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Abstract 

The Sweden Democrats are very clear in what way they want to be described as; as the only 

opposition party in the Swedish parliament. Is it possible that Swedish media helps in creating 

that description? This essay examines in what way Swedish media are describing the Sweden 

Democrats in condition to the establishment. By doing a discourse analysis, the essay will find 

out which discourse that is dominating about the Sweden Democrats in the two Swedish 

newspapers Aftonbladet and Expressen. 

The results shows that the dominate discourse is describing the party as an outsider in 

relationship to the establishment, but that in the same time a normalization is going on in times 

where the elections are far away. It also shows that it's only in the question about immigration 

that this 7-to-1 picture is described, which also is the party’s main question. In other political 

questions, media shows a picture of a party that try to widen their politics to a direction towards 

both of the blocks. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Det är maj 2006 och Per Wirtén skriver en artikel i Kvällsposten om att Sverigedemokraterna 

(SD) kan bli vågmästare i Region Skåne. Om Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M) 

väljer att samarbeta för att låsa ute SD så kan detta scenario leda till en utmärkt grogrund för SD 

då det tydligare än tidigare kommer att bli ”det enda oppositionspartiet”, (Wirtén, 2006, 21 maj, 

s. 6). Detta är några månader innan valet, som kommer resultera i att SD får 281 

kommunfullmäktigemandat runt om i Sverige, och partiet ökar därmed sina kommunala mandat 

med 232 platser sedan förra valet och får även 2,9 procent i riksdagsvalet, vilket innebar att de för 

första gången på allvar var med om att konkurrera om en plats i riksdagen (Valmyndigheten, 

2006). 

 

SD har invandringsfrågan som sin hjärtefråga, och historiskt har det varit konsensus mellan 

riksdagspartierna att inte diskutera invandringen till Sverige i lika stor utsträckning som andra 

frågor (Dahlström & Esiasson, 2011). Att SD idag har fått en vågmästarroll i Sveriges Riksdag är 

allmänt känt, även att de har kommit in i flera kommuner och även där fått en vågmästarroll. De 

har blivit ett stort och etablerat parti på väldigt kort tid även fast de har en tvivelaktig historia. 

Denna uppsats kommer dock inte lägga fokus på politiken eller historian, utan på bilden som 

media framför av partiet. 

 

Det finns mycket forskning på området gällande konsensus hos de etablerande partierna 

angående invandringsfrågor och vad det kan och brukar resultera i. Loxbo (2014) och Spier och 

Franzmann (2011) menar att konsensus mellan de etablerade partierna banar väg för 

invandringskritiska partier, som SD. För att det dock ska vara meningsfullt att den typen av 

politik så måste det finnas en efterfrågan, vilket Dahlström och Esaiasson (2011) visar på att det 

finns då de menar att den (då)varande konsensusen spelade SD i händerna. 

 

Det finns flera aktörer och arenor som skapar och återskapar bilder och uppfattningar kring 

partiet. Kvällspressen har här en stor och viktig roll, med miljontals läsare dagligen (Sifo, 2015) 

så är den en viktig informationskälla för medborgarna. Studier om media och dess roll i det 

moderna samhället finns det mycket av, även om orsaker till grogrund för högerpopulistiska 



5 
 

partier i Europa. Dock finns det lite av ett hål att fylla vad gäller medias påverkan till fenomenet, 

där denna uppsats ska ge ett bidrag. 

 

Uppsatsen är aktuell då Sverige inte haft ett återkommande populistiskt parti som har fått en 

sådan makt som SD har nu, med vågmästarrollen och därmed möjligheten att påverka 

dagordningen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken bild svensk kvällstidningspress ger 

Sverigedemokraterna i relation till de övriga sju etablerade partierna i Sverige. Då det är viktigt 

för Sverigedemokraterna själva att vara ett alternativ till etablissemanget, vilket de till och med 

nu börjat använda som slogan, ”Vi är Sveriges enda oppositionsparti” (se Bilaga 1) menar vi 

därför att det kan vara relevant att undersöka medias påverkan till att skapa just den bilden. Att 

det är avgränsat till kvällstidningsmedia är på grund av att typen av nyhetsmedia konsumeras i 

högst utsträckning över hela befolkningen (Sifo, 2015). Det är även något vi anser vara en 

bristvara i den nuvarande forskningen om orsakerna till högerpopulismens frammarsch, nämligen 

medias påverkan. Uppsatsen kommer att undersöka kvällstidningsartiklar utifrån Mouffe och 

Laclaus Diskursteori, som går ut på att undersöka vilken/vilka diskurser som gör anspråk av att få 

sin verklighetsbeskrivning som den normala, och där kunna fastställa vilken 

verklighetsbeskrivning av SD i förhållande till de etablerade partierna som uppfattas som normal 

i svensk kvällstidningspress och även vilken/vilka som konkurrerar.  Uppsatsen kommer 

avslutningsvis använda sig av Mouffes konsensusteori som teoretisk ansats i relation till 

resultatet. 

 

I utgångspunkt av syftet så ska uppsatsen ta reda på och besvara följande frågeställning:  

 Återskapar media en bild av ett partilandskap kännetecknat av konsensus, och då 

SD som det enda egentliga oppositionspartiet? 

 

 Bidrar media till en normaliserad eller en mer avvikande bild av SD? 
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2. Teori 

 

Detta avsnitt behandlar inledningsvis tidigare forskning på området högerpopulistiska partier i 

Sverige och Europa. Senare presenteras de teoretiska utgångspunkterna för resultatet och 

diskurserna. 

2.1 Tidigare forskning 

 

2.1.1 Konvergens och konsensus 

 

Med begreppet konvergens så menas det att politiken går mot en gemensam mittpunkt, partier 

blir mer lika varandra och då svårare för väljare att urskilja dem. Detta kan sedan leda till att 

väljare känner att det inte finns någon som representerar dem, menar van der Brug och van 

Spanje (2009). Med konsensus menas att partier är överens med varandra.  

Det politiska etablissemanget i Sverige har under senare tid varit präglat av konvergens och 

konsensus. Loxbo (2014) menar att den nästintill totala konsensusen som råder i Sverige gällande 

invandringsfrågan spelar SD i händerna, resultatet får däremot motsatt effekt när det gäller 

konvergens inom frågor som ekonomisk omfördelning då det leder till ett minskat stöd för SD.  

Att konvergensen inom ekonomisk politik ökar kan leda till större utrymme för andra frågor, där 

Spier och Franzmann (2011) visar på att detta utrymme kan fyllas på med högerpopulistiska 

sakfrågor. 

Denna konsensus som har förekommit inom svensk politik har fått stå emot stora påfrestningar de 

senaste åren, inte minst då SD kom in i riksdagen. Innan detta så har invandringsfrågan varit 

mycket begränsad i de offentliga debatterna och i media, fram till 2002 då Folkpartiet uttalade sig 

om språktest för invandrare. Detta kan ses som begynnelsen till nedmonteringen av den 

ömsesidiga konsensusen i Sverige, menar Dahlström och Esaiasson (2011).  

2.1.2 Normalisering, förståelse och acceptans 

 

Då de populistiska partierna runt om i Europa får ett fotfäste i parlament och i politiska debatten 

ökar deras legitimitet, vilket i sin tur påverkar det parlamentariska systemet. Då väljarna till det 
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populistiska partiet ofta vill se en stark ledargestalt, är det viktigt för väljarna att de har tillit till 

denna person. Denna person ska vara karismatisk och ge ett intryck av att vara stark, detta i 

samband med att valen blir mer fokuserade på individerna i partiet och att valen präglas av 

personval menar Kestilä-Kekkonen och Söderlund (2014) i sin forskning om Sannfinländarna. I 

anslutning till det så har Arzheimer och Carter (2006) kommit fram till att valsystemet spelar stor 

roll, ju högre grad av propotionalitet det finns, desto lättare framgångar för högerpopulistiska 

partier. 

Green-Pedersen och Odmalm (2008) visar på skillnader mellan Sverige och Danmark gällande 

normalisering av en högerpopulistisk agenda och politik. De menar att Danmark under 1990-talet 

förde fram frågan om invandring upp på den politiska dagordningen och i debatter, detta på grund 

av påtryckningar från radikalhögern i landet. Detta resulterade i att högerpartier i Danmark 

anammade och accepterade en strängare invandringspolitik. Då flera etablerade högerpartier 

accepterar och för en kritisk invandringspolitik så riskerar detta i sin tur till att även allmänheten 

accepterar det förda resonemanget om invandringsfrågan. De etablerade partierna i Sverige 

däremot höll starkt på konsensusen och försökte hålla frågan borta från dagordningen, vilket kan 

ses som en grund till en framskjutning av allmänhetens acceptans mot högerpopulism, se även 

Odmalm (2011). Dahlström och Sundell (2012) menar att om de etablerade högerpartierna väljer 

att ge vika till de högerpopulistiska vindarna i syfte att ta tillbaka tidigare väljare, kan det 

resultera i att de endast legitimerar och normaliserar den högerpopulistiska agendan. Men, om de 

etablerade partierna däremot visar avstånd till detta, blir följden inte naturligtvis att 

högerpopulisternas framgångar minskas. 

Van der Brug, Fennema, och Tillie (2009) menar att om det inte är accepterat av allmänheten 

med invandringskritisk och högerpopulistisk politik, att man ser det som tabu, så tillåts därmed 

ingen normalisering av deras politik. Det möjliggör att det i mindre utsträckning är partier som 

för den typen av politik och de får heller inte får något politiskt fotfäste. De visar på det tyska 

exemplet, där det har varit tabu med högerpopulistiska partier sedan andra världskriget. Inget 

högerpopulistiskt parti i Tyskland har fått fotfäste i politiken eller någon politisk makt.  
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2.1.3 Media  

 

Forskning på området media och högerpopulistiska partier finns inte i någon större utsträckning, 

vissa har skrivit delar om det i sin forskning, men få artiklar behandlar medias relation till 

högerpopulism huvudsakligen. Några har vi dock hittat. Boomgaarden och Vliegenthart (2007) 

har studerat hur media påverkar framgångar för högerpopulistiska partier, där de fastställer att det 

finns ett direkt samband mellan nyhetsflödets diskurs och väljarstödet för högerpopulism. Det 

mest intressanta med deras studie är att både positiv och negativ publicitet för högerpopulistiska 

partier och deras representanter mellan 1990 och 2002 hade en positiv effekt. Boomgaarden och 

Vliegenthart (2007) menar även att nyheter gällande invandring har skrivits i en kontext med 

olika samhällsproblem, så som kriminalitet och misär, vilket gynnat de högerpopulistiska 

partierna. 

