18 Hellevik (1984). 
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2.1.3 Reliabilitet och validitet 

 

Begreppet intersubjektivitet är synonymt med begreppet reliabilitet, vilket innebär ett mått på 

om resultaten är tillförlitliga En studie har hög reliabilitet om flera olika mätningar ger samma 

resultat. Vad gäller reliabiliteten så är den mer problematisk när det gäller kvalitativ forskning 

jämfört med kvantitativ.19 Detta beror på att den kvalitativa forskningen har subjektiva drag 

och dessutom kan betraktas som en process. Kvalitativ forskning är vidare att betrakta som 

tendensiös och dess resultat sällan generaliserbart, eftersom antalet respondenter oftast är för 

få för att generella slutsatser ska kunna dras. Då urvalet är ett tillfällighetsurval är det inte möjligt 

att hävda att resultatet är representativt får den rasideologiska rörelsen som helhet. De två 

intervjuerna ger oss en bild av hur det kan se ut, men beskrivningen kan knappast betraktas som 

en generell beskrivning av de faktiska förhållandena i rörelsen utan snarare som ett exempel. En 

annan begränsning av studiens tillförlitlighet är att huvuddelen av materialet inhämtats från 

internet, vilket innebär att materialet kan vara tillfälligt, då de hemsidor som studerats under 

studiens gång mycket väl kan vara kortvariga eller ändra innehåll. Eftersom gruppernas egna 

texter ligger till grund får studien så uppnår vi dock en närhet till studieobjekten. Materialet har 

dessutom en bredd som trots att det inte är generaliserbart torde ge en god bild av förekommande 

tendenser inom rörelsens kvinnosyn. 

 

En undersöknings validitet är dess förmåga att mäta det vi avser att mäta20. Ett sätt att öka 

validiteten är att använda flera metoder får att besvara frågeställningarna, vilket ger olika 

perspektiv på ett fenomen. I denna studie genomfördes såväl textanalys som intervjuer, vilket 

ökar validiteten. En ökning av validiteten sker också genom att vi förklarar hur vi tolkat 

materialet. Studien innehåller dessutom en omfattande beskrivning av empirin samt ett flertal 

exempel genom direkta citat. Användandet av citat ger läsaren möjlighet att själv göra en 

bedömning om tolkningens riktighet och ökar studiens trovärdighet. 

 

 

 

                                                 
19 Svenning, (1997). Metodboken. 
20 Ibid. 

 12



2.2 Analys av insamlad data 

 

Som tidigare nämnts inleddes undersökningen med inhämtandet av rasideologiskt material från 

internet som tar upp könsaspekten. Detta material analyserades inledningsvis med avseende på 

vad texten egentligen säger om kvinnan och hennes roll. I detta material kunde vissa 

gemensamma drag skönjas, vilka fördes samman till fem olika teman, som presenteras i varsitt 

avsnitt. Även datan från intervjuerna delades in enligt dessa teman. Beskrivningarna av 

respektive tema analyserades sedan utifrån frågan vilken verklighetsuppfattning eller kontext 

detta utgår ifrån. Analysen handlar således om att identifiera vad som sägs om kvinnor och 

utifrån detta dra slutsatser om rörelsens världsbild och kvinnosyn. I intervjuerna framkom även 

data om kvinnors utsatta position i rörelsens praktik, vilket redovisas och diskuteras som ett 

särskilt tema i ett eget avsnitt. I analysen av materialet relaterades resultatet till vårt syfte samt de 

teoretiska utgångspunkterna.  

 

 

2.3 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet har formulerat forskningsetiska principer i syfte att ge normer som kan vägleda 

forskare i deras vetenskapliga arbete. Individskyddskravet handlar om att skydda individer från  

bland annat otillbörlig insyn, skada eller kränkning. Individskyddskravet konkretiseras i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.21

 

Vi har i intervjudelen av denna undersökning arbetat utifrån dessa fyra krav. Informationskravet 

tillgodosågs genom att vi tydligt informerade respondenterna om syftet med uppsatsen, att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas samt att det insamlade materialet enbart skulle 

komma att användas i denna studie. Samtyckeskravet handlar om att respondenterna själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan. Stor vikt lades vid konfidentialitetskravet, vilket innebär 

att uppgifterna om respondenterna ska ges största möjliga konfidentialitet och skyddas från 

obehöriga. Detta är särskilt viktigt då våra respondenter var avhoppade från den rasideologiska 

rörelsen och deras information därför måste anses vara av mycket känslig karaktär, vilket gör att 

                                                 
21 Vetenskapsrådet (i.u). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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respondenternas anonymitet är av största vikt. I presentationen undvek vi detaljerade 

beskrivningar av respondenterna (t ex ålder, hemort) samt de grupper de varit aktiva i. Syftet med 

detta var att försvåra möjligheten att identifiera respondenterna. Vetenskapsrådets fjärde krav, 

nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål. 

Det insamlade materialet har enbart används för denna studie och därefter förstörts. 

 

Att studera den rasideologiska rörelsen kan vara svårt och känsligt, vilket framkom då samtliga 

aktiva personer vi tillfrågade om intervjuer avböjde. Det material som insamlats från olika 

gruppers hemsidor på Internet redovisas med källor, men inte på grund av att vi bortser från 

konfidentialitetskravet, utan för att materialet redan var publicerat offentligt, och därmed 

tillgängligt för allmänheten.
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3. Kvinnan i nationalsocialismen 

 

Kapitlet inleds med en kortare genomgång av den klassiska nationalsocialismens ideologiska 

grund samt en överblick över den svenska nationalsocialistiska rörelsen. Nästföljande avsnitt 

behandlar den rasideologiska rörelsens framväxt. Kvinnans roll i den klassiska 

nationalsocialismen  diskuteras i nästa avsnitt, vilket följs av en genomgång av tidigare forskning 

om kvinnans roll i den rasideologiska rörelsen. 

 

 

3.1 Nationalsocialism 

 

Trots att den rasideologiska rörelsen inte kan betecknas som renodlat nazistisk är 

nationalsocialismen dess ideologiska arv och grundläggande tankegods. Statsvetaren Reidar 

Larsson sammanfattar några av de centrala inslagen i nationalsocialismen i följande punkter: 

 

• Ideologin baseras på känslor och vilja. Den bygger på extrem elitism och mobilisering 

av massorna. 

• En extrem nationalism. 

• Motstånd mot liberalismen, kommunismen och konservatismen. Nationalsocialismen 

förespråkar en nationell och auktoritär statsmakt. 

• Det nationella ekonomiska systemet ska vara starkt reglerat, integrerat och omfatta 

olika samhällsklasser. Systemet kallas korporativt eller nationalsocialistiskt. 

• En positiv värdering av våld och krig och villighet att också använda våld och krig, 

både som mål och medel. Partiets kärna består av väpnade kampstyrkor. 

• Att skapa ett imperium, att expandera eller att radikalt ändra den egna nationens 

förhållande till andra stater.22 

 

Nazisterna ansåg sig företräda den överlägsna rasens strävan till övervälde, och såg sig som ett 

förkroppsligande av denna överlägsna ras. Stat, ras och folk framställdes som levande och 

                                                 
22 Larsson, R. (1997). Politiska ideologier i vår tid. 
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handlade historiska begrepp med en egen vilja. Det var denna vilja som nazistpartiet ansåg sig 

tolka och företräda. Idéerna kopplades samman med en våldsam socialdarwinism som sade att 

endast de starkaste och mest hänsynslösa överlever.23

 

Den svenska nationalsocialistiska rörelsen upplevde sin blomstringsperiod under mitten av 1930-

talet. Under denna period lockade deras demonstrationer deltagare i tusental och 

nationalsocialistiska partier hade över etthundra mandat i ett flertal av landets kommuner. De 

organiserade nationalsocialisterna uppgick under denna period till cirka trettio tusen. 1930 gick 

ett antal nationalsocialistiska och fascistiska organisationer samman och bildade under Birger 

Furugårds ledning Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP). 1933 skedde en splittring av 

partiet då Sven-Olov Lindholm gjorde anspråk på ledarposten. Lindholm bildade 1933 

Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (NSAP), som senare bytte namn till Svensk Socialistisk 

Samling (SSS). Lindholm gick segrande ur striden med Furugård och NSAP/SSS fick över 

sjutton tusen röster i riksdagsvalet 1936. Tillsammans med det nazistinspirerade Sveriges 

Nationella Förbund fick nationalsocialisterna cirka femtiotusen röster i detta val. Under andra 

halvan av 1940-talet dalade NSAPs popularitet och 1950 lades verksamheten ned. Det skulle 

dröja till 1961 innan Göran Assar Oredsson bildade Nordiska Rikspartiet (NRP) som under 1960- 

och 1970-talen dominerade den nationalsocialistiska rörelsen i Sverige och sådde fröet till såväl 

den revolutionära rasideologiska rörelsen som till den parlamentariska extremhögern.24  

 

 

3.2 Den moderna rasideologiska rörelsen 

 

Omkring 1980 går efterkrigstidens nazistiska och högerextrema grupper in i en ny fas. En ny 

generation av aktivister börjar göra sig hörda, och dessa aktivister har ett nytt förhållningssätt 

gentemot omvärlden, nya strategier och nya medier till sitt förfogande. Den rasideologiska 

rörelsens ideologiska fundament utgjordes av den klassiska nationalsocialismen, men rörelsen var 

                                                 
23 Larsson (1997). Någon vidare beskrivning av den tyska nationalsocialistiska rörelsen lämnas inte här då dess 
innebörd bör betraktas som allmänt känd. 
24 Lodenius & Larsson (1994). Den parlamentariska extremhögern utgörs framför allt av Sverigedemokraterna och 
dess utbrytarparti Nationaldemokraterna. Dess kopplingar till nationalsocialismen och den revolutionära 
rasideologiska rörelsen kan läsas om i bl a Lodenius & Larsson (1994), Lööw (2000) samt Larsson, S. & Ekman, M. 
(2001). Sverigedemokraterna. 
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i sig själv någonting mer än renodlat nationalsocialistisk. I rörelsens ideologiska diskurs växte en 

ny form av militant rasideologi fram. Denna nya rasideologi baseras på en rad olika influenser, 

dels från den unga brittiska nazismen i slutet av 1970-talet och dess strasserism25, dels i stor 

utsträckning på amerikanska rasistiska traditioner. De nya grupperna satsar på öppna 

demonstrationer och Vit Makt-musik. Helene Lööw beskriver dessa nya grupper som både 

lokala, regionala och nationella samtidigt som rörelsen är internationell. Gemensamt för dess 

olika grupperingar är föreställningen om en biologisk ödeskamp mellan den vita rasen och dess 

fiender, en kamp som måste föras i global skala.26

 

Som ett nav i hjulet på denna unga rasideologiska rörelse finner man i slutet av 1970- och början 

på 1980-talet Nordiska Rikspartiet (NRP). Det är framförallt i dess gatustridsorganisation, Rikets 

Aktionsgrupper (RAG) som man under denna period finner personer som några år senare 

kommer att bli framträdande ledare inom den revolutionär rasideologiska rörelsen. Under de s.k. 

Göteborgsrättegångarna 1985-87, då RAG-aktivister stod åtalade för en rad grova våldsbrott, 

förlorar NRP sitt stöd bland de unga aktivisterna som anser att NRP inte ställt upp för dem i 

rättegångarna. I denna splittring mellan de unga militanta aktivisterna och NRP:s ledning sås 

fröet till den rasideologiska rörelsens framväxt.27

 

Rasistiska skinheads är en subkulturell grupp som spelat en framträdande roll i etableringen av 

den rasideologiska rörelsen. Under 1980-talets första hälft hade skinheadsen främst sökt sig till 

NRP, Bevara Sverige Svenskt (BSS) och senare Sverigepartiet/Sverigedemokraterna. Då dessa 

partier önskade en respektabel framtoning blev dock snart skinheadsen kastade ut i kylan och 

sökte nya former för sitt politiska engagemang. I Södertälje startade 1986 en grupp skinheads 

föreningen Rock Mot Kommunismen och tidskriften Streetfight. Genom dessa forum 

introducerades Vit Makt-musiken i Sverige. Tidskriften riktade sig till ungdomar och merparten 

av innehållet kretsade kring musik och vulgär rasistisk propaganda. 1989 kan en utveckling åt ett 

mer revolutionärt perspektiv skönjas då Streetfight ersätts av Vit Rebell. Tidskriftens fokus ligger 
                                                 
25 Strasserism – Vänsteroppositionen inom det tyska nazistpartiet. Strasserismen predikar en kombination av 
antisemitism och vänsterretorik med radikal arbetarkamp som starkast inslag. Strasserismen ville att de ariska 
arbetarna skulle nationalisera industrin och krossa den judiska kapitalistklassen. Strasserismens påverkan på den 
brittiska nazismen har lett till framväxten av en s.k. ”vänsternazism” som betonar anti-kapitalism, anti-imperialism 
och miljökamp. Se vidare Lodenius & Larsson (1994). 
26 Lööw, H. (2000). 
27 Ibid. 
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nu i större utsträckning på den politiska aspekten i dess ideologiska artiklar börjar diskussioner 

föras om behovet av en militant rasrevolutionär rörelse i Sverige. 1990 fullbordas utvecklingen i 

och med lanseringen av tidskriften Storm. Storms fokus ligger helt på skapandet av en 

revolutionär rasideologisk undergroundrörelse och förespråkar gerillakrig och terrorism som 

medel för att nå detta mål. Tidskriften Storm blir också navet i Storms Nätverk som utgör den 

organisatoriska strukturen för den nya rasideologiska rörelsen.28

 

Den tidiga rasideologiska rörelsen och Storms Nätverk bestod av olika organisationer och lokala 

grupperingar. Dessa var löst sammanlänkade och kunde snarast betraktas som en livsstil och en 

subkultur. Den rasideologiska rörelsens utveckling kan kortfattat delas in i olika faser. Den första 

är den revolutionära fasen i slutet av 1980- och början av 1990-talet. Då konceptet av gerillakrig 

och terrorism misslyckades och en rad framträdande aktivister fängslades växte en strategisk och 

organisatorisk diskussion fram inom rörelsen vilket mynnade ut i lanseringen av ett nytt nätverk i 

mitten av 1990-talet där tidskriften Nordland utgjorde navet. Nordland-nätverket tonade ner den 

revolutionära retoriken och lanserade istället konceptet med en värderingarnas revolution som 

skulle uppnås genom musiken och etablerandet av vit-makt subkulturen bland Sveriges 

ungdomar. Det finns dock idag ett flertal grupper som förespråkar en mer revolutionär strategi.29

 

 

3.3 Kvinnan i den klassiska nationalsocialismen 

 

Nazismen är i hög grad en manscentrerad ideologi och rörelsen har traditionellt dominerats av 

män. Nazismen är kanske den ideologi som starkast fokuserar på det ena könet; männen. 