Bos, van der Brug och de Vreese (2011) har studerat mediabevakningen med utgångspunkt av 

den offentliga bilden av politiska ledare. De menar att det inte finns någon skillnad mellan 

högerpopulistiska ledare och de mer etablerade politiska partiernas ledare, de är lika beroende av 

mediabevakning. De högerpopulistiska partierna kan dock behöva media i den meningen att de 

inte har en etablerad väljarkår, och därmed behöver de en plattform för att få ut sitt budskap och 

visa att de är ett seriöst och legitimt parti att räkna med. Då de ofta lyfter frågor som invandring 

och bilden av familjen så skapar de ett nyhetsvärde i sig, och massmedia blir därmed ”tvingade” 

att ge dem utrymme, då deras politik och språk väcker debatt och skapar nyheter. I dessa ämnen 

som de högerpopulistiska partierna ofta driver så kan dem bli de drivande inom dessa frågor och 

kan därmed ”äga” dessa, som i sin tur påverkar dess framgångar i framtida val. Det som Bos et al 

(2011) också är noga med att poängtera är bilden av partiledaren som media skapar, att denna 

bild kan vara helt avgörande partiets framgångar. All publicitet är alltså inte bra menar Bos et al 

(2011) då det kan skada partiets legitimitet. Legitimiteten hos dessa nya partier ofta grundar sig i 

hur partiet och partiledaren porträtteras i media. 
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2.1.4 Nationell identitet, skydda nationalstaten, etnisk och kulturell homogenitet 

 

Jungar och Jupskås (2014) visar att det som är gemensamt för högerpopulistiska partier är att de 

vill se att nationalstaten är stark och autonom från andra stater, nationalstaten ska även ha en 

stark militär. Landet ska vara etniskt och kulturellt homogent, den traditionella familjebilden lyfts 

fram och man är kritisk till jämställdhet och HBTQ-rättigheter. Invandrare ska tvingas att 

assimileras in i landet för att minska mångkulturen, invandringsantalet ska även begränsas 

kraftigt. Rydgren (2008) menar att om invandring likställs med kriminalitet och utanförskap är 

det ett väldigt effektivt sätt att mobilisera väljare. Oesch (2008) menar att detta i kombination 

med en ”vi är inte som dem- profil” leder partierna till framgång, även Fitzgerald och Lawrence 

(2011) följer teorin om en vi mot dem-mentalitet. 

I motsats till det Jungar och Jupskås (2014) redovisar med högerpopulistiska partier, så menar 

(väldigt mycket äldre) forskning av Fryklund och Peterson (1981) att populistiska partier är för 

jämlikhet, parlamentarisk demokrati och representationssystemet. Det är inte den konservativa 

bilden på familjen som är det viktiga för väljarna, utan det är huvudsakligt ett allmänt missnöje 

med samhället som gör att de når framgång.  

Vad gäller nivån av arbetslöshet och dess påverkan på högerpopulistiska framgångar, menar 

Golder (2003) att nivån på arbetslösheten och invandringen har en positiv påverkan på de 

populistiska partierna när det finns en hög invandring och en hög andel invandrad befolkning i 

landet. I Sverige har arbetslösheten en direkt positiv effekt på SD:s framgångar, menar Rydgren 

och Ruth (2011).   

Politikerförakt är något som är grundläggande för att en väljare ska rikta bort blicken från de 

etablerade partierna, litar man inte på dem så röstar man troligen inte heller på dem. 

Integrationsverkets rapport (2006) menar att om politikerföraktet ökar så ökar även chanserna för 

populistiska partier att få väljarnas röster, och i länder där politikerföraktet är högt så får 

populistiska partier fler röster. Oesch (2008) menar däremot att det är den nationella identiteten 

som är hotad och därav röstar väljarna på det parti de anser kan skydda den. 
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2.1.5 Globaliseringen och ställningen på arbetsmarknaden  

 

I SD:s väljarkår återfinns många olika grupper, och det finns ingen specifik väljargrupp som inte 

röstar på dem, menar Erlingsson, Vernby och Öhrvall (2014). Den allmänt största väljargruppen 

till högerpopulistiska partier är unga män som arbetar med kroppsarbete och är lågutbildade. 

Arzheimer och Carter (2006), Lubbers, Gijsberts och Scheepers (2002), van den Brug och 

Fennema (2002) och Erlingsson och Persson (2010) är alla överens om detta. Att de är lågt 

utbildade och att de arbetar kroppsligt gör att man kan klassa de till den grupp av samhället som 

kan ses som förlorare av globaliseringen. Deras arbeten inom industri och dylikt kan enklare än 

tidigare flyttas till låglöneländer, och billigare arbetskraft från andra länder med lägre lönekrav 

kan komma och utföra samma arbete i landet. Denna rädsla gör att de drar sig till partier som är 

negativa till globaliseringen och EU-samarbetet, menar Fitzgerald och Lawrence (2011). Även 

Dülmer och Kleins (2005) forskning menar att det finns ett samband mellan utbildningsnivån och 

risken att rösta på ett högerpopulistiskt parti.  

2.2.1 Teoretiska utgångspunkter  

 

Nedanför följer Moffues konsensusteori som kommer att behandlas som huvudsaklig teoretisk 

utgångspunkt till resultatet. Vidare förklaras bakgrunderna till diskurserna med Neofascism 

kopplat till Sverigedemokraternas gräsrötter samt Angelo Panebiancos teori om 

institutionalisering.  

2.2.2 Chantal Mouffe och Konsensus  

 

Mouffe för i sin bok "Om det politiska" en kritik gentemot dagens postpolitiska vision, där de 

kollektiva identiteterna undergrävts och människor släppts fria. Enligt detta synsätt har detta 

möjliggjort en värld utan fiender, och där man på politisk nivå använder sig av 

samförståndslösningar framför strider. Istället för att det är en "demokratisering av demokratin", 

så är detta orsaken till många av de problem de demokratiska institutionerna står inför. Detta 

projekt är enligt Mouffe ett försök att skapa en värld bortom höger och vänster, bortom 

antagonism. Denna tro på möjligheten av ett universellt samförstånd har lett det demokratiska 

tänkandet i fel spår (Mouffe, 2008, s. 9).  
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Hon menar inledningsvis att vi måste skilja på "politiken" och "det politiska". Det sistnämnda är 

ett fält präglat av makt, konflikt och antagonism, den dimension av antagonism som är 

grundläggande för mänskliga samhällen. Med politiken menar hon den uppsättning av praktiker 

och institutioner genom vilka en ordning skapas, och en mänsklig samlevnad organiseras i den 

konfliktpräglade kontext som "det politiska" erbjuder (Mouffe, 2008, s. 18). 

Dagens liberala förhållningssätt att se demokrati genom betonar rationella lösningar och 

individualism, men bortser helt från de kollektiva identiteternas natur. Det politiska involverar 

alltid formandet av ett "vi", som konstitueras i förhållandet till ett "dem"; kollektiva 

identifikationsformer. Det är viktigt att ha i utgångspunkt att politik i sin natur är konfliktpräglad, 

och den demokratiska politikens syfte är därmed inte att radera klyftan mellan vi och dem, utan 

att finna olika sätt att etablera det klyftan. Då alla politiska identiteter genomsyras av antagonism 

är drömmen om ett samhälle utan antagonism endast en illusion (Mouffe, 2008, s. 24). 

Mouffe förespråkar istället en egen modell hon kallar för agonism. Det handlar i grunden om att 

parterna i konflikten erkänner sin motståndare som legitim, istället för fiender ska de ses som 

motståndare. Trots konflikten ska de uppfatta sig tillhöra samma politiska sammanslutning. 

Demokratins uppgift, menar hon, är att omvandla antagonismen till agonism. Då den 

antagonistiska dimensionen inte går att förneka, ska agonisen handla om konfrontation som äger 

rum på fastställda villkor genom en rad demokratiska procedurer accepterade av motståndarna 

(Mouffe, 2008, s 28). Den moderna demokratins egenart ligger i des sätt att erkänna och 

legitimera konflikter (Mouffe, 2008, s. 36). 

Därför bör vi vara försiktiga mot den nuvarande tendensen att förespråka en samförståndspolitik 

som ska ersätta den gamla höger-vänsterskalan. En välfungerande demokrati kräver en 

sammandrabbning mellan legitima politiska ståndpunkter. Den bör erbjuda kollektiva 

identifikationsformer tillräckligt starka för att kunna ge politiska passioner, vilket inte är fallet 

idag. Konsensus är i viss mån nödvändigt, men bör kunna samexistera med oliktänkande. De 

grundläggande värderingarna om frihet och jämlikhet för alla människor ska det självfallet råda 

samförstånd om, men det kommer alltid att finnas en oenighet om vad de värdena betyder och hur 

de ska implementeras (Mouffe, 2008, s. 37). 
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Mouffe exemplifierar högerpopulismens framgångar på senare år som ett exempel på 

konsekvenser av detta konsensustänkande. Det är inte några framväxande förutsättningar för en 

mer fungerande demokrati som vi bevittnat, snarare har de demokratiska institutionerna förlorat 

sin legitimitet. Antagonismen har tagit sig nya former, där en gemensam nämnare för de länder 

där högerpopulistiska partier växt fram är att de traditionella skillnaderna mellan de etablerade 

partierna har blivit närmare. Överallt hade konsensus etablerats kring mitten vilket berövrade 

väljarna att välja mellan alternativ med olika innehåll. Ett begär skapades efter ett alternativ till 

detta samförstånd (Mouffe, 2008, s. 70). 

Attraktionskraften i antiettablissemangspartierna är en produkt av de etablerade partiernas 

oförmåga att erbjuda verkliga alternativ. Medborgarna får färre identiteter att välja emellan, 

vilket har öppnat upp för detta tomrum. Om kollektiva identiteter inte tillhandahålls av partierna 

uppstår de i andra skepnader, där det tidigare vi och dem-förhållandet mellan höger och vänster 

har ersätts med folket mot etablissemanget.  

Dessa partier är duktiga på att ingjuta ett hopp i människor om att saker och ting skulle kunna 

vara annorlunda, dock är detta hopp byggt på falska premisser, oacceptabla uteslutningsmetoder 

som har grund i främlingsfientlighet. Dess frammarsch är ett resultat av bristen på livlig politisk 

debatt och den otydliga gränsen mellan vänster och höger som undergräver demokratin istället för 

att främja den (Mouffe 2008, s. 73).  

2.2.3 Neofascism och Sverigedemokraternas gräsrötter  

 

Huruvida Sverigedemokraterna ska ses som ett neofascistiskt parti eller inte debatteras det flitigt 

om, ett exempel är Journalisten och författaren Henrik Arnstads artikel (2012, 15 November) i 

DN debatt, där han menar att så är fallet. Fascismen kännetecknas av en nationalism med syfte att 

rädda nationen från förfall genom att bekämpa ”cancersvulsten på nationens kropp” (Arnstad, 

2012, 15 november, s. 6), för SD är det islam. Partiet vill inte likt traditionell fascism avskaffa 

den parlamentariska demokratin, utan vill på parlamentarisk väg gynna majoriteten och förtrycka 

minoritetsgrupper i samhället enligt Arnstad.  

Det finns begränsat med litteratur/forskning om just neofascism som begrepp, där det mesta utgår 

från den klassiska fascismen samt nuvarande högerpopulistiska partier. I hur stor grad 
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högerpopulism ska ses som en ny version av fascism finns det ingen fastställd fakta kring. Ser 

man neofascism per definition som nytt applicerande av den klassiska fascismen, det vill säga att 

vilja avskaffa demokratin och via krig vinna större landterritorium, är de flesta eniga om att ingen 

av nuvarande etablerade högerradikala partierna stämmer överens på de kriterierna i så hög grad 

att de kan beskrivas som fascistiska, men att vissa likheter med den traditionella fascismen 

faktiskt existerar. 

Den amerikanske statsvetaren Robert O Paxton (2004) har ett kapitel i boken "The anatomy of 

fascism" som diskuterar om fascism fortfarande är möjligt idag, via att titta historiskt hur 

rörelserna utvecklat sig efter andra världskrigets slut.  

Paxton citerar Ernst Nolte från 1963 som menade att även om fascismen fortfarande existerade 

till viss del efter 1945 så har den förlorat sin verkliga betydelse, vilket Paxton instämmer i. Det 

var en produkt av en specifik och unik kris som växte fram efter efterspelet av första världskriget 

och av den bristfälliga kapaciteten att hantera den krisen. Idag är villkoren för den tidens Europa 

som tillät dem grunda större rörelser och även ta makten inte längre existerande. 

Efter 1945 har det mest framträdande fascistiska partiet varit italienska Movimente Sociale 

Italiano (MSI) som bildades i ambition att vara Mussolinis arvtagare. De var dock alltid isolerade 

av de etablerade partierna fram till 1994 då de under nytt namn ingick i Berlusconis regering. 

Paxton menar vidare att då samhället förändrades från industri till postindustrialism med den 

första massarbetslösheten sedan 30-talet som följd, i kombination med en helt ny typ av 

invandring från Afrika och Mellanöstern, ledde till en ny generation av rörelser med 

invandringskritik som gemensam nämnare. De mest framgångsrika har varit österriksiska FPÖ, 

franska Front National och italienska Alleanza Nationale (före detta MSI). 

Frågan är dock, menar Paxton, om man kan kalla den nya generationens rörelser neofascistiska. 

Att ha ett fascistiskt yttre är inget som gynnar valframgångarna, vilket gjort att ledarna för dessa 

högerradikala partier distanserat sig från fascistiskt språkbruk, bilder och symboler. Movimento 

Sociale Italiano bytte exempelvis namn till Alleanza Nationale 1994 i ett försök att normalisera 

sig själva. Den dåvarande ledaren Gianfranco Fini hade dock precis innan namnbytet menat att 

Mussolini varit den bästa ledaren i Italien under 1900-talet. FPÖ och FN försökte även 

normalisera sig själva för att locka mer väljare, men hade till skillnad från MSI aldrig öppet 
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erkänt att de varit inspirerade av ren fascism. Jean-Marie le Pen, dåvarande ledare för Front 

National, hade dock sagt i en Tv-intervju att förintelsen enbart var en "liten detalj i historien", 

och FPÖ:s dåvarande, Jörg Haider, hade öppet hyllat nazismens politik gällande full 

sysselsättning och hade även umgåtts med SS-veteraner på diverse tillställningar. 

Paxton menar att man i den nya generationens partiers partiprogram och åsikter kan skåda vissa 

tendenser från fascistiska egenskaper; en rädsla för nationellt förfall, ett hävdande av nationell 

och kulturell identitet, ett hot mot nationell identitet av oanpassade invandrare, och behovet av 

större auktoritet för att ta itu med dessa problem. Dock har alla invandringen som sin stora 

profilfråga vilket är den som lockar till sig väljare. Tittar man dock på fascismens mest 

grundläggande pelare, exempelvis en fundamental attack på demokratiska institutioner och 

rättssystemet, ersättning av demokratin mot enpartidiktatur, eller nationell expansion via krig, är 

detta ingenting som den nya generarationens högerradikala partier förespråkar. De förespråkar 

istället en starkare verkställande makt och en starkare nationell rörelse. 

Avslutningsvis menar han att en jämförelse av partiprogram och retorik visserligen kan avslöja 

några punkter som liknar klassisk fascism, dock är program och retorik inte det enda som bör 

jämföras. En mycket större kontrast utkristalliserar sig vid en jämförelse av dagens 

omständigheter med de som existerade under fascismens genombrott. De flesta européer har 

upplevt fred, välstånd och fungerande demokrati efter 1945. Omständigheterna är så olika idag att 

inget utrymme längre finns för partier anslutna med klassisk fascism. (Paxton, 2004, s. 188) 

Om en ny version av fascism kan tillskrivas SD utifrån tidigare nämnt material är öppet för 

tolkning, men med det i åtanke är det lämpligt att titta tillbaka på partiets gräsrötter. Statsvetaren 

Anders Widfeldt (2008) har med bakgrund av partiets framgångsrika valresultat 2006 tittat på 

djupet av partiets bakgrund och historia. Tittar man tillbaka till mellankrigstiden så var det 

svenska nazistiska parti som överlevde längst Nationalsocialistiska arbetarepartiet, NSAP, som 

var ett fullfjädrat nazistparti med svastika som symbol och uniformer som klädsel. Partiet bytte 

namn 1938 till Svensk socialistisk samling, SSS, som tonade ner deras nazistiska yttre men 

behöll samma tidigare ideologi. Partiet lades ner 1950, men medlemmarna fanns sedan kvar i 

andra mindre organisationer. Efter kriget var extremhögern väldigt svag, dock fanns det kvar 

vissa små falanger, mest noterbart var Nordiska rikspartiet som var en liten grupp av 

hitlerinspiratörer. Det dröjde till 1980-talet innan en nya generation av rasistiska och 
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neofascistiska organisationer skulle växa fram, som var mer våldsbejakande än sina föregångare. 

Den första rörelsen i den generationen var Bevara Sverige Svenskt, BSS, som grundades 1979. 

Vitt Ariskt Motstånd fanns också under den tiden, som var ett mer löst nätverk som existerade i 

ett par år under tidigt 90-tal. Båda organisationerna attraherade ingen stor grupp, men de blev 

väldigt kända varumärken under en tid som präglades av en ökning av rasistiska aktiviteter, där 

vissa aktivister åtalades för grövre brott, även mord.   

Samtidigt som rörelserna växte så gick det mindre bra för dåvarande högerpopulistiska partier, 

innan Ny Demokratis inträde i riksdagen 1991 så hade liknande partier enbart existerat i lokal 

politik i södra Sverige, där Framstegspartiet var de mest framträdande. Framstegspartiet slog ihop 

sig med BSS i november 1986 och bildade då Sverigepartiet, det dröjde dock inte länge förrän 

interna strider uppstod och partiet splittrades. Den avhoppande BSS-falangen bildade därefter 

Sverigedemokraterna i februari 1988. Under partiets första år var kopplingarna till nazismen 

många; Anders Klarström, partiets första ledare, hade varit aktiv i Nordiska Rikspartiet under 

1980-talet och under den tiden även blivit dömd för flertalet brott. Gösta Bergqvist, som var 

medlem i NSAP som tonåring, var mentor i SD under deras första år fram tills han uteslöts 1996.  

Ännu ett exempel som Widfeldt tar upp är Gustaf Ekström, som även han hade en bakgrund i 

NSAP och även tjänstgjorde för Waffen-SS under andra världskriget, var internrevisor i SD 

under 1989 och 1990. Fler krigsveteraner, exempelvis Gunnar Prawitz och Erik Walles, som både 

hade ledande positioner i NSAP, spelade förvisso inte någon central roll i SD men var uppskrivna 

medlemmar och skrev i partiets tidningar. En av partiets grundare, Ulf Ranshede, dömdes 1991 

för grov misshandel efter en attack mot en 14-årig pojke med invandrarbakgrund. Dessa exempel 

är några få av många fler, då SD under deras första år hade flertalet medlemmar med liknande 

bakgrunder. Många i partiet insåg då att detta omöjliggjorde ett politiskt genombrott. 

Partiledningen och medlemmarnas bakgrund var under de första 6 åren särskilt anmärkningsvärd. 

Hälften av partistyrelsen i mitten av 90-talet hade ett kriminellt förflutet, och mellan 30 till 55 

procent hade kopplingar till nazism. Det ledde till något av en omvandling för partiet, då 

dåvarande partiledaren Anders Klarström avsattes till förmån för Mikael Jansson, en före detta 

centerpartist utan kriminellt förflutet, som presenterade en rumsren agenda partiet var i stort 

behov av. Samma år sjönk antalet medlemmar med kriminellt förflutet från 46 till 15 procent. 