Nationalsocialismen byggde på nationalism, främlingshat och självidealisering. Hela det tyska 

ledarskapet bestod av män. Den väldiga martyrkult som nazisterna odlade kretsade också kring 

män, det var män som upphöjdes till hjältar.30

 

30-talets nationalsocialistiska rörelse i Tyskland tilldelade kvinnan en enda men desto viktigare 

uppgift: att föra släktet vidare. Kvinnan skulle leva sunt och ha rasmässigt bra arvsegenskaper så 

                                                 
28 Lööw. (2000). 
29 Ibid. 
30 Lodenius & Wikström (1998). 
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att hon kunde föda friska och starka ariska barn. Män och kvinnor ansågs ha fundamentalt skilda 

biologiska förutsättningar, och ansågs inom ramen för kärnfamiljen komplettera varandra. 

Kvinnan placerades på piedestal, hon vördades och hyllades som urmoder och alltings skapare. 

Med sin kropp kunde hon ge folket och nationen den största gåvan av alla. Den kvinnliga 

sexualiteten var en handling helt och hållet i statens och nationens tjänst, och moderskapet en 

plikt som måste uppfyllas av alla med de rätta biologiska och rasmässiga förutsättningarna.31 

Kvinnorna spelade, trots att de inte tilläts ha något inflytande, en viktig roll i den 

nationalsocialistiska rörelsen. De samlade in pengar, gömde vapen, ägnade sig åt välgörenhet, 

bedrev SA-hem och andra för rörelsen viktiga uppgifter.32

 

Kvinnorna inom den tidiga nationalsocialismen drömde om en auktoritär stat med starka familjer 

som skulle skydda dem mot alienation, fattigdom och kaos. Men kvinnornas bild av 

sin roll i det framtida samhället kom efter nazisternas maktövertagande på kollisionskurs med de 

nationalsocialistiska männens uppfattning om rollfördelningen i det nationalsocialistiska 

samhället och dess uppdelning av samhället i manliga och kvinnliga sfärer. Kvinnorna 

förlorade successivt sin ställning i samhället efter maktövertagandet.33

 

De svenska nationalsocialistiska kvinnorna fick sin egen organisation på l 920-talet. 

Organisationen fick namnet Kristina Gyllenstierna och blev en underavdelning till Svenska 

Nationalsocialistiska Partiet34. Av partiets 4500 medlemmar var ungefär 400 kvinnor.35 

Organisationen var en elitgrupp med en rad krav på bland annat karaktär och politisk aktivitet. De 

kvinnor som anslöt sig gjorde det i regel samtidigt som deras män anslöt sig. I det vanliga 

partiarbetet hade kvinnor ingen rätt till förtroendeuppdrag, men liksom de tyska systrarna åtog de 

sig en rad viktiga uppgifter som att inkassera medlemsavgifter, sälja egentillverkade produkter 

och hantverk, laga och tvätta uniformer, armbindlar och fanor och att sköta kontorsarbeten.36

 

                                                 
31 Lodenius & Wikström (1998). 
32 Lööw, H. (1990). Hakkorset och Wasakärven: en studie i nationalsocialismen i Sverige 1924-1950. 
33 Lööw, H. (1992). Tant Brun – män och kvinnor i vit makt världen och de nationella leden 1930-1992. 
34 Lodenius & Wikström (1998). 
35 Larsson, J. (1996). Nazismens kvinnor. 
36 Lööw (1992). 
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Hilma Hansegård var något så ovanligt som dels kvinnlig medlem i NSAP37, dels som en av 

partiets viktigaste ideologer. Hon var advokat och verksam yrkeskvinna, vilket inte hindrade 

henne att livligt förespråka tesen att kvinnorna skulle tillbaka till hemmet. I valet 1936 var hon 

partiets enda kvinnliga kandidat. För Hansegård var kvinnans viktigaste uppgifter barnafödande 

och hemmets arbete. Hon motsatte sig preventivmedel, och som svar på "skilsmässoeländet" 

förespråkade hon "rasbiologiska hänsyn vid äktenskapets ingående".38 Denna inställning innebar 

dock inte att kvinnan skulle vara hänvisad enbart till hemmet och att hon inte skulle delta i det 

offentliga politiska livet. Hilma Hansegård efterlyste en ökad kvinnlig representation i 

kommunala nämnder och styrelser. Hon menade att kvinnorna skulle ha företräde inom de delar 

av samhällslivet som ansågs tillhöra den kvinnliga sfären, d v s barna-, fattig- och sjukvård.39

 

I mellankrigstidens nationalsocialistiska organisationer var synen på kvinna, familjen och 

sexuallivet starkt sammankopplat med det rasideologiska tänkandet, eftersom kontrollen över den 

rasideologiskt rätta reproduktionen, och förhindrandet av negativ reproduktion var av central 

betydelse för det samhälle nationalsocialisterna drömde om.40

 

Det centrala i mellankrigstidens nationalsocialistiska kvinnosyn var kvinnans roll som moder och 

maka. Mannen och kvinnan hade enligt nationalsocialisterna skilda biologiska och själsliga 

förutsättningar. Dessa av naturen givna förutsättningar bildade grunden får en indelning i en 

manlig och en kvinnlig samhällssfär. Mannen och kvinnan skulle komplettera, men ej ersätta 

varandra. Enligt Åke Berglund, en av NSAPs rasideologer, var kvinnans uppgift i huvudsak att 

fostra sina döttrar till att sköta hem och familj och till att vara goda kamrater till sina män. 

Nationalsocialisterna menade inte att kvinnan var mindre värd än mannen, men att hon hade 

avsevärt skilda livsuppgifter.41

 

                                                 
37 NSAP – Nationalsocialistiska Arbetarepartiet, det största nazistpartiet i Sverige under 1930- och 40-talen. 
38 Expo. (1996). Nazismens teoretiker. 
39 Lööw (1992). 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Äktenskapet och kvinnans roll sågs av 1930-talets nationalsocialister som hotad av liberala och 

socialistiska idéer om frigörelse, sexualupplysning, legalisering av preventivmedel och kvinnans 

ökade del i lönearbetet.42

 

 

3.4 Kvinnan i den rasideologiska rörelsen 

 

En av de viktigaste idéerna i mellankrigstidens nationalsocialistiska ideologi var tanken att olika 

delar av befolkningen skulle sammanflätas till en folkgemenskap där alla oavsett kön, ålder, yrke 

och social status skulle arbeta tillsammans för nationens och rasens bästa. Kvinnans särintressen 

måste därför enligt den traditionella nationalsocialismen underordnas rasens och nationens, 

hennes viktigaste uppgift är att vara moder.43

 

Detta ideologiska arv bar den framväxande rasideologiska rörelsen med sig i början av 1990-

talet. Såväl de parlamentariska organisationerna som de revolutionära delade uppfattningen att 

samhället skall vila på starka kärnfamiljer och att familjens ställning i samhället måste stärkas.44 

Organisationen Riksfronten45 menade att kvinnans roll skulle vara moderns och mannens roll 

familjeförsörjarens, och att dessa bägge roller var naturens lagar.46

 

Kvinnans roll i den rasideologiska rörelsen på 1990-talet handlade enligt Lodenius och Wikström 

mycket om vilken betydelse mannen gav henne. Rörelsen var djupt patriarkal och i hög grad 

påverkad av den traditionella nationalsocialistiska kvinnosynen.47

 

Kampen för kvinnan var under 1990-talet framträdande som en del i det raskrig rörelsen menade 

sig utkämpa. Den vackra nordiska kvinnan uppfattades som ett offer för mångkulturellt våld och 

                                                 
42 Lööw (1992). 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Riksfronten var en fascistisk organisation som verkade 1991-1996, 1997 bytte man namn till Folksocialistema, 
och verksamheten lades slutgiltigt ned 1997. Se vidare Lööw, H. (1992). 
46 Lodenius & Wikström (1998). 
47 Ibid. 
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därmed som i behov av skydd. I den tidiga rasideologiska rörelsen spelade kvinnorna en passiv 

roll, kopplad till omhändertagande egenskaper, medan de manliga aktivisterna slogs på gatorna.48

I den rasideologiska idévärlden måste kvinnan skyddas från flyktingar och invandrare som kan 

locka bort henne från den rätta vägen som bevarare och återskapare av den vita rasen. Den 

rasideologiske aktivisten betraktar sig själv som en riddare vars uppgift är att skydda den vita 

svenska kvinnan från sådana fördärvliga lockelser.49

 

Både de parlamentariska grupperna och de militanta aktivisterna betraktade blandäktenskap som 

något rasligt förkastligt. Kärnfamiljen uppfattades som samhällets grund och den ska bestå av två 

vita föräldrar med barn. De militanta grupperna under 1990-talet beskrev blandäktenskap som en 

våldtäkt på den vita rasen.50

 

Den svenska rasideologiska rörelsen på 1990-talet bestod till största delen av män. De kvinnor 

som deltog visade sig dock ha en starkare ställning än sina systrar i t ex den tyska 

motsvarigheten.51

 

Lodenius och Wikström ställer i sin beskrivning av kvinnorna i 1990-talets rasideologiska rörelse 

upp en modell bestående av tre typer av kvinnliga aktivister: 

1. Kärnaktivisten - ofta en flickvän eller fru. Endast ett fåtal kvinnor skrev i rörelsens 

tidskrifter, agerade aktivt inom organisationerna eller ens nämndes vid namn. Kvinnorna 

var i regel gifta eller i par med någon av de manliga ledarna. I denna grupp finns också ett 

fåtal kvinnor som mer aktivt deltog i den politiska kampen. 

2. Gängtjejen - Många av kvinnorna levde och umgicks i naziskingäng, och många följde 

med på konserter och demonstrationer. Dessa kvinnors ideologiska övertygelse kunde 

variera kraftigt. Även gängtjejernas status varierade stort och hängde starkt samman med 

vilken status den man hon var tillsammans med hade. Bilden av kvinnor som madonnor 

eller horor, och föraktet för den kvinna som självständigt lever ut sin sexualitet beskrivs 

som stark inom naziskingängen. 

                                                 
48 Lodenius & Wikström (1998). 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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3. Kvinnor med politiska ambitioner - De nationalsocialistiska organisationerna på 1990- 

talet tillät inte kvinnor på höga poster. Kvinnor med ledarambitioner gick dock att finna i 

de parlamentariska etnocentriska partierna, framförallt inom Sverigedemokraterna.52

 

Den norske sociologen Katrine Fangen framlägger följande analys av könsmaktordningen inom 

den rasideologiska rörelsen i Norge: 

 Med sine motstridende vaeremåter og sin lefling med symboler forsöker de å 

 gjenvinne makt og verdighet og å omskrive sin egen posisjon i samfundet fra å 

 vaere gutter som står bakerst i kön, til å vaere krigere som kjemper i frontlinjen i 

 modig kamp for saker de mener hele folket egentligt er enig i (…) De kjemper mot  

 alt som er fremmendartet og annerledes, kanskje i siste instans mot seg sjelv og sin 

 egen utsatte posisjon.53

 

Fangen studerar den rasideologiska rörelsens språkliga konstruktion av kategorin kön, hur deras 

verbalisering av denna kategori formas som en motreaktion till olika moraliska och politiska 

diskurser i dagens samhälle. De rasideologiska aktivisterna definierar enligt Fangen sina 

ståndpunkter som ett svar på omvärldens stämpling av dem.54

 

Fangen har bland annat studerat kvinnors situation i den norska rasideologiska rörelsen före och 

efter etablerandet av separata kvinnoorganisationer. Resultatet visar att kvinnorna i den norska 

rörelsen flyttat fram sina positioner och vunnit en ökad acceptans och respekt, även om rörelsen 

fortfarande är starkt mansdominerad och genomsyras av en genomgående patriarkal och 

essensialistisk genusdiskurs.55

 

Detta ger oss en bild av en rörelse där kvinnor är minoritet och där deras position i hög grad är 

kopplad till deras mäns position. Kvinnan uppfattas i dessa grupper som svag och i behov av 

skydd. 

                                                 
52 Lodenius & Wikström (1998). 
53 Fangen (2001) s 23-24 
54 Fangen (2001). 
55 Fangen (1997). 
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4. Teoretiska utgångspunkter - Kön och grupp 
 

Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs såväl av teorier om kön som av teorier om grupper och 

subkulturer. Anledningen till valet att använda teorier kring kön är uppenbar – kön och könsroller 

är studiens fokus. Anledningen till fördjupningen i teorier om grupper och subkultur är att de 

grupper som studerats är relativt slutna grupper, och teorier om hur dessa fungerar är därför 

användbara för vår förståelse av den sociala kontext i vilken dessa könsroller växer fram. 