Processen fortskred till valet 1998, då partiet fick 20 000 röster i riksdagsvalet. 
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Fortfarande rådde det dock interna konflikter, vilket ledde till att en utbrytargrupp bildade 

Nationaldemokraterna i augusti 2001, om ett mer radikalt alternativ till det allt mer rumsrenare 

SD. Splittrandet var positivt för SD, då partiet förlorade ett stort antal av de aktivister som funnits 

med sedan bildningen. Valet 2002 blev en stor framgång för partiet med 1,4 procent av rösterna i 

riksdagsvalet och ett sexdubblande av antalet lokala fullmäktigeplatser. Villkoren för ytterligare 

framgångar var gynnsamma. (Widfeldt, 2008) 

2.2.4 Angelo Panebianco och institutionalisering  

 

Panebianco är företrädare av Downs röstmaximeringsperspektiv, att partier formulerar program 

för att vinna val och röstmaximera, inte för att genomföra en viss politik. "Partier kan inte längre 

anses sträva efter att vilja realisera en bestämd samhällsgrupps intressen". Panebianco menar att 

de enskilda partiernas ursprungliga relation till olika sociala grupper har lösts upp. 

Organisationerna har därmed fått ett egenvärde i sig själva, det primära syftet har blivit att hålla 

partiet vid liv så att de fortfarande kan behålla makten (Erlingsson, Håkansson, Johansson & 

Mattsson, 2005, s. 19). 

Panebianco utgår från ett organisationsteoretiskt perspektiv: Partier ses som en organisation och 

inte en fri aktör i samhället. Den interna strukturen och maktförhållandena inom partiet 

bestämmer partiets tankegångar, vad de ska och inte ska göra. Partiers verksamhet, aktiviteter och 

beteenden ser han som ett resultat av maktkampen som äger rum mellan de aktörer som styr 

partiorganisationerna. Utifrån det konstruerar han en idealbild av hur partier utvecklas som 

organisationer över tid: Från att grundas som ett ideologiskt instrument av en samhällsgrupp 

utvecklas de till att ha ett egenvärde för partiernas makthavare. Det leder till att överlevnad blir 

det primära inom partiet istället för handlande. De tidigare starka relationerna till en specifik 

samhällsgrupp och ideologi försvagas. Denna förändring kan förklaras med att nya personer tagit 

över den huvudsakliga makten inom partierna, exempelvis politiker med offentliga uppdrag och 

tjänstemän, som i hög grad innehar en avsaknad av partiets från början grundläggande 

ideologiska värderingar. Detta samtidigt som enskilda partimedlemmar får mindre betydelse. 

Panebianco menar även att makthavarna inom partierna främst vill gynna sina egenintressen, 

vilket inte nödvändigtvis behöver ske genom valvinster, utan de är nöjda med den makt och de 

förmåner som de får genom att partiet fortlever (Erlingsson et al. 2005, s. 79-80).  
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Panebianco menar vidare att partier i början befinner sig i en "pionjärsfas" de har ännu inte 

hunnit organiserat sig och ingen organisatorisk struktur har tagit form. Vid detta skede är de 

idealistiska dragen tydliga. Efter ett tag sker här en organisatorisk stabilisering: 

"Institutionalisering" enligt Panebianco. Synonymt med etablissemangisering vilket innebär att 

de ursprungliga idealistiska dragen tonas ned, istället blir partiorganisationens egen överlevnad 

som tidigare påpekat ett självändamål, vilket leder till en anpassning i pragmatisk riktning (Bäck 

& Möller, 2003, s. 24). 

2.3 Tillvägagångssätt i analys 

 

I analysen är det Laclau och Mouffes diskursteori som uppsatsen kommer använda sig av. 

Den övergripande frågan som ska ställas under bearbetningen av artiklarna är vilken 

verklighetsbild som målas upp. Då det förs en diskursiv kamp där diskurser kämpar för att få 

herravälde utifrån sin verklighetsbeskrivning kommer uppsatsen främst att undersöka vilken 

diskurs som är den naturliga och vilken/vilka som gör anspråk av att bli naturlig i det diskursiva 

fältet. 

Det ska finnas en diskurs som är den rådande på området, den som uppfattas som normal. Dock 

är den verklighetsbeskrivningen instabil då en diskurs aldrig kan vara en sluten enhet i ett 

instabilt och föränderligt språk.  

Via att analysera vilken diskurs som är den naturliga kan man även få fram vilka/vilken som 

återfinns i det diskursiva fältet, och i vilken utsträckning de diskurserna/diskursen har undergrävt 

eller håller på att undergräva den rådande. 

De flytande signifikanterna som diskurserna vill få sin verklighetsbeskrivning av att bli den 

dominerande blir i detta fall "sverigedemokraterna" och då i relation till den andra signifikanten 

"etablissemanget". 

De diskurser som på förhand ska utgöra analysen är: 

 SD mot resten. En verklighet där SD är en avvikare från övriga 7 partier. Detta kopplat 

till neofascism och Sverigedemokraternas grundvärderingar då partiet bildades.  
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 Normalisering. En verklighet där media beskriver SD som ett parti bland alla andra. 

Detta kopplat till Angelo Panebiancos teori om institutionalisering.  

3. Metod 

 

I följande avsnitt behandlas inledningsvis vilken vetenskaplig utgångpunkt uppsatsen utgår från. 

Vidare förklaras begreppet diskurs och vad en diskursanalys innebär, för att sedan leda in på den 

typ av diskursanalys som är vald för uppsatsen, diskursteorin. Avslutningsvis motiveras 

metodvalet, materialurvalet förklaras och metoden granskas kritiskt.  

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Vald metod för uppsatsen är diskursanalys, vars vetenskapliga utgångspunkt är 

socialkonstruktionism. Då diskursanalys grundligt går ut på att analysera språkets roll i skapandet 

av verkligheten bör man därför utgå från att verkligheten inte är objektiv, vilket är just det som 

socialkonstruktionism utgår från. Idétraditionen menar att en oberoende verklighet inte existerar, 

utan vår kunskap om verkligheten är istället socialt konstruerad och kan således inte avspegla en 

entydig verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10). 

Varje gång språk används konstrueras en verklighet, och genom att sätta ord på saker och ting så 

skapas sammanhang – verkligheten produceras. Verkligheten vi lever i formas i en pågående 

process, där olika diskurser avgränsar och utesluter. Så fort någonting uttrycks har en version av 

många tänkbara valts, därmed blir fakta en produkt av språktillämning; språk formar verkligheten 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 11).  

Phillips och Winther Jörgensen (2000, s. 11-12) redogör för 4 grundläggande premisser för 

socialkonstruktionismen som Vivien Burr har karaktäriserat; 

 En kritisk inställning till självklar kunskap: Vår kunskap om världen kan inte betraktas 

som objektiv sanning, utan verkligheten är endast tillgänglig genom våra kategorier; vår 
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kunskap är inte spegelbilder av verkligheten ”där ute”, utan en produkt av våra sätt att 

kategorisera världen. 

 Historisk och kulturell specificitet: Våra världsbilder och identiteter kunde varit 

annorlunda, och de förändras över tid då synen på kunskap om världen är kulturellt och 

historiskt präglad. Diskursivt handlande konstruerar den sociala världen, och bevarar 

därmed vissa sociala mönster. Den sociala världen är alltså inte bestämd på förhand, den 

konstrueras. 

 Samband mellan kunskap och sociala processer: Kunskap frambringas i social interaktion, 

där gemensamma sanningar byggs upp och där sanning och osanning kämpar mot 

varandra.  

 Samband mellan kunskap och social handling: Den sociala världsbilden av en viss 

kunskap och sanning får direkta sociala konsekvenser då en viss typ av handling är 

självklar i en världsbild, men inte i en annan.  

 

3.2 Val av metod 

 

Vald metod för denna uppsats är diskursanalys. Innan den gås in på närmare vad syftet med en 

sådan analys är, kan det vara fördelaktigt att sätta en lämplig definition på begreppet diskurs.  

Michel Foucalts definition av diskurs lyder: 

 ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttringar”  

Foucalt ser det som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper, men inte andra, och där 

systemen är föränderliga. Ett regelsystem som legitimerar vissa uttalanden, men inte andra 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 309). 

Neumann (2003, s. 157) definierar diskurs som ett system som producerar en uppsättning utsagor 

(yttranden, moment i kommunikationsserie) och praktiker, som genom att etablera sig 

institutionellt kan framställa sig som mer eller mindre normala. De konstruerar 

verklighetsuppfattningen hos sina bärare och fungerar till viss del bestämmande för olika typer av 

sociala relationer.  
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Börjesson och Palmblad (2007, s. 11) menar att beroende på intagen position framträder olika 

bilder av verkligheten. Diskurser avgränsar och utesluter. De ger mönster med vars hjälp vi kan 

se vad som är sant, relevant, rimligt och möjligt. Diskurs kan därmed beskrivas som ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen. 

Phillips och Winther Jörgensen (2000, s. 15-16) exemplifierar betydelsen med fenomenet 

översvämning. Diskursanalys utgår från att den fysiska världen finns, men får bara betydelse via 

diskurs. En översvämning sker oberoende av människors tankar och tal, det är ett materiellt 

faktum. När man ska sätta in den i meningsgivande sammanhang hamnar den inom diskursen. 

Några skulle beskriva den utifrån en meterologidiskurs och skylla på regn, andra som effekt av 

miljöförstöring, andra som dålig politik då regeringen inte bygger dammar, några skulle se det 

som guds vilja. Den diskursiva förståelsen får sociala konsekvenser då de alla pekar ut olika 

handlingar som lämpliga i situationen.  

Med utgångspunkt av att diskurs ses som att språket är strukturerat i olika mönster, med olika sätt 

att förstå världen, är diskursanalys en analys av dessa mönster (Phillips & Winther Jörgensen 

2000, s. 7). Språket och dess innebörd står i centrum, där språket i analysen ses som skapare och 

upprätthållare av verklighetskonstruktioner (Bergström & Boréus 2005, s. 305). 

Diskursanalysens funktion är att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet, att synliggöra 

språkets formgivande och skapande kraft. ”Ett viktigt instrument för att skaka om det vi tar för 

givet”.  Texter utesluter och innesluter alltid, vilket man först inte är medveten om (Fejes & 

Thornberg 2014, s. 93). Då språket skapar olika verklighetsbilder, får även det effekt på 

handlanden. Det finns alltid olika sätt att uttrycka sig på, i olika sammanhang, som skapar olika 

verkligheter för vad någonting innebär. Det material man analyserar ska ses som språkliga 

utsagor som beskriver en verklighet. Frågan som bör ställas under analysen är vilka beskrivningar 

som får status av att vara sanna i ett visst sammanhang. Analysens uppgift är således inte att 

analysera hur verkligheten ser ut, utan att analysera de bilder som olika texter skapar av 

verkligheten; vilka sanningsanspråk som dominerar berättar även vilka som exkluderas; det 

normala bildar det onormala (Fejes & Thornberg 2014, s. 95). 

Börjesson och Palmblad (2007, s. 14) beskriver diskursanalys som att man utgår från att 

tillhörigheter och egenskaper är diskursivt formerade, det vill säga språkligt burna och satta 
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genom handling. Språket i sig kan erbjuda alternativa versioner av allt, där det som är centralt i 

analysen är vad som uppfattas som normalt respektive avvikande.  

Det analyserade materialets sanningshalt är ingenting som ska tas hänsyn till, då utgångspunkten 

är att alla texter har i anspråk att säga något om verkligheten, oavsett om det handlar om en 

veckotidning eller en statlig utredning; de är alla konstruerade och konstruerande (Börjesson & 

Palmblad 2007, s. 18). 

Diskursanalysen i sig är väldigt bred och kan innefatta många olika typer av tillvägagångssätt, 

teorier och inriktningar. I uppsatsen kommer det tas inspiration från både Foucalt och Mouffe för 

att på bästa sätt kunna besvara syftet, dock kommer det hämtas mest inspiration från Mouffe och 

Laclaus Diskursteori. 

De har i utgångspunkt att diskurser aldrig kan vara slutna enheter, då de ständigt omformas i 

kontakt med andra diskurser då det förs en diskursiv kamp. Olika diskurser kämpar mot varandra 

för att få ”herravälde” över dess världsbeskrivning (Phillips & Winther Jörgensen 2000, s. 12). 

De tar inspiration från postrstrukturalism, som till skillnad från strukturalism menar att språk är 

instabilt och föränderligt. Tecken får betydelse genom att skilja sig från varandra, men i löpande 

språkbruk sätts tecken i olika relationer till varandra varpå nya betydelser bildas. Att ”låsa fast” 

en viss teckenbetydelse är omöjligt, varpå syftet med analysen blir att kartlägga processerna i 

kampen om tecknens betydelsefastställning, där vissa blir så etablerade att de uppfattas som 

naturliga (Phillips & Winther Jörgensen, 2000, s. 32). 

Med det i åtanke blir en diskurs ett försök att skapa entydlighet genom att utesluta alternativa 

betydelser. De uteslutna möjligheterna utgör det ”diskursiva fältet”, som i sin tur kan undergräva 

diskursen utifrån. Diskursens entydlighet kan aldrig fixeras fullständigt då det diskursiva fältet är 

oerhört mångtydligt (Phillips & Winther Jörgensen, 2000, s. 34) 

De pratar även om flytande signifikanter, mångtydliga tecken öppna för beskrivningar i olika 

diskurser. Diskurserna för en kamp om att deras beskrivning av den flytande signifikanten ska 

vara den normala (Phillips & Winther Jörgensen, 2000, s. 34). 
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3.3 Motiv för val av metod  

 

Diskursanalysen var den lämpligaste metoden för att svara på uppsatsens syfte med det material 

vi valt att analysera.  Då metoden syftar att analysera språkets roll i skapandet av verkligheten, 

vilket i detta fall passar bra då uppsatsen syftar till att analysera medias roll i att skapa bilden av 

SD som det enda oppositionspartiet. Med hjälp av metoden kan vi på ett bra sätt se vilken diskurs 

som är den normala framställningen av SD i kvällsmedia, en diskurs som har i anspråk av 

beskriva verkligheten. Då denna verklighetsbeskrivning konsumeras av befolkningen (väljarna) i 

hög grad kan den i sin tur vara avgörande för hur man ska uppfatta partiet, och därmed hur 

väljarna väljer att lägga sin röst.  

3.4 Val av material 

 

Valt material är kvälltidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen mellan juni 2009 och 

oktober 2014, detta är perioden från att SD spås komma in i riksdagen tills efterspelet av 

valresultatet 2014. Artiklarna är hittade via Retriever Research, en databas med all tillgänglig 

svensk nyhetsrapportering i tidsskriftsformat, före detta mediearkivet. Anledningen till att enbart 

Aftonbladet och Expressen valdes är dels för att de konsumeras i högst grad av befolkningen och 

därmed kan ha störst påverkan till att påverka människors verklighetsbilder, därtill är även vår 

uppfattning att kvällsmedia inte har lika stor ambition att förhålla sig totalt neutralt i deras 

nyhetsrapportering i lika stor grad som exempelvis DN och SvD. Vi har även valt bort 

debattartiklar och krönikor och enbart fokuserat på nyhetsrapportering, detta på grund av att de 2 

förstnämnda har i direkt ambition att förmedla ett budskap, vilket det sistnämnda inte har. Då de 

inte har i ambition att förmedla ett budskap så är det de dolda budskapen som är intressanta, de 

man kan finna ”mellan raderna” via diskursanalysen. Som konsument kan man antingen välja att 

hålla med eller förkasta en debattartikel, däremot vad gäller nyhetsartiklar så kan de dolda 

budskapen möjligen forma konsumenternas syn på verkligheten utan att de är medvetna om det.  

Vad gäller tidsavgränsningen mellan första juni 2009 och sista oktober 2014 så har det först och 

främst att göra med hur mycket material som är rimligt att titta på med den tiden vi själva har att 

genomföra arbetet. Det har även att göra med att den perioden var den mest betydelsefulla i 

partiets historia, då de under 2009 först spåddes kunna komma in i riksdagen med utgångspunkt 
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av dåvarande opinionsmätningar, för att sedan komma in i riksdagen för första gången september 

2010 som första nya parti sedan Ny Demokrati, för att sedan under mandatperioden 2010-2014 

vara vågmästare i riksdagen och avgöra viktiga beslut, för att sedan under valet 2014 mer än 

dubbla sina platser i riksdagen. Innan 2009 rapporterades det inte nämnvärt mycket om partiet, 

och från och med sista oktober 2014 till idag har det skett budgetnederlag för regeringen, 

utlysning av omval och decemberöverenskommelse. Det valdes bort främst på grund av 

begränsad tid, även att urvalet av artiklar då kan komma att till en onödigt stor del handla om 

regeringskrisen och dess påföljder vilket uppsatsen inte syftar till att ha med som något sidospår.  

Materialet är insamlat via databasen Retriever Research, med en avgränsad tidsperiod från 1 juni 

2009 till 31 oktober 2014. Enbart Aftonbladet och Expressen är ikryssat som tidningar varifrån 

artiklarna ska hämtas ifrån, med sökord ”Sverigedemokraterna”, där 204 träffar finns för 2009, 

871 för 2010, 462 för 2011, 516 för 2012, 668 för 2013 och 959 för 2014. Där har vi totalt valt ut 

42 artiklar för analysen, med 7 från 2009, 6 för 2010, 7 för 2011, 7 för 2012, 8 för 2013 och 7 för 

2014. Vi har försökt valt ut ett någorlunda jämt antal för varje år för att få en jämn spridning. Det 

har även valts ut något fler artiklar från Expressen än Aftonbladet, då Expressen tenderar att 

skriva om partiet i högre grad. De artiklar som valts ut för analysen är de vi ansett varit mest 

lämpliga för att tillämpa en diskursanalys på. Ungefär hälften av alla sökträffar är debattartiklar 

eller ledarsidor vilka vi direkt valt bort, detta gick dock inte att avgränsa via sökverktyget. 

3.5 Metodkritik 

 

Kritik som kan föras mot metoden är först och främst att urvalet inte är generaliserbart i större 

utsträckning, då väldigt många artiklar blivit ignorerade. Dock är det inte praktiskt genomförbart 

att läsa allt. Det analyserade materialet är heller inte framställt av forskarna själva, vilket kan 

ifrågasätta sanningshalten i materialet som analyseras. Dock är det inget som diskursanalysen ska 

ta hänsyn till då alla källor har i anspråk att säga något om verkligheten (Börjesson & Palmblad, 

2007, s. 18). 

Diskurserna som uppsatsen använder sig av är även inte något som tidigare forskare forskat fram, 

utan något som vi själva identifierat. Dock är de båda belagda med närliggande teorier.  
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Det finns heller ingen "mall" för hur man gör metoden, ingen "måttstock" som i många andra 

traditionella samhällsvetenskapliga metoder. Till försvar av detta menar Börjesson och Palmblad 

(2009, s. 11) att det heller inte är diskursanalysens syfte att på så sätt vara neutral, då det inte 

finns någon objektiv position utanför det diskursiva med socialkonstruktivismens tankesätt. 

Diskursanalys kan tillämpas på allt där språk eller text uttrycks, där det viktigaste är att 

tydliggöra vad som är tolkningsramen för analysen.  

Ytterligare kritik som kan föras fram är att diskursanalysen faktiskt inte leder till någon 

ytterligare kunskap om verkligheten över huvud taget. I jämförelse med annan traditionell 

forskning så har den i anspråk av att öka vår kunskap om världen, verkligheten, men då man i 

diskursanalysen utgår från att en objektiv verklighet inte existerar omöjliggör det faktumet att 

producera ny kunskap om en objektiv värld. Fejes och Thornberg (2014, s. 111) menar med det i 

åtanke att diskursanalysens uppgift istället är att analysera texter, och de bilder av verkligheten 

som dessa producerar. Vi studerar inte en verklighet bortom de texter som analyseras. 

Det som även är viktigt att ha i åtanke är att vårt eget arbete även är med att skapa en 

verklighetsbild. Vårt arbete går i sig att diskursanalysera efter det är slutfört för att se vad som 

utesluts och innesluts. Därför är det återigen inte möjligt att förhålla sig totalt neutral. 

4. Analys  
 

I följande avsnitt kommer de insamlade nyhetsartiklarna att analyseras utifrån de två diskurserna. 

Diskurs 1: SD mot resten, sedan diskurs 2: Normalisering.  