 

 

4.1 Teorier om kön 

 

Utgångspunkten i feministisk teori är att genus är en grundläggande kategori i konstruktionen och 

rekonstruktionen av arbets- och maktdelningen i samhället. Den grundläggande uppfattningen är 

att det finns ett dialektiskt förhållande mellan könen. Detta förhållande har många uttrycksformer 

i samhället och har gett upphov till en rad olika feministiska teorier om vad som är huvudkärnan i 

kvinnors underordning. De olika feministiska teorierna utgår dock gemensamt från att kvinnan är 

ett subjekt, en medvetet handlande varelse, men att hon har färre valmöjligheter och ett mer 

begränsat handlingsutrymme än män. 

 

Studiens syfte är att studera kvinnor i den rasideologiska rörelsen. Att studera subkulturer, 

maktstrukturer och kvinnors roll och ställning utan att diskutera socialt kön, genus, vore att bortse 

från en synnerligen viktig faktor i sammanhanget. I denna studie används termen kön i betydelsen 

socialt kön, då vi studerar kön som en social konstruktion. Socialt kön benämns även genus, och 

betecknar den sociala innebörden, eller tolkningen av det biologiska könet.56

 

Presentationen av teorierna om kön inleds med en beskrivning av könet som en social 

konstruktion, något som lärs in och förändras i interaktion med andra. Detta följs av Hirdmans 

definition av och diskussion om genussystemet. Avslutningsvis diskuteras hur 

                                                 
56 Wendt Höjer m fl (1999). 
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ungdomsforskningen ser på kön samt vilka olika roller unga killar och tjejer har i subkulturella 

ungdomsgrupper. 

 

 

4.1.1 Det sociala könet och könssocialisation 

 

Det sociala könet är inte bara en symbolisk konstruktion, utan måste också betraktas som 

konkreta relationer och förhandlingar mellan människor och mot bakgrund av samhällets 

institutionella organisation och strukturella könsordning. Könsidentiteter formas alltså å ena sidan 

av bilderna och erfarenheterna av att ha en kvinnlig kropp och å andra sidan av relationen till de 

sociala definitionerna av innebörden av denna kropp, och den kulturella oppositionen mellan 

manlighet och kvinnlighet.57

 

Denna uppsats studerar könsroller, vilket innefattar psykologiska, sociala och kulturella 

skillnader mellan män och kvinnor. Dessa skillnader utvecklas i huvudsak genom 

könssocialisation, där inlärningen av könsrollen sker genom sociala faktorer som t ex familjen. 

Människors uppfattning om sin könsrollsidentitet skapas tidigt i livet och som vuxen är det lätt att 

ta dem för givna. Könsrollerna är något vi lever med varje dag, och de är en så genomträngande 

del av livet att vi ofta inte är medvetna om dem förrän de förändras. Könsrollerna reproduceras 

kontinuerligt genom vardagliga handlingar och kan således ses som en social institution som 

skapas och omskapas i vårt samspel med andra människor.58

 

Bjerrum Nielsen m fl menar att könssocialisationen handlar om en slags anpassning där flickor 

blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga på grund av att de får beröm och uppmuntran för detta 

beteende, medan motsatt beteende ignorerats eller straffats. Individerna försöker uppfylla de 

rollförväntningar som omgivningen har på dem. Sammanfattningsvis kan könssocialistation 

beskrivas som en inlärningsprocess där vi gradvis internaliserar de normer och attityder som 

omgivningen önskar att vi ska ha för att den sociala ordningen ska bestå. Könssocialisationen 

skapar dock något mer än en könsroll, den skapar också en stor del av vår identitet.59

                                                 
57 Berggren, L (2001). Identitet, kön och klass - Hur arbetarflickor formar sin identitet. 
58 Giddens (1998). 
59 Bjerrum Nielsen, H. & Rydberg, M. (1991). Historien om pojkar och flickor. 
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4.1.2 Genussytemet 

 

Yvonne Hirdman har skapat begreppet genussystem för att förklara den samhälleliga 

könsmaktordningen. Genussystemet är en ordning mellan könen som individerna följer, medvetet 

eller omedvetet. Hirdman använder begreppet genuskontrakt som ska förstås som "en osynlig 

relation, en övertagen, kulturellt nedärvd överenskommelse".60

 

Genussystemet bygger på två logiker: 

• Isärhållandets logik 

Innebär att kvinnligt och manligt bör hållas isär på alla områden, såväl tankemässigt som 

konkret i vårt vardagliga liv; Denna skillnad mellan könen reproduceras och det finns 

ständigt en strävan att hålla isär manligt och kvinnligt. 

• Den manliga normens primat 

Innebär att mannen är norm. Det som uppfattas som manligt uppvärderas och ses som det 

normala och allmängiltiga.61

 

Isärhållandet präglas av förakt för det kvinnliga och för män betraktas det som skamligt att göra 

kvinnosaker. Isärhållandet tar sig bland annat uttryck i en uppdelning av företeelser i manligt och 

kvinnligt, där i princip allt kan få genus. Världen begripliggörs genom denna uppdelning. 

Företeelser kontrasteras mot varandra och det manliga blir det kvinnligas motsats. Saker och 

företeelser laddas med genus och kan med tiden skifta från att vara maskulina till att bli feminina, 

eller tvärtom. Ett exempel på detta är klädesplagget byxor som ända fram till 1950-talet var 

förbehållna männen och betraktades som manliga. Stereotypa genuspar skapas i ett ständigt 

pågående dialektiskt flöde, vilket gör att genusordningen upprätthålls.62

 

Kvinnors biologi legitimerar deras sociala plats, då barnafödandet ligger till grund för såväl de 

kvinnliga egenskaperna som kvinnors roll i samhället. Genuskontrakt i sin mest stereotypa form 

                                                 
60 Hirdman, Y. (1990). Genussystemet, s.78 
61 Hirdman (1990). 
62 Hirdman (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. 
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innebär att mannen försörjer och beskyddar medan kvinnan föder och är beroende. Kvinnan är 

mindre, svagare och måste tas omhand, hon bör hålla sig inom den privata sfären.63

 

Sedan 1970-talet ligger ett jämställdhetens genuskontrakt som idealmodell för politiken. Idag är 

det självklart att arbeta med jämställdhet och få invänder t ex mot att den ojämlika lönesättningen 

måste förändras. Kvinnor yrkesarbetar i hög grad, även om de flesta arbetar i ”kvinnliga rum”. 

Hirdman beskriver hur det i dagens samhälle presenteras nya teorier om olikheterna mellan man 

och kvinna. Dessa psykologiska och biologistiska rön ger oss nya förklaringar till den gamla 

uppdelningen i manligt och kvinnligt, och kan ses som en längtan tillbaka till den traditionella 

synen på vad man och kvinna är. Vi ser alltså att jämställdhet är på den politiska agendan, 

samtidigt som isärhållandet mellan könen ännu dominerar.64

 

 

4.1.3 Kön och ungdomsforskning 

 

Berggren menar i sin avhandling att ungdomsforskningen domineras av män, som huvudsakligen 

studerar pojkars och unga mäns kulturella skapande medan flickornas och de unga kvinnornas 

liv, protester och kulturella skapande blir i stor utsträckning osynligt.65 Lalander och Johansson  

kritiserar ungdomsforskningen för att ”det är i stor utsträckning killarnas expressiva, tydliga och 

distinkta stilar som har hamnat i fokus”66. Ungdomsforskningen har förstärkt bilden av ”killar 

som stilskapare och tjejer som bihang”.67  

 

En stor del av litteraturen om ungdomsgrupper visar på två skilda könskulturer, killars gäng och 

tjejers vänninnedyader. Killarna lär sig i grupp att behärska offentligheten. Killar deltar i gäng 

och lär sig på så vis regler och normer (manlig könssocialisation) samtidigt som de kan odla 

manlig identitet, vilken beskrivs som homosocialitet. Denna socialitet utgörs av strävan efter 

intimitet, strikt reglerad gruppgemenskap samt upprätthållandet av fasta gränser mot 

omgivningen. Homosocialiteten skapar sammanhållning samtidigt som den utgör en barriär mot 

                                                 
63 Hirdman (2001). 
64 Ibid. 
65 Berggren  (2001). 
66 Lalander, P. & Johansson T. (1999). Ungdomsgrupper i teori och praktik, s 77 
67 Ibid. s 77 
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kvinnor och det feminina. Kvinnor ses som hot mot den manliga gemenskapen, och blir därför 

aldrig fullvärdiga medlemmar i killgrupperna. Kvinnor har en tillbakadragen roll i många 

subkulturer och kan fungera som hjälpredor eller utsmyckningar. Olika subkulturer ser dock ut på 

olika sätt, och i en del grupper har tjejer mer framträdande roll. Killarna lär sig att behärska den 

offentliga arenan medan tjejerna istället umgås framförallt i den privata sfären. Tjejerna odlar 

samtal som fokuserar på relationer och utvecklar en så kallad omsorgsrationalitet. Lalander och 

Johansson tar upp begreppet internaliserad sexism, vilket innebär att tjejer är medvetna om 

sexuella hot och utformar sin livsstil därefter, samtidigt som tjejer som t ex klär sig utmanande 

uppfattas negativt. Detta innebär att man accepterar förtryckande definitioner av det egna könet, 

då vissa tjejer klassas som moraliskt förkastliga och därmed ”förtjänar” att utsättas för sexuellt 

våld.68

 

 

4.2 Teorier om grupper 

 

Att studera den rasideologiska rörelsen är att studera ett nätverk av i varierande grad slutna 

subkulturella grupper. För att förstå dessa gruppers uppfattning om samhället och könsordningen 

samt hur de konstruerar sin världsbild är det nödvändigt att ha kunskap om hur sådana grupper 

fungerar. Teorier om symboler, stil, slutna eller öppna grupper, ideologi och makt är därför 

värdefulla i en studie av detta slag. 

 

 

4.2.1 Gruppens symbolik – konstruktionen av vi och dom 

 

Symboler används av medlemmarna i en grupp i syfte att tydliggöra den egna gruppens identitet, 

d v s gruppmedlemmarnas föreställningar om gruppen de tillhör. Symbolerna är något som 

medlemmarna bär med sig och som fungerar som en påminnelse om de sociala band som finns 

mellan gruppmedlemmarna. Två typer av grupporienterade symboler kan enligt Lalander och 

Johansson identifieras: tydlig symbolik och diffus symbolik. Tydliga symboler är sådana som är 

lättolkade och som lämnar föga tvivel, t ex fotbollssupportrars halsdukar. Diffusa symboler är 

                                                 
68 Lalander & Johansson (1999). 
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däremot svårare att upptäcka. Sådana symboler kan vara subkulturella koder, t ex sätt att prata, 

som kan vara svåra att tolka för utomstående.69

 

Symboler som gruppens medlemmar känner till och sammankopplar med den egna gruppen 

skapar en känsla av gemenskap och stärker Vi-känslan. Användandet av denna typ av kollektiva 

symboler gör att den medlemmarna blir säkra på att den egna gruppen är speciell i förhållande till 

andra grupper och ger den enskilde gruppmedlemmen en känsla av trygghet.70

 

Trygghet och självuppfattning är nyckelord när det handlar om grupper och användandet av 

symboler. Men det handlar inte bara om hur gruppmedlemmarna uppfattar sig själva och den 

egna gruppen, det handlar också om hur man upplever omvärlden och andra grupper. Den kände 

sociologen Zygmunt Bauman menar att kollektivet skapar symboler för hur man inte ska vara. 

Varje kollektiv (eller "Vi") behöver en motpol, ett "De". Inom varje grupp skapas därför motpoler 

till hur gruppen själv upplever att man ska vara. Dessa motpoler skapas inte av De-gruppen utan 

av Vi-gruppen. Genom att motpolen framställs som negativ framstår den egna grupp som desto 

bättre.71

 

Lalander och Johansson beskriver stil som ett system av symboler och symboliska handlingar 

människor bär för att visa vilka de vill vara. Lalander och Johansson skriver om vissa symboler 

och symboliska handlingar som homologa, d v s att de passar in i ett specifikt subkulturellt 

symbolsystem.72

 

Gruppens symboler handlar alltså i stor utsträckning om att utestänga andra, men också att 

markera hur den egna gemenskapen ska uppfattas. Med symboler som instrument formas 

gruppens världsbild som hjälper gruppmedlemmarna att orientera sig i tillvaron. Denna världsbild 

instruerar gruppens medlemmar hur de ska se på den egna och andra grupper.73

 

 

                                                 
69 Lalander & Johansson (1999). 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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4.2.2 Group och Grid - Den slutna gruppens ofrihet och den öppnas otrygghet 

 

Socialantropologen Mary Douglas använder begreppen Group och Grid för att analysera grupper. 

Douglas menar med Group de gränser som gruppens medlemmar sätter mellan sig själva och sin 

omvärld. En tydlig symbolvärld med starka symboler för Vi och De är tecken på en stark Group. 

I sådana grupper släpper man inte in mycket influenser från omvärlden och gruppen kan ses som 

relativt statisk. Med Grid menar hon de mekanismer som reglerar medlemmar i gruppen. En stark 

Grid skulle i så fall innebära att individerna förväntas följa kollektivets regler i mycket stor 

utsträckning. Stark Group och stark Grid innebär en relativt sluten grupp, där de egna 

medlemmarna är hårt hållna av gruppens normsystem. Omvärlden ses som ett hot. Gruppens 

medlemmar är kontinuerligt sysselsatta med protektiva åtgärder, där man stämplar människor i 

omvärlden som mindre bra och där trycket på konformitet mot de enskilda gruppmedlemmarna är 

starkt. Svag Group och svag Grid innebär motsatsen till ovan stående. Man har inte så mycket 

gränser mot andra människor och inte så mycket regleringar mot kollektivets medlemmar och 

sådana grupper kan definieras som fria.74

 

Friheten kan vara svår att hantera då den även innebär varierande grad av ovisshet. Många söker 

sig därför till kollektiv med utvecklat Group och Grid. Kollektivet kan fungera som en 

tillflyktsort där man kan förenkla tillvaron i ett instabilt och komplicerat samhället, där religion 

och folkrörelser i stor utsträckning har försvagats till förmån för mediernas kulturproduktion. 