4.1 Diskurs 1: SD mot resten (Avvikare) 

 

"SD:s genväg in i riksdagen" är publicerad av Expressen den 3 september 2009, ca ett år innan 

partiet kom in i riksdagen, i anslutning till dåvarande kyrkoval. 

Sverigedemokraterna storsatsar på kyrkovalet. Men valet är bara en språngbräda mot nästa års 

riksdagsval. Nu ser de etablerade partierna med oro på Sverigedemokraternas framfart. (Baas & 

Johansson, 2009, 3 september, s. 10). 



25 
 

Redan ett år innan riksdagsinträdet var diskussionen i full gång. Huruvida de målas upp som ett 

oppositionsparti eller inte är inte helt klart då de inte sitter i riksdagen vid artikelns publicering, 

dock nämns de etablerade partiernas oro för SDs framfart i anslutning till deras främlingsfientliga 

agenda, vilket tydliggör att det främst målas upp en verklighetsbild om ett avvikande parti. 

Ett antal veckor senare, den 14 oktober 2009, publicerade Expressen artikeln "SD vill använda 

Hägglunds taktik”. 

KD-ledaren Göran Hägglund får konkurrens – av Jimmie Åkesson. Nu tänker Sverigedemokraternas 

partiledare kidnappa ”verklighetens folk”. Under de senaste månaderna har Göran Hägglund vid 

upprepade tillfällen gått till attack mot kultureliten, och anklagat etablissemanget för att ägna sig åt 

folkförakt och åsiktsdiktatur. Meningsmotståndarna har avfärdat Hägglunds utspel som en flirt med 

Sverigedemokraternas väljarbas. (Baas & Eriksson, 2009, 14 oktober, s. 25). 

I artikeln framställs inte SD lika tydligt som innan som en avvikare, men att de målas upp som 

det enda alternativet till etablissemanget råder det inget tvivel om.  

Först och främst kommer Hägglund med ett begrepp, verklighetens folk, som kritiseras av de 

etablerade partierna för att flirta med SD. Efter att sedan SD själva anammar begreppet får de 

kritik i artikeln av en miljöpartist av att vara populistiska, för att sedan kritisera Hägglunds 

legitimitet att använda begreppet så han själv är en del av etablissemanget. SD anammar ett av 

etablissemanget redan kritiserat begrepp, får kritik av etablissemanget, och kritiserar begreppets 

grundare för att vara en del av etablissemanget. 

Under denna period spekuleras det även hur regeringskonstellationerna kan komma att förändras 

om SD tar klivet in i riksdagen. 24 oktober 2009 publicerar Expressen artikeln ”MP öppnar för 

alliansen”  

Alliansen + Miljöpartiet = Sant. Det kan bli verklighet om Sverigedemokraterna blir vågmästare. Efter 

alliansens utsträckta hand ställer sig nu flera miljöpartister positiva till ett samarbete. Om 

Sverigedemokraterna blir vågmästare vill alliansen samarbeta med Miljöpartiet för att hålla SD borta 

från makten. (Karlsson, 2009, 24 oktober, s. 27). 

Facit blir sedan att de samarbetar kring invandring och integrationsfrågor, men artikeln utgår från 

att det skulle vara en regeringskonstellation med Allianspartierna och Miljöpartiet. Detta i syfte 

att stänga SD ute från makten. Här är det dels tydligt att en bild av konsensus mot SD målas upp, 
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och även att SD är ett hot då de söker lösningar för att stänga ute partiet. På vilket sätt de är ett 

hot beskrivs dock inte, och SD själva lämnas inte utrymme att kommentera detta. 

Liknande spekulationer sker i artikeln "De säger ja till S-samarbete", Expressen 19 november 

2009, här i ett perspektiv utifrån FP. 

Blockpolitiken är stenhård inför valet 2010, men kan vara stendöd efteråt. En rad folkpartistiska 

kommunpolitiker öppnar i Expressen för att samarbeta med Socialdemokraterna om 

Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Partiledaren Jan Björklund pekade ut Miljöpartiet som en 

tänkbar samarbetspartner, när han för ett par veckor sedan lade fram sin strategi för hur Alliansen ska 

agera om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen nästa år.  (Eriksson & Hedlund, 2009, 19 

november, s. 31). 

Dock säger partiledaren Jan Björklund i en sidoartikel att ett samarbete med S på riksnivå inte är 

aktuellt, då han i första hand kan tänka sig att samarbeta med MP. Samma bild målas upp som i 

den föregående artikeln. Det är ett konsensus bland etablerade partier att på något sätt konstruera 

en konstellation som stänger ute SD som kommer att utgöra ett hot om de kommer in i riksdagen. 

Samma diskussioner förs en vecka senare, 26 november 2009, då Expressen publicerar artikeln 

”Carlsson: Riv upp blocken”. 

Riv upp blockpolitiken! Det kräver nu förre S-ledaren Ingvar Carlsson för att hålla 

Sverigedemokraterna borta från inflytande. Problemet blir akut om Sverigedemokraterna kommer in i 

riksdagen och blir tungan på vågen, enligt Carlsson. (Baas, 2009, 26 november, s. 40). 

Dagen därpå, 27 november 2009, publiceras artikeln ”Nobbar Sahlin” där det rapporteras om att 

C och FP nobbar Mona Sahlins utsträckta hand. 

Mona Sahlin sträcker nu ut handen till Centerpartiet och Folkpartiet. Målet är att skapa en 

majoritetsregering över blockgränsen om Sverigedemokraterna blir tungan på vågen efter valet. Men 

inviten avvisas bestämt. (Baas, 2009, 27 november, s. 12). 

Fenomenet upprepas gång på gång, ytterligare diskussioner förs kring hur partilandskapet borde 

se ut i och med SD:s eventuella inträde, både av partiledarna i sig och utomstående. Stora 

förändringar bör göras än hur de varit innan, är många överens över, allt för att hålla SD borta 

från inflytande. Partiet blir ett problematiskt ”svart får” som kommer in och stör de etablerades 

annars någorlunda problemfria arbete. 
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Året därpå, när valet börjar närma sig, publicerar Aftonbladet artikeln ”Hotet mot riksdagen”, den 

24 augusti 2010. 

Dött lopp mellan blocken och Sverigedemokraterna som vågmästare. Riksdagen hotas av kaos efter 

valet. Vågmästarpositionen till trots övriga riksdagspartier utesluter ett samarbete med SD. Därmed 

hotas riksdagen av kaos om ingen får egen majoritet.  (Lindberg & Sandberg, 2010, 24 augusti, s. 6).  

Några veckor innan valet visar en undersökning att blocken får ungefär lika stort stöd, med ett SD 

i mitten som tungan på vågen. Kontentan av detta är att de etablerade partierna i sina respektive 

block bör vara oroliga och på något sätt försöka samarbeta för att stänga SD ute från makten. 

Rubriken i sig tydliggör en reproducerande bild av ett avvikande parti; "Hotet mot riksdagen". 

Rubriken kan dels syfta på SD som parti, men även de bekymmer som de etablerade måste ta itu 

med, tack vare SD:s eventuella riksdagsinträde. 

Dagen därpå, en dryg månad innan riksdagsvalet 2010, den 25 augusti, publicerar Aftonbladet en 

intervju med Jimmie Åkesson. "Vi vill bromsa utvecklingen", lyder rubriken. 

Om mindre än fyra veckor kan Sverige gå samma väg som Norge och Danmark. Ett främlingsfientligt 

parti tar plats i riksdagen. (Mellin, 2010, 25 augusti, s. 20-21). 

Citaten ovan är från inledningen innan intervjun påbörjas, där partiet direkt beskrivs som 

främlingsfientligt och där Sverige kan gå samma väg som Norge och Danmark. Och det är inte 

någon ljus väg som Aftonblandet väljer att göra sken av. Intervjun, gjord av Lena Mellin, är 

väldigt kritiskt lagd och inga personliga frågor ställs, han får enbart svara på kritiska frågor om 

partiets politik och uttalanden. Exempel på frågor är bland annat "Ert huvudbudskap är Ge oss 

Sverige tillbaka. Vilka har stulit Sverige?" och ”Vad är det för skillnad på ”Ge oss Sverige 

tillbaka” och ”Bevara Sverige svenskt?” (Mellin, 2010, 25 augusti, s. 20-21) 

Verklighetsbilden som målas upp är tydlig med att SD med deras politik är ett negativt intåg i den 

svenska politiken, de är en avvikare som kommer skapa oreda vid eventuellt intåg. 

9 dagar innan riksdagsvalet får SD 6 procent i en mätning, vilket beskrivs som "chocken" i 

Expressen 10 september 2010. 

Sverigedemokraterna når en ny toppnotering i de etablerade opinionsmätningarna med ett stöd på 6,0 

procent, enligt DN/Synovate. SD:s partiledare Jimmie Åkesson ska nu på nytt ta kontakt med SVT för 

att kräva en plats i den viktiga slutdebatten nästa fredag, men statsminister Fredrik Reinfeldt vill 
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stoppa honom. Mätningen gör nu att Jimmie Åkesson och hans partiledning kommer kräva en plats i 

slutdebatten i SVT. SD kommer att hänvisa till hur SVT behandlade Ny Demokrati i valrörelsen 1991 

och kräva en plats. Om det inte lyckas hoppas partiet på att det på nytt ska ge en bild av att 

etablissemanget motarbetar partiet och att det ska väcka sympati.  (Ekström, Sjöhult & Svensson, 

2010, 10 september, s. 10). 

Efter att tidigare fått runt 4 procent i de flesta mätningarna fick nu partiet 6 procent i en mätning 

tätt inpå valet, som Expressen beskriver som "chocken". Rubriken är negativt laddad och målar 

direkt upp en bild av ett parti som är ett hot. SD själva kräver med anslutning till det att få vara 

med i SVT:s slutdebatt, vilket har skapat en konflikt mellan SD å andra sidan och SVT med de 

etablerade partierna på ena sidan. Här har plötsligt även SVT blivit en del av etablissemanget. 

Artikeln tar inte ställning till om de borde vara med i debatten eller inte, utan låter både SVT:s 

talesperson och Jimmie Åkesson säga sitt om situationen. Verklighetsbilden som målas upp är 

trots allt att SD är ett avvikande, nytt objekt i svensk politik från de redan etablerade. 

Två dagar efter riksdagsvalet, 21 september 2010, skriver Expressen "Folkets krav: stoppa dem". 

Svenska folket vill att Miljöpartiet och alliansen tillsammans tar ansvar för att hindra 

Sverigedemokraterna från att bli vågmästare. 55 procent tycker att MP ska lyssna på Fredrik Reinfeldts 

inviter och göra en blocköverskridande lösning för att hålla SD borta från makten.  (Näslund, Sjöhult 

& Svensson, 2010, 21 september, s. 12). 

Sverigedemokraterna har precis kommit in i riksdagen och processen pågår förfullt om hur den 

vinnande alliansregeringen ska göra för att stänga ute partiet från makt. Enligt Expressens 

undersökning är en majoritet för att stänga ute partiet från makt. Bilden av SD blir tydlig: det är 

inte ett parti att samarbeta med eller ge inflytande över politiken, trots att de kom in i riksdagen. 

De representerar något negativt för svensk politik. 

3 veckor efter partiets intåg i riksdagen, under gudstjänsten som inledde riksdagens öppnande den 

6 oktober 2010, skriver Aftonbladet ”Här går SD ut - i protest”.  

Biskop Eva Brunne fördömde rasism och pratade om demonstrationerna. Då reste sig alla 

sverigedemokraterna och lämnade Storkyrkan. Efter predikan brast de närmare tusen gästerna – 

politikens, näringslivets och samhällets toppskikt – ut i en flera minuter lång applåd.  (Lindberg & 

Victorzon, 2010, 6 oktober, s. 8). 
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I utgångspunkt av händelseförloppet så är det tydligt att det bara var SD som kände sig träffade 

av de ca 1000 människorna i kyrkan när biskopen fördömde rasism och främlingsfientlighet, och 

betonade vikten av alla människors lika värde. Nu valde de själva att gå därifrån istället för att 

sitta kvar, vilken talar för att de fördömde hennes tal. Att sedan resterande 1000 personer, 

"Samhällets toppskikt", stod kvar och applåderade målar upp en klar bild av ett avvikande parti 

mot etablissemanget. Detta är självklart en stor händelse som inte går att missa från mediernas 

sida, oavsett hur de väljer att rapportera är verkligheten att SD är ett väldigt avvikande parti från 

de övriga i denna händelse. De kunde ha vänt på det, att det var biskopen som felaktigt 

motarbetade partiet, men artikelns utgångspunkt var SD:s agerande som beskrivs som udda. 

Ett par dagar senare, den 13 oktober 2010, dagen efter att Alliansbudgeten röstades igenom, så 

skriver Aftonbladet om hur debatten i talarstolen dagen innan såg ut med rubrik ”fågeldansen”. 

Anders Borg, finansminister, hade haft kontakt med de övriga partierna och gjort dem eniga om 

att de skulle diskutera SD och inte budgeten i debatten. Förutsättningarna för budgeten var 

relativt säkra och därmed fanns det spelrum att istället göra denna gemensamma aktion mot SD. 

Det var sju partier mot ett i riksdagen i går. De etablerade partierna gick till gemensam attack mot 

Sverigedemokraterna. (Andersson, Buskas & Holmqvist, 2010, 13 oktober, s. 16). 

Här framställs SD tydligt som det partiet som inte är välkommet och att man ska arbeta över 

blockgränserna för att påverka och låsa ute dem. Det är tydligt att det finns en gemensam vilja 

mellan de övriga 7 partierna i att samarbeta för att motverka partiet.  SD i sin tur framställer de 

andra 7 partierna som deras tydliga motståndare vilket även befäster denna bild från SDs håll, 

detta genom att mena att alla de andra är deras ”politiska motståndare”.  

Året därpå, den 3 oktober 2011, bråkas de flitigt mellan de etablerade partierna angående hur man 

ska förhålla sig till det nya riksdagspartiet. Aftonbladet publicerar då artikeln "Juholt tar inte lika 

tydligt avstånd från SD som Sahlin gjorde" 

Under ett möte i veckan tvingades han också bemöta kritik om att han inte varit tillräckligt hård mot 

Sverigedemokraterna, erfar Aftonbladet. Flera i riksdagsgruppen vittnar om att Juholt inte är lika tydlig 

i sitt avståndstagande som Mona Sahlin var, säger en S-källa. (Karlsson, 2011, 3 oktober, s. 14). 

I denna artikel är det tydligt att det är någon form av tävling att ta mest avstånd från SD, och gör 

någon/något parti inte det tillräckligt får de genast kritik. 



30 
 

Efterkommande år, den 24:e mars 2012 skriver Expressen om SR:s undersökning angående hur 

riksdagsledamöternas vänskaper på Facebook ser ut i artikeln ”Facebookvänner över partigränser 

inget för SD”. De redovisar att det är mycket blocköverskridande vänskap på Facebook, förutom 

hos SD då det endast är ett fåtal som är vänner med andra representanter från de övriga 

riksdagspartierna. Erik Almqvist, dåvarande ekonomisk-politisk talesperson för SD, blir tillfrågad 

om detta: 

- Jag ser inget egenvärde i att man ska sylta ihop sina nätverk så mycket som möjligt med andra partier 

för att få något slags meningsutbyte och försöka nå konsensus med dem. (Cardell, 2012, 24 mars, s. 

11). 

Expressens framställning av SD i artikeln är att de inte vill ha något med de andra att göra, vilket 

är en bild som förstärks då partiet själv uttalar sig i stil med att de inte vill ha något med de andra 

partierna att göra. Expressen återskapar här bilden att SD tydligt inte vill vara en del av 

etablissemanget och att de inte är som de andra, till och med på Facebook.   

26:e april 2012 skriver Expressen om att SD är eniga med att höja arbetsgivaravgiften för unga 

med rubriken ”SD:s flirt nobbas av Löfven”. 

– Vi kan inte ta någon hänsyn till om de halkar fram och tillbaka med sina uppfattningar. Vill SD rösta 

på vårt förslag är de liksom andra partier välkomna att göra det, säger han  (Eslander, 2012, 26 april, s. 

24). 

Expressen väljer att skapa bilden av att SD vill närma sig S politiskt och därmed kommer att 

stödja deras förslag angående en höjning av arbetsgivaravgiften för unga. Att det skrivs att de 

skulle ”flirta” med Löfven skapar en bild av att de närmar sig etablissemanget. Dock är Löfven 

tydlig med att han inte ger mycket för att just SD håller med dem, han menar mer eller mindre att 

S är i opposition till SD oavsett hur de väljer att rösta i riksdagen. Löfvens nobb av SD:s flirt är i 

huvudfokus vilket skapar bilden av ett parti att hålla sig borta ifrån. 

Efter väljarundersökningar brukar rubrikers fokus ligga på vilka partier som har "tappat" sina 

röster till SD. Man skulle kunna se det på alternativa sätt, att alla partier ger och tar väljare av 

varandra, men det är tydligt att de övrigas resultat i förhållande till SD ofta är det primära. "M 

tappar-då ökar SD" lyder rubriken från en artikel av Aftonbladet den 4 juni 2012 efter en 

väljarundersökning de själva gjort.  
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Enligt Carl Melin, opinionschef på United Minds, kan SD:s lyft till 8,7 procent bland annat förklaras 

med imamavslöjandet i SVT:s ”Uppdrag granskning” och statsministerns uttalande om invandrares 

arbetslöshet och ”etniska svenskar mitt i livet”. (Holmqvist, 2012, 4 juni, s. 8).  

Återigen skrivs det om SD i kontext om dess hjärtefråga, invandring, och dess uppgång försöks 

analyseras med hur etablerade partier, i det här fallet Fredrik Reinfeldt och Moderaterna, har 

förhållit sig till deras politik och hjärtefråga. Varför övriga partier har minskat eller ökat 

analyseras inte, utan det konstateras enbart att Socialdemokraterna går bra och alliansen dåligt, 

utan att någon expert uttalade sig om någon orsak till det. 

2 veckor efter järnrörsskandalen visar opinionsmätningar att stödet trots det ökar för partiet. 29 

november 2012 skriver Expressen ”SD-stödet har ökat”.  

Efter Expressens avslöjande har alla andra riksdagspartier fördömt SD-männens agerande. Men enligt 

Novus tycks SD:s väljare ta fasta på helt andra frågor där man anser att de övriga sju riksdagspartierna 

har misslyckats. (Lund, 2012, 29 november, s. 12). 

Artikelns budskap är att trots att stödet ökat efter skandalen så är det inte logiskt på något sätt. 

Förklaringen kan ligga i att deras väljare anser andra frågor är viktigare än de vanliga, frågor där 

etablissemanget har misslyckats. Artikeln skapar en bild av ett unikt parti som kan växa trots 

skandaler, vilket troligen inte hade varit fallet om ett etablerat parti hade gjort en liknande 

skandal. Det talar för att det är ett parti som är unikt till skillnad från de övriga. 

På ännu ett sätt där SD är ett problem och konfliktskapare, där de etablerade partierna kritiserar 

varandras förhållningssätt till dem, presenteras i artikeln "Miljöpartiet: osmakligt att skylla på 

invandrare", av Aftonbladet den 30 december 2012. 

Här fokuserar artikeln på MP:s kritik om M och FP:s förhållningssätt till SD, där de "spelat 

partiet i händerna" med att ha uttalat sig om att arbetslöshet och sjunkande skolresultat beror på 

invandrare.  

Att Miljöpartiet samarbetar med regeringen för att stoppa Sverigedemokraternas inflytande i 

migrationspolitiken, hindrar inte språkrören från att rikta skarp kritik mot Reinfeldt och Björklund. De 

anser att deras uttalanden förstärker den bild Sverigedemokraterna målar upp och kallar det osakligt att 

skylla arbetslöshet på invandrare. Romson och Fridolin oroas över den utvecklingen och är rädda att 

regeringen i framtiden kan komma att börja samarbeta med Sverigedemokraterna om partiets 

opinionssiffror fortsätter stiga. (Eriksson, 2012, 30 december, s. 14). 



32 
 

Återigen är SD ett avvikande objekt som är något störande för de etablerades väg att föra sin 

egentliga politik. 