Bygger man upp gruppen tillräckligt stabilt, kan den betraktas som ett mikrokosmos i kaoset (det 

samtida samhället) och världen blir någorlunda enkel att förhålla sig till.75

 

 

4.2.3 Ideologi, världsbild, och diskurs – konstruktionen av sanningen 

 

Sociologen Karl Mannheim arbetar med ideologikritik, vilket innebär en analys av sambandet 

mellan det sociala och det kulturella, d v s mellan olika sociala grupperingar och vissa värden, 

attityder och föreställningar om samhället.76

                                                 
74 Douglas, M. (1992). Natural symbols. 
75 Lalander & Johansson (1999). 
76 Johansson & Miegel (2002). 
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I sina kultursociologiska arbeten använder sig Mannheim av begreppet världsbild 

(weltanschauung). Begreppet används för att beskriva hur en specifik social kontext utvecklar en 

specifik kunskap om den sociala verkligheten. En sådan världsbild har sitt ursprung i de 

erfarenheter och upplevelser som gruppen har gemensamt. Enligt Mannheim präglas den 

moderna kulturen i stor utsträckning av differentiering och av framväxten av en mångfald olika 

tolkningar av den sociala verkligheten.77

 

Enligt Mannheim formas kulturen genom en ständig kamp mellan olika sociala grupper. Det 

finns således en tydlig koppling mellan kunskap och makt. De sociala grupper som innehar mest 

makt försöker också skaffa sig monopol på hur den sociala verkligheten skall tolkas. Mannheim 

beskriver hur olika sociala grupper utvecklar ideologier för att rättfärdiga sina tolkningar av den 

sociala verkligheten. En ideologi innebär alltid en viss förvrängning av den sociala verkligheten; 

en förvrängning som tjänar en viss social grupps syften och strävan efter makt.78

 

Ett centralt begrepp i sociologen Michel Foucaults arbeten är termen diskurs. Man skulle enkelt 

kunna beskriva termen diskurs som en föreställningsram, en regelstyrd framställning av olika 

begrepp. Foucault beskriver diskursen som ”uppfattad som uttalad eller skriven materiell 

verklighet.”79

 

En diskurs består av utsagor, begrepp, termer och teorier som på ett regelstyrt sätt bildar en kedja 

av föreställningar om ett visst fenomen. En diskurs kan aldrig existera utan en diskursiv praktik, d 

v s diskursen måste omsättas i en social verklighet. En diskurs är en konstruktion av verkligheten, 

en sanningsproduktion som inte nödvändigtvis måste vara sann. Det existerar alltid flera olika 

diskurser om ett fenomen, förknippade med de institutioner och kulturella kontexter där de 

formas (t ex rättsväsendet, religionen, eller i uppsatsens fall den rasideologiska rörelsen).80

 

 

                                                 
77 Johansson & Miegel (2002). 
78 Ibid. 
79 Foucault, M. (1993). Diskursens ordning. s 7 
80 Månson (1998) 

 31



4.2.4 Makt och motmakt - den eviga kampen mot hegemonin 

 

Det är aldrig utan motstånd som ungdomar låter sig inordnas i givna klass-, köns- och 

maktstrukturer. Många av de symboler som subkulturella grupper använder handlar om att visa 

att man tar avstånd från vissa etablerade ideal och uppfattningar i samhället. För en del tar detta 

sig uttryck i konkreta protester mot det man anser vara fel i samhället och föreslår genom sin 

kultur ett alternativ till detta. Motståndet genererar också känslor av makt och den som utövar det 

upplever sig som kapabel att säga emot, göra uppror etc. Genom motståndet upplever 

gruppmedlemmen sig själv som en som inte låter sig inordnas under det etablerade samhällets 

normer och värderingar.81

 

Den italienska marxisten Antonio Gramsci utvecklade på 1920- och 30-talen begreppet 

hegemoni. Med hegemoni menade Gramsci att det i samhället ständigt pågår en kamp om makten 

och att denna kamp primärt sker med kulturen som vapen. När någon grupp i samhället har 

makten över vad andra ska tycka och tänka menar Gramsci att de har en hegemonisk position,  

d v s monopol på kulturen. I hegemonibegreppet ligger ingen absolut eller total makt, utan 

individer och kollektiv i samhället kan gentemot den hegemoniska makten utöva sin egen 

motmakt. Mycket av ungdomars symbolanvändande handlar om att vägra inordna sig i den av 

etablissemanget definierade hegemoniska makten.82

 

Paul Willis, en av Birminghamskolans viktigaste företrädare, beskriver i sin undersökning 

Fostran till lönearbete, ett gäng arbetargrabbar som tidigt får lära sig att ett riktigt arbete är när 

man gör något med sina händer, medan akademisk kunskap inte uppmuntras. I skolan ställs de 

emot medelklassens hegemoni i form aven skolkultur där den teoretiska kunskapen belönas och 

uppmuntras medan den praktiska kunskapen inte har något större värde. Detta var en miljö som 

arbetargrabbarna inte kände sig hemma i. Som ett resultat av detta skapar de en egen gruppkultur, 

där de framhäver arbetarklassens ideal och där representanterna för medelklassen ses som 

förlorarna. Genom ett antal symbolhandlingar utövar de motstånd mot medelklassens hegemoni 

                                                 
81 Lalander & Johansson (1999). 
82 Ibid. 
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och företrädarna för denna. Gruppen försöker skapa ett imaginärt överordnande, alltså ett 

överordnande i tanken, för att hantera sin underordnade situation i samhället.83

 

 

4.2.5 Identitet och imaginär gemenskap 

 

Den brittiske sociologen John Clarke studerade skinheads i Storbritannien i början av 1970-talet 

och såg skinheads som representanter för en ungdom som markerade sin tillhörighet till 

lumpenproletariatet (Clarke kallar det lumpen identity). Clarke definierar skinheadlivsstilen som 

en downward option, då skinheads väljer att markera sin proletära identitet, istället för att sträva 

uppåt i samhällshierarkin. Genom att härska över gatorna etablerar de en egen maktposition som i 

situationen utraderar betydelsen av pengar och utbildning. Genom sin yttre stil uttryckte de sin 

tillhörighet till lumpenproletariatet som en mytisk bild av det traditionella arbetarklass samhället. 

Clarke pekar på den tillspetsade situationen för arbetarklassen i England mot slutet av 1960-talet 

som skapade denna längtan efter gemenskap och som skärpte arbetarungdomarnas vi/dom-känsla. 

Clarke menar att ungdomar från arbetarklassen kände sig exkluderade och angripna från olika 

håll. Clarke skriver vidare om det han definierar som downward mobility, skinheadsen ville skapa 

en egen gemenskap och uttryckte sin tillhörighet till lumpenproletariatet genom klädstil och en 

livsstil som uppvisade en mytisk bild av det traditionella arbetarklass samhället. Skinheadsen 

befann sig i aggressiv opposition till hippiekulturen som de upplevde hotade de traditionella 

arbetarklassvärderingarna och idealiserade istället kroppsarbetet och det som de upplevde som en 

proletär livsstil.84

 

 

4.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan genussystemet ses som en modell av den samhälleliga kontexten, där 

kön blir en grundläggande kategori för indelningen i en särskild ordning, vilken bland annat 

bygger på isärhållande mellan könen. Denna ordning kan kopplas till könssocialisationen, vilken 

                                                 
83 Willis, P. (1981). Fostran till lönearbete. 
84 Hall, S. m fl (1976). Resistance through rituals. 
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utgör själva inlärningen av denna ordning, inlärningen av könsrollerna och därmed 

konstruerandet av manliga och kvinnliga identiteter. Dessa reproduceras i den vardagliga 

interaktionen människor emellan. 

 

Symboler används av grupper för att skapa en känsla av samstämmighet och gemenskap. De 

skapar trygghet och bidrar till konstruktionen av gruppens världsbild. En vi-känsla byggs upp 

genom användandet av dessa kollektiva symboler, vilka även används för att särskilja gruppen 

från omvärlden. Vi-känslan stärks genom skapandet av motpoler, upplevda fiender vilka beskrivs 

i negativa termer. Detta förhållande mellan gruppen och omvärlden leder till en kontinuerlig 

kamp mot den rådande makten, vilken kan ta sig uttryck i konstruerandet av en motkultur. Med 

utgångspunkt i sina erfarenheter konstruerar gruppen en egen världsbild, en sanning eller en 

diskursiv ordning som kan stå i motsättning till det omkringliggande samhällets sanningar.  

Grupper inom den rasideologiska rörelsen är ofta tämligen slutna. Teorin om Group and Grid 

beskriver hur slutna grupper är präglade av konformitet och misstänksamhet mot världen utanför 

gruppen. Gruppen och dess världsbild skapar trygghet och ordning för dess medlemmar. 

 

 

Dessa teoretiska utgångspunkter erbjuder såväl kunskap som redskap som kan användas för att nå 

en djupare förståelse av den rasideologiska rörelsen. Begrepp som symboler, hegemoni och 

könsroller ger oss en teoretisk grund för att förstå den rasideologiska rörelsens kvinnosyn i 

förhållande till den sociala kontext i vilken den rasideologiska världsbilden konstrueras. 
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5. Könsdiskursen i den moderna rasideologiska rörelsen 
 

Detta kapitel redogör för studiens empiri. Kapitlet inleds med ett avsnitt som presenterar 

respondenterna och deras upplevelser i den rasideologiska rörelsen. Detta följs av de fem teman 

som identifierades i genomgången av materialet; kvinnan som moder, manligt och kvinnligt, 

kvinnan som offer för mångkulturen, kvinnan på frammarsch samt kvinnoidealet. En strävan i 

resultatredovisningen var att i hög grad låta materialet tala för sig själv. Presentationen av 

materialet kommer därför att ge stort utrymme åt exemplifierande citat, detta för att tydliggöra 

våra tolkningar.  

 

 

5.1 Två historier från den rasideologiska rörelsens praktik   

 

I detta kapitel presenteras intervjuerna med två respondenter som tidigare har varit aktiva i 

organisationer inom den rasideologiska rörelsen och som senare hoppat av sitt engagemang. 

Intervjuerna redovisas var för sig som två fristående berättelser.  

 

Person A kom i kontakt med den rasideologiska rörelsen då hon som 15-åring följde med en 

tjejkompis till en fest. Hon hade problem hemma och upplevde i gruppen trygghet och 

gemenskap. Med tiden blev hon allt mer aktiv i rörelsen och deltog i fester och demonstrationer. 

Person A umgicks med gruppen dagligen. I gruppen konsumerades stora mängder alkohol, vilket 

enligt A ledde till att ”de flesta fastnade i missbruk”. 

 

Person A bekräftar att den rasideologiska rörelsen menar att kvinnans roll är att ”stå framför 

spisen medan mannen är ute och arbetar”. Hon menar dock att många tjejer var förhållandevis 

självständiga, ”det är inte som nazismen mellan 1939 och 1945”. Några tjejer i hennes 

organisation hade högt uppsatta positioner, men de flesta befann sig i periferin och höll sig 

mycket för sig själva. Person A menar att det inte finns några särskilda krav på hur kvinnor ska se 

ut eller bete sig i gruppen. Få tjejer vågar visa sig med rasistiska symboler när de är ensamma, det 

är något som man gör i en större grupp. Männen i gruppen skyddar enligt A tjejerna, som känner 

sig trygga då de har försvar mot personer utanför organisationen: ”Vi är deras tjejer, inga andra 
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ska vara på oss.” Enligt A var detta dock en falsk trygghet, då många tjejer blev sexuellt 

utnyttjade inom gruppen. A har nu kommit ifrån den rasideologiska rörelsen och beskriver sin 

aktiva tid med orden: ”Hela den tiden var som en mardröm.” 

 

Person B hade i likhet med Person A problem hemma. Han beskriver sig själv som destruktiv, 

hatisk och självmordsbenägen, med en vilja att ”ge igen på samhället”. Han blev tillfrågad av 

nazister om han ville följa med på fest. Han började umgås med dem mer och mer, och deltog 

även i demonstrationer och spelningar. Han deltog i slagsmål, och kom högre och högre upp i 

gruppen. Han blev aktiv i planering av olika aktiviteter och började att arbetade med rekrytering 

av ungdomar. Denna rekrytering gick ut på att få missnöjda ungdomar att känna att de hade stöd 

från gruppen, att de fick delta på häftiga fester och att de fick en gemenskap. Detta gjordes utan 

egentligt intresse för ungdomarna; ”när det väl gäller så skiter man i dom”. Även Bs grupp 

konsumerade stora mängder alkohol, och många utvecklade ett alkoholberoende.  

 

I Bs grupp var det ungefär en tjej på fem killar. Även i Bs grupp blev tjejer sexuellt utnyttjade. 

Många gick från kille till kille, och fick sin status i egenskap av flickvän. B beskriver att tjejerna 

tävlade om ”killarnas gunst”, och att de försökte ta sig upp i hierarkin genom att få pojkvänner 

med makt. Även de tjejer som hade pojkvän med hög position, och därmed hög status, saknade 

dock någon reell makt. Ytterst få tjejer hade ledande positioner. B beskriver hur dessa tjejer med 

inflytande hade stöd av män i ledande position, som de tidigare varit tillsammans med. B 

beskriver att tjejerna var ”något att visa upp”. Vad gäller tjejernas värde i denna grupp säger B: 

”det är rena skitsnacket att tjejer skulle vara lika mycket värda eller ha lika mycket att säga till 

om”. 

 

B anser att tjejerna dras till den rasideologiska rörelsen för att de där upplever att de blir 

accepterade, får uppmärksamhet, gemenskap och trygghet. B beskriver också en maktkänsla som 

kommer ur att man som ”nazist” blir fruktad och hatad av omgivningen. B tror att de flesta som 

dras till den rasideologiska rörelsen har familjeproblem och saknar ”positiva vuxenkontakter”. 
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5.2 Kvinnan som moder 

 

Ett återkommande tema bland illustrationerna på de olika hemsidorna och i tidsskrifterna är 

blonda lyckliga kärnfamiljer och kvinnor med småbarn. Det är också vanligt med texter som tar 

upp olika teman kring moderskap, t ex att det är kvinnans naturgivna uppgift som det moderna 

samhället vill ta ifrån henne. Denna roll idealiseras starkt i den rasideologiska retoriken och 

framställs närmast som något gudagivet. Vera Oredsson, tillsammans med sin make Göran-Assar 

ledare för Nordiska Rikspartiet (NRP), beskriver sin och partiets syn på moderskap i tämligen 

absoluta termer: 

Inom nationalsocialismen är modem upphöjd. Det är den definitiva uppgiften för henne och 
hon ska vara hemma så länge barnen är små. Det borde nästan vara lag på det.85

 

Den internationella Vit Makt-organisationen National Socialist Womens Union presenterar i sitt 

handlingsprogram följande bild av kvinnans roll och status: 

Om de manliga nationalsocialistiska gruppernas mål är att fostra män att slåss, vill vi fostra 
kvinnor till att bli mödrar och att kämpa genom ordet. Bägge dessa krafter är nödvändiga 
(...) eftersom både krigare och mödrar är nödvändiga för vår nation.(...) 
Nationalsocialistiska kvinnor är inte endast barnmaskiner (...) de är viktiga element i 
rörelsen, det är hon som ger sin avkomma en känsla av ära och heder.86

 

Den rasideologiska rörelsen betraktar inte kön som en social konstruktion, utan som något 

biologiskt, instinktivt och sammankopplat med vår mänskliga natur. Tidskriften Breidablick87 

menar att det är kvinnans naturliga instinkt att råda barn. Kvinnan bör vara stolt över att vara 

kvinna, och stolt över att göra det hon är satt på jorden att göra - föda barn och ta hand om dem. 

Flera artiklar tar upp moderskap och kritiserar t ex att dagens samhälle tvingar kvinnor att 

förvärvsarbeta och lämna barnen på daghem. Kvinnan bör enligt dessa texter vara hemma tills 

barnen börjar skolan.88

 

Sveriges ledande nazistiska parti, Nationalsocialistisk Front (NSF), följer samma tankebanor 

som Breidablick och presenterar följande förslag till familjepolitik samt ger sin syn på den 

könsrelaterade arbetsdelningen: 

                                                 
85 Vera Oredsson, citerat efter Öholm (2000). 
86 National Socialist Womens Union. 
87 Breidablick är en nationalsocialistisk tidskrift producerad av kvinnor för kvinnor. 
88 Breidablick (2002). Rätten att vara kvinna, Barn är ingen sjukdom samt Dagens ”barnvänliga” samhälle. 
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Med vårt system så får kvinnan möjlighet att uppfostra barnet och ge det den trygghet och 
värme som alla barn behöver (...) uppfostrandet av barnet är den viktigaste uppgiften i livet 
(...) Självklart så vet vi att det inte bara är kvinnans roll att uppfostra barnet och att även 
mannen kan ta del av hushållssysslorna, men vi hävdar ändå att kvinnan är bäst lämpad för 
att alltid finnas vid barnets sida i stort sett hela tiden under barnets sju första levnadsår.89

 

NSF representerar en klassisk nationalsocialistisk inställning i frågan om den könsrelaterade 

arbetsdelningen, även om en viss modernisering kan skönjas i insikten att det inte enbart är 

kvinnans roll att uppfostra barnen och att även mannen kan ta del i hushållsarbetet. 

 

Till skillnad från den klassiska nationalsocialismen verkar dagens rasideologiska rörelse i en 

samhällelig kontext där det är en självklarhet att kvinnor agerar på den offentliga arenan. Det är 

vanligt med argument mot det som uppfattas som det moderna samhällets "feministiska 

ideologi", vilken enligt dessa grupper påverkar kvinnorna att strunta i sin roll som mödrar och  

t om göra abort: 

Från dagen vi föds blir vi inpräntade med en massa feministiskt trams om att vi bestämmer 
över vår egna kropp om vi blir gravida, att det egentligen inte är meningen att vi ska skaffa 
några barn utan att det bara är en liten attiralj som naturen lagt till för att vi ska kunna ha 
något att gosa med när andan faller på, och att vi inte ska bilda familj för att det kan hämma 
våra karriärer och vårt förverkligande av oss själva.90

 

B säger att gruppens åsikt om kvinnor var att ”tjejer ska stå vid spisen, ta hand om hemmet och 

föda en kull med barn”. Både A och B gav oss en bild av kvinnor som visserligen vill ha barn och 

delar rörelsens uppfattning om kvinnans roll, men som ändå inte skaffat barn. Detta uppges bero 

på att kvinnorna önskar en trygg och stabil tillvaro innan de skaffar barn, en tillvaro som inte 

existerar i dessa grupper där våld och missbruk är vanligt förekommande. De få som fick barn 

började enligt B ”ta det lugnt och försvinna från rörelsen”. 

 

Kvinnan som moder är således ett centralt tema för den rasideologiska rörelsen. Det förekommer 

flera exempel på texter som menar att synen på moderskapet måste stärkas och att kvinnan istället 

för att tvingas in i mannens roll ska vara stolt över sin roll som moder. NSF-aktivisten Helena 

Östberg föraktar feminismen då den ”frångår kvinnans ytterst viktiga och högst ärofyllda uppgift 

som moder”, och betraktar feminism som ”en brist i vördnaden inför moderskapet”.91

                                                 
89 Björn Björkqvist. (i.u). Våra blivande mödrar bär ett stort ansvar. 
90 Breidablick (2002). Barn är ingen sjukdom, s 6-7. 
91 Östberg, H. (2003). Brister i vördnad inför moderskap och kvinnlighet. 
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5.3 Manligt, kvinnligt och det androgyna samhällets dekadens 

 

I det studerade materialet råder samstämmighet kring uppfattningen att kvinnans roll i livet är att 

vara moder, och att det moderna samhället bygger på en felaktig ordning där kvinnor inte längre 

tillåts vara kvinnor. Inom den rasideologiska kontexten kritiseras frekvent det postmoderna 

samhället, massmedia och feminismen, för att de försöker tvinga kvinnor att vara som män. I 

förlängningen ser aktivisterna hur samhället blir allt mer enkönat och att upplever ett moraliskt 

och etiskt förfall. Följande skriver aktivisten "Stefan" i en reflektion över en resa till Estland: 

Feministkräken vidhåller att kvinnor som vågar vara kvinnor inte respekteras. Istället blir 
de respekterade om de blir halvmän istället, eller enkönade. Likadant ska männen bli 
halvkvinnor, enkönade, så att inga skillnader finns ( ...) Hos oss, hemma i det 
mångkulturella, enkönade och självförnekande Sverige, består den stora massan av kvinnor 
av likriktade och av feminismen förtryckta individer. Efter åratal av kvinnohat och - förakt 
från feministerna vågar inte längre de svenska kvinnorna bete sig som kvinnor längre. De 
ska ha samma kläder som (de feminiserade) männen, röra sig likadant som fjoll-männen, 
vara enkönade med sina manliga kompisar helt enkelt (...) Därför behandlar vi inte kvinnor 
som kvinnor längre i Sverige, ty vi är ju alla lika och alla är okönade personnummer utan 
könstillhörighet. Det har feministerna bestämt, dessa kvinnohatare. Om en man vågar vara 
man och bete sig som en sådan för en kvinna skrattar hon bara bort den reaktionära besten 
och kanske börjar hon skrika "våldtäkt", för han höll upp dörren eller hjälpte henne med 
väskan? 

 

Tidskriften Breidablick stämmer in i den rasideologiska kritiken av dagens samhälle och media, 

vilka hetsar kvinnor att bli mer självständiga, vilket innebär att kvinnor ”spottar på 

kvinnorollen”92.  

 

Breidablicks variant av kvinnokamp definieras som kampen för rätten att vara kvinna. 

Könsrollerna erkänns, men de betraktas inte som negativa eller socialt betingade. Det är 

meningen att  kvinnor ska bete sig som kvinnor, men detta innebär inte att de ska vara 

underkastade männen.93 Helena Östberg från NSF skriver att män och kvinnor har vitt skilda, 

men lika viktiga funktioner som båda parter måste upprätthålla i syfte att bevara familjen och 

kunna ge barnen en trygg uppväxt. Östberg menar att feminismen betraktar kvinnor som lyckliga 

endast då de uppträder som och lever under samma villkor som män, och att detta står i 

motsättning till den av naturen givna biologiska kvinnligheten: 

                                                 
92 Breidablick (2002). Rätten att vara kvinna, s 3. 
93 Ibid. 
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Den naturliga mentaliteten ska krossas och de tycks vara oförmögna att se att det endast är 
de själva som vill upprätta sociala konstruktioner, nationalsocialismen å andra sidan står 
upp för det högst naturliga och de mänskliga instinkterna.94

 

De uttalade anti-feministiska åsikterna är genomgående starka i det studerade materialet och Lisa 

Nilsson, NSF aktivist från Stockholm, ger sig in i den samtida feministiska debatten där hon 

driver tesen om kvinnas återupprättande som kvinna i följande artikel: 

Verklig jämställdhet förutsätter att den feministiska gnällmonologen om könsmakt, ersätts 
av en dualistisk genusdebatt om samarbete, på båda könens villkor (...) Det ältas jämt och 
ständigt och jämställt om det s.k. "manssamhället". Det som våra förfäder byggde upp, för 
att det var en manlig plikt, som våra "förmödrar" förväntade sig av dem. Idag är detta något 
fult (...) Och mannens makt - den utmålas som ännu ruskigare, som själva basen för ett enda 
syfte - kvinnoförtrycket! Kvinnomakt däremot, beskrivs som något fint och ädelt, ett nära 
framtida mål, vilket alla förväntas sträva mot och ödmjukt underkasta sig! (...) Vem har sett 
en enda artikel, eller minsta passus i pressen, där någon helt vanlig man fått kritiskt fundera 
över kvinnan som kön, hennes åsikter, agerande eller privilegier, eller ens kritisera 
feminismen?95

 
Även B uppger att feminismen var något man föraktade i gruppen. Enligt B var killarna rädda för 

att tjejer skulle ”få mer att säga till om”, och man accepterade inte tjejer som ”var stöddiga eller 

sa ifrån mot killarna”. 

 

NSF-aktivisten Helena Östberg betraktar feminismen som en del av den pro-sionistiska 

åsiktsregimens massmediala propaganda som styr folket och rasen mot en säker undergång. Här 

kopplas feminismen samman med sionismen och den judiska världskonspirationen (ZOG-

diskursen) och hon beskriver landets feminister som ofta högt uppsatta judinnor.96

 

Den rasideologiska retoriken lutar sig i stor utsträckning på ett hedersbegrepp. Flera manliga 

aktivister upplever att de inte tillåts behandla kvinnor som kvinnor, då kvinnor av idag istället 

beter sig som män och vill bli behandlade som män. Flera texter, t ex den av aktivisten "Stefan", 

förlöjligar feminister som han menar döljer sitt naturliga jag och istället beter sig och ser ut som 

män. Feminister betraktas som halvmän som gett upp sin kvinnlighet. I den rasideologiska 

diskursen är feministen en kvinna vars liv saknar substans, helhet och mening: 

den tuggummituggande, aggressiva könlösa varelsen i pösbyxor, mansjacka och toppluva 
modell pajas som döljer all sin naturliga kvinnlighet för att bli till halvman (...) Dumheten 

                                                 
94 Östberg (2003). 
95 Nilsson, L. (2002). Det feministiska samhället – finns det?. 
96 Östberg (2003). 
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lyser ur ögonen på den svenska s.k. "kvinnan", fullt sysselsatt som hon är med att 
demonstrera mot spöket fascismen och fjanta runt i sitt menlösa liv.97

 

Den rasideologiska retoriken tenderar att förakta kvinnor som väljer utbildning eller karriär 

framför familj och barn. En vanlig uppfattning är att kvinnor i dagens samhälle har påverkats av 

feminismen, vilket har lett till att strävan efter ett abstrakt "självförverkligande" har ersatt det 

naturliga målet och meningen med livet, moderskap och familj.98

 

Trots det mångkulturella samhällets propaganda är det dock inte möjligt att helt tvinga in män 

och kvinnor i dessa "onaturliga roller". Texten ouppfostrade barn beskriver att det är 

omöjligt att lura barnen att könen är lika: 

Både dagis och lågstadieskolan följer emellertid den nya läroplanen sedan flera år tillbaka – 
och i denna ställs det krav på personalen att aktivt motarbeta kvinnligt beteende bland 
flickorna och manligt beteende bland pojkarna. Detta har på flera förskolor gått så långt att 
fröknarna förbjudit pojkarna att leka fysiska lekar samtidigt som flickorna endast tillåts att 
leka med dockor under kortare stunder. Allt för att hindra pojkarna och flickorna från att 
vara det som pojkar och flickor är - olika. Man och kvinna kompletterar varandra - med 
olika egenskaper, fysiska förutsättningar och mentala tankesätt. Det finns naturligtvis inget 
"jämlikt" eller "rättvist" i detta faktum - det är bara så som miljoner år av evolution har 
format oss. Det är inget som några TV-hjärntvättade och "jämlika" småbarnföräldrar, 
reportrar eller leksaksforskare kan ändra på (...) Nu är emellertid män och kvinnor olika, 
oavsett huruvida detta kallas jämlikt eller inte, oavsett om detta anses rätt eller fel av den 
nuvarande kulturen. Pojkar och flickor beter sig olika, tänker olika och vill olika saker.99

 

Kvinnan och mannen är och ska vara olika, vilket dock inte innebär att kvinnan ska vara 

underordnad. Vanligt förekommande är påståenden om att den traditionella svenska 

könsordningen bygger på mäns och kvinnors olikhet, men att kvinnans ställning i norden alltid 

varit stark. Aktivisten Maria intar en stark essensialistisk hållning då hon menar att mannen och 

kvinnan är fundamentalt olika, men lika mycket värda: 

Självklart är mannen och kvinnan lika mycket värda och ska ha lika mycket respekt. Jag 
anser att det är kvinnligt att baka och laga mat, sy och ta hand om hemmet. (…) man är inte 
kvinna om man inte gör det.100

 

 
 
 

                                                 
97 Stefan. (i.u). Skillnaden i synen på kvinnan och det fula som norm. 
98 Breidablick (2003). Barn är ingen sjukdom, s 6-7 
99 Nationens Änglar. (i.u) Ouppfostrade barn - en nagel i ögat på makten. 
100 Söderman, M. (2003). Kvinnan och kampen – Ett samtal med en kvinnlig medlem i Nationell Ungdom. 

 41



5.4 Kvinnan som offer för mångkulturen 

 

Våldtäkter är något som upprör de rasideologiska grupperna. Flertalet texter, klistermärken och 

flygblad beskriver hur invandrarmän våldtar svenska kvinnor. Ett exempel på detta är kampanjen 

operation Nordisk Kvinnofrid som menar att de flesta våldtäkter begås av utomnordiska 

invandrare och att de flesta av deras offer är nordiska kvinnor.101 Operation Nordisk Kvinnofrid 

lanserades av den rasideologiska gruppen Alternativ Media 1997 och gav sig genast in i en 

pågående debatt kring ett antal uppmärksammade fall av våldtäkter. ONK:s huvudsakliga syfte är 

att sprida information om invandrares övergrepp på svenska kvinnor, och de vänder sig b1.a.till 

unga kvinnor på högstadiet och gymnasiet med uppmaningar om att genomskåda det 

mångkulturella samhällets svek.102

 

Förklaringarna till varför invandrarmän våldtar svenska kvinnor är många; de kommer från en 

kvinnoföraktande kultur (jämfört med Sverige, där kvinnan respekteras), det är ett led i andra 

kulturers ockupation av Sverige, det uppstår när olika kulturer möts mm. Det offentliga samhället 

gör ingenting för att skydda de svenska kvinnorna, då den svenska demokratin bryr sig mer om 

mångkulturen än om att beskydda svenskarna: 

Varför blundar nästan alla svenskar, poliser och politiker mot invandrarna, det är ju oftast 
dem som misshandlar och slår oss svenskar bara för att vi är svenskar. Jag menar vilken 
normal svensk slår en helt oskyldig tjej, bara för att det ska så vara.103

 

Våldtäkterna av svenska kvinnor är inte bara ett brott som drabbar de enskilda kvinnorna, det är 

också ett slag mot den svenska mannen. Även relationer mellan svenska kvinnor och utländska 

män beskrivs som en kränkning av den svenska mannen. Nationens änglar104 beskriver utländska 

mäns våldtäkter av svenska kvinnor som ett led i den pågående ockupationen av landet: 

Att skända fiendens kvinnor är en mycket gammal och flitigt använd metod för sådana 
ändamål. Gängvåldtäkter fyller liknande funktion, men ett mindre drastiskt förfarande är 
den psykologiska angreppstaktik som utövas idag, där det besegrade folkets män upprepade 
gånger matas med bilder och historier om hur deras kvinnliga folkfränder upplåter sina 
kroppar åt de främmande ockupations soldaterna.105

                                                 
101 Operation Nordisk Kvinnofrids hemsida 2002-10-23. 
102 Operation Nordisk Kvinnofrid, citerat efter Lodenius & Wingborg (1999) 
103 Frihetskamp. (i.u). Mångkulturen exploaterar - svenska kvinnor blir offer. Frihetskamp är ett webhotell och 
debattform inom vitmakt subkulturen. 
104 Nationens Änglar definierar sig som en nationell organisation för sakupplysning. 
105 Nationens Änglar. (i.u) Mångkulturens könsideal. 
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Även i tidskriften Breidablick återfinns detta resonemang. Gruppvåldtäkter ses som ett uttryck för 

ett perverterat mångkulturellt samhälle och utförs enligt Breidablick oftast av invandrarpojkar 

från mellanöstern. Orsaken sägs vara den osunda blandningen av folk och kulturer, samt den 

indoktrinering som unga tjejer utsätts för.106

 

Det finns många dramatiska skildringar av hur den svenska kvinnan våldtas, besudlas och 

trampas på av utländska män. Ett exempel på en beskrivning av kvinnan som ett offer för 

mångkulturen är "Vackra svenska kvinna" av Vit Makt-bandet Pluton Svea: 

Se så vackra ögon, som den blåaste av sjö  
Se de nu så sorgsna, de lämnade att dö  
De funnos endast här, allena på vår jord  
Du svenska vackra kvinna, du skönast på vår jord (...)  
Du kvinna som var så säker, så trygg och så stark  
Nu ett jagat villebråd för män av sjuk natur (...)  
Se nu hur hon skymfas, av främmande natur (...) 
Anledningen är enkel, det hör till dess kultur  
Se bara hur kvinnor behandlas, på deras egen mark, smädelse och övergrepp, då deras 
kultur är stark (...)  
Här kvinna - barn är heligt, det alltid varit så.  
Så skola det alltid varit, om ingen här släppts på.  
Det tär på våran kropp, det tär på våran jord  
Att se sitt land försvinna, i detta rituella mord.107

 
 

Ett annat hatfyllt exempel på en låttext om invandrarmäns våldtäkter av svenska kvinnor är Vit 

Makt-bandet Odiums sång "Sjuka begär": 

Men i parken väntade en man Som hade ett sjukt begär  
Han kom från ett annat land Där de inte gör som här  
Där kvinnor är mindre värda Och inte har nå'n talan alls  
Så nu ligger hon utan trosor Med gråten i sin hals (... ) 
Du ska dö ditt svin För ditt vidriga dåd rör du ej en min  
Du ska dö ditt as Du våldför dig på vår ariska ras  
Du ska dö ditt svin Du lever i skydd av demokratin  
Du ska dö, du ska dö!108

 
Den svenska kvinnan är ständigt utsatt för hot om våldtäkt av utländska män, men den härskande 

ideologin och den styrande eliten i Sverige sviker henne när man istället för att varna henne för 

detta försöker skyla över detta faktum. Detta beror på att det demokratiska samhället 
                                                 
106 Breidablick (2003). Samhället och skulden. 
107 Pluton Svea. (i.u). Vackra svenska kvinna. 
108 Odium. (i.u). Sjuka begär. 
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argumenterar för anti-rasism och mångkultur, vilket gör att unga svenskor offras. Nationens 

änglar beskriver hur den rådande ideologin i samhället påverkar de unga svenska kvinnorna: 

Unga, lättpåverkade kvinnor utsätter sig helt enkelt hellre för möjligheten att bli 
gruppvåldtagna eller att få AIDS än de gör för att bli kallade rasister - sådana absurda 
proportioner har den politiska korrektheten antagit.109

 
 

Då det officiella Sverige sviker den svenska kvinnan måste den rasideologiska mannen försvara 

henne. Bilden av den stolta, ariska110, manlige riddaren som kvinnas beskyddare är vanligt 

förekommande när illustrationer i den rasideologiska rörelsens publikationer studeras. Mannens 

skildras som en krigare som försvarar kvinnor och barn. Mannens roll är att beskydda och 

försvara sin kvinna och sina barn. Men mannen slåss inte bara för en faktisk kvinna, han slåss för 

sitt folk. Den ariska kvinnan måste beskyddas eftersom hon bär det rasliga arvet vidare. Enligt 

Operation Nordisk Kvinnofrid (ONK) är det den svenske mannens plikt att hjälpa till med detta 

och betonar särskilt skillnaden i den svenske mannens syn på kvinnan kontra invandrares: 

När vi som värnar vår egen särart talar om den unga nordiska kvinnans skönhet är det något 
helt annat än när etniska främlingar häver ur sig någon floskel om "vaggra zvenska fligga". 
Den nordiska kvinnans kombination av yttre och inre skönhet är något vi alla, kvinnor så 
väl som män, bär inom oss i våra gener. Den är något vi vill bevara till varje pris. Idag 
håller världen på att rasa samman inför våra ögon och kvinnan vi älskar hotas av utplåning. 
Hennes skönhet, hennes intelligens, hennes värme, hennes medkänsla och hennes styrka 
måste bestå. För henne kan vi offra våra liv.111

 
Intervjuerna bekräftade bilden av männen som försvare av svenska kvinnor mot utländska män. 

A säger att hon upplevde trygghet i sin grupp, då ingen utomstående kunde hota henne sexuellt, 

eftersom männen i gruppen försvarade henne.  

 

Kvinnan betraktas inte bara som offer, en stor skuld läggs också på hennes axlar för att hon 

förråder sin ras och låter sig lockas av den mångkulturella propagandan. Tomas Koskela ställer 

frågan till den unga svenska kvinnan; ”Vill Du vara Dig själv i en sann gemenskap eller en 

varelse på drift, en vara, en hora, i det demokratiskt mångkulturella kommersiella samhället?”112  

 

                                                 
109 Nationens Änglar. (i.u) Fördomsfria kvinnor. 
110Arier - inom nationalsocialismen används arier som en beteckning på personer som anses vara av nordisk eller 
besläktad ras, i motsats till i första hand judar och färgade. 
111 Operation Nordisk Kvinnofrid, citerat efter Lodenius & Wingborg (1999). 
112 Koskela, T. (i.u). Till en ung flicka. 
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Operation Nordisk Kvinnofrid menar att de svenska kvinnorna låter sig påverkas av 

mainstreamkulturen, av media och nöjesindustrin, då de är rädda för att inte vara nog attraktiva 

och därför blir lätta offer för den mångkulturella propagandan: 

Hur ofta förhärligar inte reklamen, veckopressen, musik- och filmindustrin par där mannen 
är färgad och kvinnan vit? Det är mycket lättare för de mångkulturella att sälja sina 
budskap och sina värderingar till unga tjejer än till unga män, eftersom behovet av 
samhörighetskänsla och acceptans är större hos tjejer.113

 

Den svenska kvinnan ses ofta som såväl offer för mångkulturen som medskyldig till rasens förfall 

då hon frivilligt anammar denna kultur. Kvinnor som väljer utländska män och skaffar barn med 

dem beskrivs ibland som offer, ibland som förrädare som ska föraktas. Vit Makt-gruppen 

Triskelon ger i sången "Mörkrets sköka" ett talande exempel på det senare: 

Med nattens ängel du parar dig, med mörkrets demon du avlar dig  
Och det skapar morbida hybrider  
Evolutionens lagar bryts Naturens lagar bryts,  
Du är skymningens drottning  
Du är moder till nattens yngel,  
Du är mörkrets sköka, 
Du är gravid med en främmande säd  
Du är mörkrets sköka, ljusets förgörare,  
Du utrotar ditt eget folk.114

 

Sammanfattningsvis ger materialet en bild av en verklighetsuppfattning där svenskorna såväl 

våldtas av invandrare som indoktrineras av samhället att välja invandrarmän framför svenska 

män. Detta upplevs av den rasideologiska rörelsen som ett allvarligt brott, då kvinnan genom 

detta handlande förstör sitt eget folk. Det svenska offentliga samhället bryr sig inte alls om detta, 

utan försöker istället enligt dessa grupper tysta ned våldtäkter som begås av utlänningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
113 Operation Nordisk Kvinnofrid, citerat efter Lodenius & Wingborg (1999) 
114 Triskelon. (i.u). Mörkrets sköka. 
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5.5 Kvinnorna på frammarsch 

 

Symboliken kring kvinnan i den rasideologiska rörelsens publikationer är synnerligen dualistisk. 

Den kvinnliga aktivisten har två sidor som framhålls i olika lägen; den vanligast förekommande 

är den som modem som håller samman familjen och för den rasliga renheten vidare. Den andra 

bilden är den av valkyrian, den kvinnliga raskämpen som stolt slåss sida vid sida med sina 

manliga kamrater i det väpnade raskriget. I denna symbolik framstår också kvinnan som 

visdomen personifierad, den vackra upphöjda gudinnan som kommer med trygghet och insikt. 

 

Framställningar av kvinnor som raskämpar är ett, om än inte frekvent, så i varje fall 

återkommande tema i Vit Makt-musikens texter. Vit Makt-gruppen Frostfödd skriver om detta 

tema i "Evig tanke", där kvinnan framställs som en upphöjd, gudomlig valkyria: 

Jag vandrade helt själv en gång, på lövad lummig mark, Ur jorden hördes fäders sång, den 
ljöd ur sten och bark Som en susning genom tiden, över himlarna hon red, En gyllenblond 
Valkyria, som en åskvigg slog hon ned, Hon var skön som en asynja, och rustad som för 
strid..115

 

Dessa kvinnor framställs som starka krigare fullt kapabla att försvara sig själva och sitt folk. 

Denna kvinnobild skiljer sig från den bild av moderskap och kvinnlighet som i övrigt förmedlas i 

rasideologiska rörelsens bilder och dokument. 

 

Trots symboliken kring kvinnan som valkyria framgår det av materialet att kvinnor inte deltar i 

offentliga sammanhang i samma utsträckning som männen i rörelsen. De allra flesta dokument 

som analyserats är skrivna av män, och det är också tydligt att männen är i flertal på fotografier 

och illustrationer på dessa gruppers hemsidor. Det finns dock flera exempel på fotografier från 

aktioner och valmöten där kvinnor deltar. De allra flesta aktivisterna på dessa bilder är män, men 

ofta finns en kvinna med i fokus vilket kan tolkas som att grupperna gärna vill visa att kvinnor är 

med. På flera bilder håller kvinnor i megafoner, vilket kan tyda på att de har en framträdande roll 

vid manifestationerna. 

 

Intervjuerna gav oss något skilda bilder av kvinnors engagemang i rasideologiska grupper. A 

menar att ”tjejer mest håller sig för sig själva” och deltar i festerna men saknar politiskt 
                                                 
115 Frostfödd. (i.u). Evig tanke. 
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inflytande. Enligt A är det ytterst få tjejer som innehar högre positioner. Även B bekräftar att få 

kvinnor har någon reell makt, men berättar att vid demonstrationer går kvinnor och män sida vid 

sida, och när bråk uppstår så slåss även kvinnorna. När provokationer och konfrontationer med 

politiska motståndare planeras och iscensätts så får dock inte kvinnorna delta.   

 

Tidningen Breidablick är ett tydligt exempel på att kvinnorna går framåt inom den 

rasideologiska rörelsen. Att det ges ut en särskild tidning som riktar sig till kvinnor och skrivs 

av kvinnor är i sig ett tecken på att kvinnor tar utrymme inom rörelsen, och författarna själva 

beskriver det med dessa ord: 

Vi har länge sett på medan våra pojkvänner och andra killkompisar gjort massor för 
kampen här i vårt land och vi känner att vi vill göra något själva också. Vi gör det här för 
att utbilda och lära tjejer som inte vet men som vill veta, och vi är här för att visa tjejer som 
redan vet och som vill göra något av det att de kan!116

 

Bilden av att kvinnan i större utsträckning än tidigare böljat ta plats i den rasideologiska rörelsen 

bekräftas också av Helene Lööw, som beskriver kvinnornas position i rörelsen på följande vis: 

Kvinnorna har blivit fler och allt synligare (...) Rörelserna stabiliseras av fler kvinnor och 
männen har insett att de behöver kvinnorna (...) I dag är det ofta kvinnor som sköter det 
praktiska vid konserter och ser till att det inte bara blir öldrickande och heilande.117

 

Ett ofta återkommande tema är hur det moderna samhället försöker påverka just de unga 

kvinnorna att acceptera mångkulturen och därmed lura in dem i en förkastlig kvinnoroll. 

Operation Nordisk Kvinnofrid beskriver hur detta leder till att den nationella rörelsen har 

problem med rekryteringen av kvinnor till sina organisationer: 

Tydligen har etablissemangets massiva ansträngningar att påverka tonårsflickor via 
reklamen, MTV och tidningar som Veckorevyn lyckats såtillvida att unga svenska tjejer i 
stor utsträckning svalt iden om mångkulturens välsignelser med hull och hår (. ..)Kvinnor är 
i genomsnitt något lättare att påverka och manipulera än män, så därför har etablissemanget 
satsat hårdast på att manipulera dem.118

 

Nationens änglar beskriver dock hur de svenska kvinnorna i allt högre grad har börjat 

genomskåda dessa lögner och istället engagera sig i kampen: 

Svenska kvinnor har visat sig mer svårmanipulerade än att frivilligt förkasta sin stolthet till 
följd av de simpla propagandaforsöken i den vänsterkontrollerade skräpunderhållningen 

                                                 
116 Breidablick. (2003). Välkommen!, s 2. 
117 Lööw, H, citerat efter Öholm (2000). 
118 Operation Nordisk Kvinnofrids hemsida 2002-10-23. 
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och deras tidigare ganska tysta stämma inom motståndsrörelsen ekar snart lika högt som 
den manliga befolkningshälftens.119

 

Nationens Änglar förutser således ett ökat kvinnligt engagemang, och ser med tillförsikt på den 

framtid då kvinnornas tidigare tysta stämma ska eka lika högt som männens inom rörelsen. 

Ovanstående citat säger förvisso tämligen lite om vilken roll kvinnorna ska ha i rörelsen, men 

tydligt är att deras aktivitet ökar. 

 

Aktivisten Maria berättar på Svenska Motståndsrörelsens hemsida om varför hon började 

engagera sig i Nationell Ungdom: 

Mitt engagemang inom Nationell Ungdom grundar sig i viljan av att ha möjligheten till att 
påverka och förändra min omgivning till något bättre. Jag vill med mitt medlemskap och 
engagemang verka som en förebild för den kvinnliga delen inom organisationen. Jag vill 
visa att bredvid männen finns det starka kvinnor som strider tillsammans mot våra 
gemensamt utsatta mål. Jag vill arbeta för att utveckla den kvinnliga kampen och att få in 
fler kvinnliga medlemmar som stärker vår rörelse. Vi för en kamp for framtiden och för 
framtiden krävs det både män och kvinnor.120

 

Här framstår den kvinnliga aktivisten som i det närmaste en jämlike med de manliga 

aktivisterna. Maria har valt att engagera sig i kampen får att visa att bredvid männen finns 

starka kvinnor, och hon har ingen avsikt att vara en passiv bisittare medan männen utkämpar 

ett krig. På bilden som ackompanjerar hennes presentation på Nationell Ungdoms hemsida 

befinner hon sig i skogen tränandes kampsport. Av Marias berättelse framgår inte hennes 

förhållande till modersrollen, men det är tydligt att hon har får avsikt att aktivt delta i den 

fysiska kampen. Maria skriver följande om sin roll och kvinnans roll i allmänhet i 

motståndskampen och organisationen: 

Jag anser att jag som kvinna har till uppgift att, förutom att göra det som jag får till uppgift, 
driva på männen att prestera det där lilla extra. Jag vill vara med på alla aktiviteter för att 
inte kunna ge någon ursäkt att hålla sig undan. Jag menar, om jag som kvinna deltar utan att 
gnälla så måste männen göra minst detsamma (…) Ingen vill ju vara sämre än kvinnan. 
Karlarna kan ju inte gnälla över strapatserna om kvinnan tar det med jämnmod.121

 

Trots sin starka essensialistiska uppfattning om en kvinnlighet förpassad till hemmets privata sfär 

vill inte Maria var någon passiv hemmafru. Hon eftersträvar istället en mycket aktiv roll i 

                                                 
119 Nationens Änglar. (i.u). Mångkulturens könsideal. 
120 Nationell Ungdoms hemsida 2003-05-25. Fyra ungdomar redogör för varför de valde att engagera sig i Nationell 
Ungdom. 
121 Söderman (2003). 
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organisationen och menar att hon vill vara med på alla aktiviteter, gärna i främsta ledet. Marias 

vittnesmål ger ett splittrat intryck och det är uppenbart att Maria har en starkt dualistisk 

könsidentitet och uppfattning om kvinnans roll i organisationen. Hon vill vara aktiv och gärna i 

främsta ledet, men när saken dras till sin spets förpassar hon sig själv till hemmets privata sfär 

och till en traditionell nationalsocialistisk kvinnoroll som hustru och moder: 

När väl striden kommit till det så måste kvinnan vara mannens trygghet. Han ska veta att 
hans kvinna sitter hemma med barnen och tänker på honom.122

 

Det är inte möjligt att utifrån det studerade materialet uttala sig om hur vanligt förekommande 

det är att kvinnan deltar i aktioner, skriver texter eller på andra sätt engagerar sig i kampen. 

Uppenbart är dock att det förekommer, och tendensen till ökat kvinnligt politiskt engagemang är 

tydlig. 

 

 

5.6 Kvinnoidealet 

 

Den nordiska kvinnan framställs som vacker, sund och vis. Illustrationer på gruppernas hemsidor 

porträtterar ofta kvinnan som vacker med långt blont hår och blåa ögon. Då texterna nämner den 

nordiska kvinnans utseende så är det även här skönheten och det blonda håret som poängteras. 

Hon beskrivs också som stark, varm och empatisk. Som tidigare nämnts försöker det 

mångkulturella samhället förstöra den nordiska kvinnan och manipulera henne att ge upp sin 

kvinnlighet och svika sin ras.123 Den ideala nordiska kvinnan genomskådar det mångkulturella 

samhällets lögner och återtar istället kvinnans naturliga roll. 

 

 Kvinnan beskrivs som mannens motsats. Mannens och kvinnans olika roller kompletterar 

varandra, och den ideala kvinnan är inte rädd för att vara kvinnlig, vilket bland annat innebär att 

hon inte försöker dölja sin skönhet. Hon är vidare intelligent och politiskt medveten, vilket 

innebär att hon deltar aktivt i kampen för sitt folk. Thomas Koskela skriver på NSFs hemsida 

följande om den nationalsocialistiska rasmedvetna kvinnan: 

Stolt låter hon nordiska vindar blåsa genom sitt hår och hon står stadigt. Generationer av 
sunda rasförhållanden har gjort henne stark, hon trampar mark som är hennes egen och hon 

                                                 
122 Söderman (2003). 
123 Se t ex Lodenius & Wingborg (1999). Svenskarna först? 
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umgås i en krets av kulturella jämlikar. Hon tas om hand av systrar och bröder (... )Du står 
på egna ben, omhuldad av heliga principer: modems okränkbarhet och Din ras obefläckelse. 
124  

 

Det studerade materialet är otydligt när det gäller kvinnans handlingsutrymme. Hon framställs 

som såväl passiv som aktiv i olika texter, å ena sidan poängteras hennes behov av skydd, å andra 

sidan är det uppenbart att även kvinnor idag börjar ta fler framträdande politiska roller i rörelsen. 

Intervjuerna med A och B visade dock att kvinnor endast i undantagsfall har någon reell politisk 

makt, och att de flesta tjejerna håller sig för sig själva medan männen planerar. 

 

Både A och B menar att det ideal som beskrivs i propagandan inte alls är något krav på tjejer i 

rörelsen. För att passa in och komma med i gruppen behöver man inte vara speciellt vacker eller 

politiskt medveten, det viktiga är att man vill vara med. Att kvinnan inte ska ta för stor plats och 

argumentera mot killarna beskrevs dock som viktigt av B, vilket innebär att man som kvinna i 

rörelsen inte bör vara alltför påstridig utan istället hålla sig bland kvinnorna och acceptera deras 

roll. Det torde även vara viktigt att man inte är feminist, då den rasideologiska rörelsen ser 

feminismen som en fiende.125   

 

                                                 
124 Koskela, T. (i.u). Till en ung flicka. 
125 Se mer om detta i avsnitt 5.3 

 50



6. Slutsatser och diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka dagens svenska rasideologiska rörelses syn på kvinnan. 

Utifrån syftet formulerades fyra frågeställningar, vilka besvaras i kapitlets första avsnitt. Detta 

följs av en avslutande diskussion, i vilken vi diskuterar studien och dess resultat. 

 
6.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

 

De fyra frågeställningarna behandlar den rasideologiska rörelsens syn på kvinnan och olika fokus 

på hennes roll: 

1. Hur ser den rasideologiska rörelsen på kvinnans roll i dagens samhälle? 

2. Hur ser den rasideologiska rörelsen på kvinnans roll i det ideala samhället? 

3. Hur beskrivs kvinnans roll i den rasideologiska kampen? 

4. Hur ser kvinnoidealet ut? 

 

Den första frågeställningen behandlar kvinnan och hennes roll i dagens samhälle. Den rådande 

uppfattningen inom den rasideologiska rörelsen är att kvinnan idag låter sig manipuleras av det 

offentliga samhället med dess feministiska och mångkulturella idéer. Detta får till följd att 

kvinnan ger upp sin naturgivna kvinnlighet och försöker bete sig som en man. Det får också till 

följd att kvinnan påverkas att ge sig i lag med män av utländsk härkomst, vilket enligt den 

rasideologiska uppfattningen leder till rasblandning och därmed den vita rasens utdöende. Här 

läggs en stor skuld på kvinnans axlar. En ytterligare konsekvens av det mångkulturella samhället 

är enligt den rasideologiska uppfattningen att den svenska kvinnan blir utsatt för hot och 

våldtäkter av utländska män. Den rasideologiska rörelsens världsbild domineras av ett tydligt 

avståndstagande från det offentliga samhället, vilket beskrivs som en judisk konspiration i syfte 

att genom bl a rasblandning utrota den vita rasen. Den rasideologiska beskrivningen av 

omvärlden kan ses som en i raden av protektiva åtgärder som rörelsen kan använda sig av i syfte 

att skydda sig och verifiera sin världsbild. För att kunna upprätthålla idén om att rörelsen kämpar 

för den sanna, naturliga kvinnosynen måste den definiera omvärlden som perverterad och den 

moderna kvinnorollen som sjuk och skadlig. Mannheim menar att ideologier utvecklas i syfte att 
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rättfärdiga gruppens tolkning av verkligheten, vilket kan exemplifieras genom att kvinnans roll 

som moder legitimeras genom ideologier som hävdar att det är hennes naturgivna plats. 

 

Kvinnans roll i det ideala samhället utgjorde den andra frågeställningen. Den rasideologiska 

rörelsens kvinnosyn är uppenbart starkt präglad av den klassiska nationalsocialismen och rörelsen 

bär detta idéarv med stolthet. Denna frågeställning har stora likheter med studiens sista 

frågeställning, vilken behandlar kvinnoidealet. Den rasideologiska rörelsens retorik betonar att 

kvinnan har en mycket viktig roll i samhället, hon ska föra rasens gener vidare, ta hand om och 

uppfostra barnen till goda patrioter. Kvinnans roll är viktig, men ändå sekundär. Hon ska vara en 

god kamrat till sin man och genom sin modersroll säkra rasens överlevnad, fokus ligger inte på 

kvinnan och hennes behov utan på hur hon kan hjälpa mannen och i förlängningen rasen. I den 

rasideologiska rörelsens retorik finns en tendens till att reducera kvinnan till ett medel för rasens 

bevarande, det är hennes gener som är viktiga att försvara, inte kvinnan som människa. Den 

rasideologiska rörelsens uppfattning om manligt och kvinnligt är ett tydligt exempel på 

isärhållandets logik. Det är enligt dessa grupper en fundamental skillnad på kvinnor och män, 

såväl tankemässigt som konkret i vad som lämpar män och kvinnor bäst i vardagslivet. Hirdman 

menar att denna isärhållandets logik är ett medel för att begreppsliggöra världen. Hirdman menar 

att isärhållandets logik präglas av förakt för det kvinnliga. Det skrivna materialet som studerats 

hävdar istället att det kvinnliga uppvärderas och vördas inom den rasideologiska rörelsen. De 

traditionella kvinnliga egenskaperna betonas och framställs som viktiga, vackra och 

eftersträvansvärda för alla sunda kvinnor, och betraktas som ett fundament i det kommande 

samhället. Intervjuerna gav oss dock en bild av grupper där kvinnor har mycket låg status, inte får 

ha något reellt inflytande och dessutom utsätts för sexuella övergrepp. Den rasideologiska 

könsdiskursen kan betraktas som ett genuskontrakt i dess mest stereotypa form. Mannen ses som 

den som försörjer och beskyddar familjen, kvinnan ses som svagare, beroende och håller sig i den 

privata sfären där hon föder och tar hand om barn. Det är framträder tydligt att den rasideologiska 

könsdiskursen står i skarp motsättning till det genuskontrakt, jämställdhetens genuskontrakt, som 

Hirdman menar utgör idealmodellen i dagens samhälle.  

 

Den tredje frågeställningen utgjordes av frågan om vilken roll kvinnan har i den pågående 

kampen. Den rasideologiska rörelsens kvinnosyn är uppenbart dualistisk, kvinnan ska å ena sidan 
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vara varm, moderlig, omhändertagande samt sysselsatt med att ta hand om sina barn och å andra 

sidan vara en aktiv raskämpe som närmast likställd med mannen deltar i kampen för sitt folk och 

sin ras. Detta kan tolkas som att den rasideologiska rörelsen i någon mån influerats av den 

moderna debatten kring jämställdhet och kvinnors villkor. Den bild som framträder inom ramen 

för denna studie är att en del kvinnor i den rasideologiska rörelsen tar plats på likartade villkor 

med männen i den politiska kampen, även om de är i minoritet. Det kan tolkas så att de kvinnliga 

aktivisterna börjat ifrågasätta de manliga aktivisternas hegemoniska position och den passiva 

kvinnoroll denna resulterat i. Kvinnorna betraktar sig inte längre som ett bihang, de går från att 

vara aktiva i rörelsen enbart i egenskap av flickvänner, till att istället vara fullvärdiga aktivister.. 

Den bild som framkom i intervjuerna var dock en bild av kvinnor med mycket begränsat 

handlingsutrymme och med en mycket marginaliserad position. Intervjuerna beskriver de 

manliga aktivisterna som rädda för feminismen och för att kvinnor ska ta en större plats i 

gruppen, något som kan tolkas som en utvecklad homosocialitet bland de manliga aktivisterna. 

Den manliga homosocialiteten utgörs av en strävan efter manlig intimitet, strikt reglerad 

gruppgemenskap och upprätthållandet av fasta gränser mot omgivningen. Enligt Lalander och 

Johansson skapar homosocialiteten sammanhållning samtidigt som den utgör en barriär mot 

kvinnor och det feminina. Respondenterna beskrev grupper där kvinnor tydligt betraktades som 

ett hot mot den manliga gemenskapen och den manliga överordningen, något som kan förklara 

varför kvinnor reduceras till sexualiserade objekt, marginaliseras och aldrig kan bli fullvärdiga 

medlemmar i den manligt dominerade rasideologiska gruppen. Utvecklingen mot ett ökat 

kvinnligt engagemang, t ex skapandet av egna tidskrifter, kan tolkas som att kvinnorna i rörelsen 

försöker skapa ett imaginärt överordnande i syfte att hantera sin underordnade position. Genom 

att framhäva sina ideal och insikter upplever sig dessa kvinnor som ”bättre” än övriga kvinnor i 

samhället som istället beskrivs som okunniga, okvinnliga och ”lurade” av den judiska 

konspirationen. 

 

Det rasideologiska kvinnoidealet behandlas i den sista frågeställningen. Det material som 

analyserats visar en bild av den nordiska kvinnan som vacker, sund och medveten. Hon ska också 

vara blond och ha ett ariskt utseende. Hennes fundamentala uppgift är moderskapet och den 

ideala kvinnan inriktar sig på rollen som moder så till vida att hennes strävan är att vara hemma 

med sina barn så länge som möjligt. Denna syn på kvinnans roll stämmer väl överens med den 
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traditionella nationalsocialismen. Denna bild av kvinnorollen är också i överensstämmelse med 

den definition vi gett av en traditionell kvinnoroll. Hirdmans teori om genussystemet innehåller 

bland annat en uppdelning mellan könen. Detta fenomen är framträdande i det studerade 

materialet som hävdar att könen har olika egenskaper och därför bör ha olika uppgifter i livet. 

Kvinnan beskrivs också som passiv i den mån att hon behöver försvaras av män, men hon bör 

också vara politiskt engagerad i kampen får sitt folk, även om det är männen som är ute på 

gatorna och för kampen för den vita rasens överlevnad. Dessa föreställningar kan ses som en 

könsdiskurs, en konstruktion av verkligheten som sedan omsätts i en social verklighet. 

 

Den beskrivning som det offentliga materialet ger av den rasideologiska kvinnorollen innehåller 

tydliga normer får hur en kvinna ska se ut, vara och agera. Man kan utgå från att de olika 

grupperna inom den rasideologiska rörelsen är tämligen slutna och präglas av stark Group och 

Grid. I ett samhälle präglat av en allt större frihet, och därmed också en större föränderlighet och 

otrygghet, kan dessa klart definierade roller erbjuda trygghet får gruppens medlemmar. Clarke 

menar att när de traditionella värderingarna upplevs som hotade kan man ta till sig och överdriva 

dessa traditionella värderingar (downward option). Det postmoderna samhället och dess 

dominerande genusdiskurs kan leda till osäkerhet och förvirring och ur detta kan en längtan födas 

tillbaka till en traditionell kvinnoroll. Detta kan tolkas som en genusrelaterad downward option, 

där man idealiserar moderskap och hustruplikter samtidigt som man ser bland annat feminism 

som en syndabock. Dessa statiska könsroller medför att gruppmedlemmarna inte behöver 

omdefiniera sin roll, de är trygga i vetskapen om vad manlighet och kvinnlighet innebär och att 

denna innebörd är statisk och naturgiven. 

 

 

6.2 Avslutande diskussion 

 

Subkulturer, vare sig det handlar om modetrender eller sociala och politiska rörelser bör betraktas 

som kontextuella till sin natur, de är aldrig helt isolerade och står aldrig fullt ut vid sidan om den 

rådande sociala ordningen. Samtidigt som den rasideologiska rörelsen ser det som en viktig 

uppgift att bekämpa det samhälle de upplever som degenererat, perverterat och moraliskt förfallet 
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kan de inte slå sig fria från influenser från detta samhälle. Dessa influenser gäller inte minst 

synen på kvinnan och hennes roll. 

 

Den rasideologiska rörelsens grundläggande ideologiska tankegods är nationalsocialismen, och 

det går en röd tråd genom historien, från 1930-talets svenska nazistpartier till dagens 

rasideologiska rörelse. Men för nazisterna på 1930-talet var det otänkbart att kvinnor skulle 

kunna erövra framträdande positioner, vare sig inom partiet eller det kommande nazistiska 

samhället. Men den nationalsocialistiska ideologin växte fram i en specifik social, ekonomisk, 

politisk och historisk kontext, där denna kvinnosyn var dominerande, även inom de demokratiska 

rörelserna och ideologierna. 

 

Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet har den svenska rasideologiska 

rörelsen ökat sina försök att mobilisera kvinnor till sina led. De rasideologiska grupperna 

försöker inte bara rekrytera fler kvinnor, det är också uppenbart att börjat erhålla framträdande 

positioner. Det har också bland kvinnor inom vissa av rörelsens grupperingar vuxit fram något 

som kan karaktäriseras som ett försök att skapa en nationalsocialistisk ”feminism”. Denna 

”feminism” ska självfallet inte sammanblandas med mer radikala varianter av det som i allmänhet 

definieras som feminism, utan antar snarare en radikalt essensialistisk hållning där män och 

kvinnor av naturen uppfattas som olika men där kvinnans egenskaper bör uppvärderas. Även om 

det också i den tidiga svenska nationalsocialismen existerade specifika kvinnoorganisationer är 

dagens rasideologiska kvinnoorganisationer betydligt framgångsrikare i att bedriva en 

självständig politisk verksamhet och analys vilket kan betraktas som ett tecken på att den svenska 

rasideologiska rörelsen inte stått oberörd av de senaste årtiondenas jämställdhetsdebatt.  

 

Det är uppenbart att den rasideologiska rörelsen präglas av misstänksamhet mot omvärlden, och 

att den ser med misstro på såväl det offentliga samhället som många andra grupper. Bauman 

menade att kollektiven skapar motpoler som framställs som negativa, i syfte att stärka den egna 

gruppen. Utomnordiska invandrare (särskilt män) är en fiende, feminister en annan. Grupperna 

ger i texter exempel på en "vi-känsla", där enbart dessa rasideologiska grupper ser sanningen och 

arbetar för att rädda det svenska folket. Konstruktionen av en motkultur är tydlig, man har t ex 

egen musik och särskilda kläder och även en annan alternativ modell för könens arbetsdelning. 

 55



Detta kan tolkas som en subkulturell kamp mot den av det etablerade samhället definierade 

hegemoniska makten, ett försök att skapa ett alternativ till den rådande sociala ordning som dessa 

grupper upplever hotar det svenska folket. Den rasideologiska retoriken kring kvinnan kan tolkas 

som ett uttryck för en subkulturell symbolik och en del av ett symbolsystem som skapar ett "Vi" 

och ett "De". Aktivisterna ser sig själva som "Vi" med det sunda och naturliga kvinnoidealet och 

de utkämpar ett krig mot "De", det mångkulturella samhället som upplevs som förtryckande, 

onaturligt, perverterat och enkönat. Med hjälp av dessa omfattande symbolsystem formas den 

rasideologiska rörelsens världsbild, som hjälper aktivisterna att orientera sig i tillvaron. 

Symbolsystemen utgör också en central del av det diskursiva ramverk kring vilket den 

rasideologiska världsbilden kretsar. 

 

Avslutningsvis vill vi resa frågan: varför söker sig unga kvinnor till den rasideologiska rörelsen? 

Varför väljer man som ung kvinna att överge den moderna kvinnorollen med dess högre grad av 

frihet till förmån får en traditionell kvinnoroll? Frågan kan inte besvaras med mindre än att man 

vänder sig till kvinnliga aktivister inom den rasideologiska rörelsen, men vi vill ändå diskutera 

den med utgångspunkt i det insamlade materialet. Det moderna samhället kan vara kaotiskt för 

unga människor som söker sin identitet. I detta kaos kan tryggheten i en grupp med så tydliga och 

starka normsystem möjligen ses ett lockande alternativ. Den rasideologiska rörelsen kan betraktas 

som ett mikrokosmos, ett samhälle i samhället, som skapar ordning i kaoset och gör världen 

enklare för rörelsens medlemmar att förhålla sig till. I intervjuerna nämndes tryggheten i att 

tillhöra en grupp, men även tjejernas trygghet då de upplever att killarna försvarar dem mot andra 

män. Att vara utanför och plötsligt erbjudas en tillhörighet är dock det som båda respondenterna 

poängterade. 

 

En vidare studie kring detta fenomen skulle kunna ta vid där detta projekt tar slut. Denna uppsats 

har sökt beskriva hur kvinnan framställs i den rasideologiska rörelsens propaganda, samt ge en 

inblick i hur det kan se ut i rasideologiska grupper, men det är inte möjligt att utifrån det 

studerade materialet uttala sig generellt om kvinnors faktiska livsvillkor i den rasideologiska 

rörelsen. Det hade varit gynnsamt fler intervjuer hade låtit sig göras, i synnerhet om aktiva i 

rörelsen hade velat delta. Denna studie skulle dock kunna utgöra grunden för en ny studie om 

kvinnans faktiska roll i den rasideologiska rörelsens politiska praktik. Det skulle vara oerhört 
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intressant att studera hur kvinnor och män hanterar dessa olika föreställningar om hur kvinnor 

och män ska agera, samtidigt som de naturligtvis i högre eller lägre grad är präglad av det 

omkringliggande samhällets syn på könens roller. Det skulle vara mycket spännande att se hur 

dessa personer bygger upp sina relationer och organiserar sina liv, särskilt när de får barn.  
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