Efterkommande år, den 19 mars 2013 har det nyligen skett många uteslutningar i partiet efter 

dess införande av nolltolerans mot rasism, där de dagen innan uteslöt 12 företrädare. Aftonbladet 

skriver den dagen artikeln ”SD rensar – 12 sparkas”.  

Inget annat svenskt parti utesluter lika många medlemmar som Sverigedemokraterna. (Granlund & 

Habul, 2013, 19 mars, s. 10). 

Patrik Ehn var i mitten av 1980-talet aktiv i det nazistiska Nordiska rikspartiet. Senare gick han med i 

nazistiska Föreningen för Sveriges framtid, enligt Expo. (Granlund & Habul, 2013, 19 mars, s. 10). 

SD har dagen innan uteslutit 12 personer, 11 ännu okända tillsammans med nämnda Patrik Ehn. 

Till höger i artikeln finns det även en faktaruta som listar tidigare uteslutningar, där exempelvis 

en har blivit dömd för misshandel, en har deltagit i en nazistisk demonstration, och en har blivit 

dömd för sexuella trakasserier. Det målas tydligt upp en bild av ett parti med stora interna 

problem med rasism och brottslighet, i jämförelse med de etablerade partierna som sedan 2010 

vid den tidpunkten endast uteslutit 5 personer i jämförelse med SD:s 40. Att artikeln har en 

faktaruta till höger med tidigare utvalda uteslutningar förstärker den bilden. Det är en tydlig bild 

av ett parti som är väldigt avvikande i den bemärkelsen till skillnad från de övriga. 

Den 8 november 2013 får partiet den högsta mätningen någonsin av Expressen, varpå de kartlagt 

de övriga partiernas strategier för att stoppa SD i artikeln ”Taktiken som ska stoppa SD” 

Expressen har kartlagt de andra partiernas strategier för att möta SD:s uppgång. Att prata mer om 

invandringsfrågan är inte aktuellt för S, uppger Expressens källor. Det skulle bara gynna SD ännu mer, 

lyder analysen.  (Marmorstein & Törnmalm, 2013, 8 november, s. 10). 

Tidningen frågar Fredrik Reinfeldt vad han tror är orsaken till uppgången, men han är tydlig med 

att hans parti själva ska lägga fokus på sin egen politik att skapa fler jobb, och inte analysera 

orsakerna till andra partiers framgångar. Att tidningen ens ställer den frågan till statsministern, 

och då gärna vill ha ett svar från honom om hur man ska stoppa SD, målar direkt upp en bild av 

SD som ett hot då de ökar så pass mycket som de gör. Att det är 7 partier mot 1 skapar de en 

väldigt tydlig bild av i en faktaruta nere i artikeln, under rubriken "Här är de andra partiernas 

taktik mot SD". Där har respektive partis partiledare eller sekreterare fått ge en kort kommentar 
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angående hur de ska stoppa SD, där alla har svarat att de ska ta avstånd från partiet. Bilden av ett 

etablissemang mot ett enskilt oppositionsparti kan här inte bli så mycket tydligare. 

Aftonbladet skriver 21 november 2013 om att SD har fått kritik av Dansk Folkeparti efter att de 

träffat Marine Le Pen på deras kansli i Stockholm i artikeln ”Nobbas av sin idol”. 

Sverigedemokraterna jobbar hårt på sitt kontaktnät med Europas högerextrema partier. Men under 

landsdagarna i helgen får de nobben av sin största förebild – Dansk Folkeparti och vice partiledaren 

Søren Espersen. Han hoppar av i protest mot SD:s kontakter med högerextrema Front National, erfar 

Aftonbladet.  (Habul & Sköld, 2013, 21 november, s. 14). 

Bilden av SD som Aftonbladet återskapar är att partiet försöker att hålla ställningarna till de mer 

hårdförda högerpartierna i Europa, samtidigt som de vill vara på god fot med de mindre radikala 

partierna. Detta skapar bilden att det finns en vilja att ses som ett mer normaliserat parti hos 

väljarna, samtidigt som de har en fot i varje läger; en med de mer extrema och en med de mer 

normaliserade partierna. Detta skapar bilden av att de blir avvikare i båda lägren, de befinner sig i 

ett mellanläge mellan de radikalaste högerpartierna och de mer rumsrena alternativen. 

Den 23 november 2013, under SD:s landsdagar, skriver Aftonbladet om partiets planer att locka 

till sig fler kvinnliga väljare genom att inrikta sig mer som ett kvinnovänligt parti i artikeln ”Så 

ska de få kvinnor att välja SD”. I artikelns mening skapar det ett dilemma då de samtidigt vill 

skärpa abortlagen. 

SD är det enda partiet som vill skärpa abortlagstiftningen. Samtidigt vill partiet rikta sig till fler 

kvinnor (Andersson & Rangborg, 2013, 23 november, s. 10). 

Aftonbladet framhäver bilden av att SD ses som avvikande i politiken i Sverige, då de går emot 

konsensusen att behålla abortlagen som den är. Detta skapar också bilden av att de inte enbart är 

avvikande i deras hjärtefråga, invandringen, utan att det finns fler frågor som de tydligt har 

avvikande ståndpunkter i jämförelse mot de övriga 7 riksdagspartierna. 

I november 2013 är det långt till nästa val, den närmaste är EU-valet i maj kommande år, där 

SVT redan då bestämt att SD inte får vara med i slutdebatten inför EU-valet. I anslutning till det 

skriver Aftonbladet den 26 november 2013 ” Sverigedemokraterna får nobben i slutdebatten - 

rasar mot SVT.” 
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Sverigedemokraterna är förbannade – de får inte vara med i SVT:s slutdebatt inför EUvalet. SVT 

hänvisar till sin 14 år gamla policy. (Karlsson, 2013, 26 november, s. 20). 

SVT förklarar beslutet med att partier som inte sitter i församlingar inte får delta i debatter. Att 

SD "rasar" mot SVT är något av en överdrift då ingen Sverigedemokrat i artikeln uttalar något 

rasande missnöje mot SVT, det är enbart i slutet där Linus Bylund menar att då de med största 

sannolikhet kommer in också borde få uttala sig i debatten om vilken politik de kommer att 

bedriva. Reproduktionen av verklighetsbild syns då tydligast i rubrikformuleringen, SD "rasar" 

mot SVT, där etablissemanget får vara med men inte dem. De tillskriver SD en offerroll där de 

blir sidobehandlade och målar då upp en bild av ett avvikande parti bland resten. 

Den 28 december 2013 skriver Expressen ”Reinfeldt: Rödgröna oklara om SD”.  Redan i 

rubriken så är det direkt SD som det läggs huvudfokus på som någon typ av ett avvikande objekt 

för de etablerade partierna att förhålla sig till. Den huvudsakliga fokusen ligger i att Reinfeldt 

kritiserar rödgröna för att inte isolera SD tillräckligt.  

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger det inte rent ut. Men han antyder nu i Dagens Nyheter att den 

rödgröna oppositionen svävar på målet när det gäller Sverigedemokraterna – och flörtar med SD i syfte 

att fälla alliansregeringens förslag. (Lapidus, 2013, 28 december, s. 10). 

Diskursen SD presenteras som är som något avvikande, då SD presenteras som något, till viss del 

problematiskt fenomen komplicerat att förhålla sig till från de övriga. Här är det inte SD som 

uttalar sig om något annat parti, utan statsministern som uttalar sig om SD, förklarar hur han själv 

förhåller sig till dem, och kritiserar de övrigas sätt att förhålla sig till dem.  

Ungefär en och en halv månad innan EU-valet 2014 diskuteras det kring vilka europeiska partier 

SD ska samarbeta med vid eventuellt inträde i EU-parlamentet. 9 april 2014 publicerar Expressen 

artikeln ”De säger no”. 

Sverigedemokraterna har ännu inte gett besked om vilka de vill samarbeta med i EU-parlamentet – om 

de kommer in. De kan få svårt att hitta en grupp som välkomnar partiet. Det mäktigaste partiet i 

gruppen där Dansk folkeparti och Sannfinländarna ingår stänger dörren: – De kommer inte att ingå i 

vår grupp. Så enkelt är det, säger Paul Nuttall, vice ordförande för brittiska Ukip. (Flood & Jakobson, 

2014, 9 april, s. 18). 

Nationella frontens ledare Marine Le Pen sa däremot nyligen till Expressen att hon är god vän med 

Kent Ekeroth och öppnade för EUsamarbete med SD. Och Philip Claeys, EUledamot för Vlaams 



35 
 

Belang och vice ordförande i EAF, utgår från att Sverigedemokraterna kommer att samarbeta med 

partierna inom EAFalliansen. (Flood & Jakobson, 2014, 9 april, s. 18). 

Artikeln visar att SD har det problematiskt att hitta en grupp i EU-parlamentet, då den grupp de 

helst vill vara i anser att de är för extrema, medan de partierna som välkomnar partiet inte är 

tillräckligt rumsrena för SD. De har hamnat i ett mellanläge där de tvingas ta ställning till vilka 

partier som de kan samarbeta med utan att det blir ramaskri. Artikelns huvudpoäng är att SD har 

svårt att hitta samarbetspartners i EU, vilket ger en bild av att de befinner sig i ett mellanläge 

mellan de extrema och etablerade högerpopulistiska partierna på en europeisk skala, vilket också 

är en avvikande relation från de etablerade 7 svenska partierna. 

Söndagen 29 juni 2014 gjorde Aftonbladet en undersökning av de högsta kandidaterna på 

riksdagspartiernas listor angående deras syn på tiggeri. 

– Vi ger Rumänien väldigt stora bidrag via EU, och de ska ta hand om sin egen befolkning, säger SD-

kandidaten Roger Richtoff.  (Eriksson, 2014, 29 juni, s. 15). 

En stark majoritet av de undersökta Sverigedemokraterna vill förbjuda tiggeri medan det endast 

är en svag minoritet från S, KD och M vill det. Denna artikel förstärker därmed bilden av att SD 

är det enda oppositionspartiet, då deras ståndpunkt är den enda som tydligt bryter mot den 

rådande inställningen/konsensusen hos de övriga partierna. Att inte någon representant för denna 

ståndpunkt ifrån SD blir tillfrågad leder till att Aftonbladet tillskriver SD detta utan att de får 

möjlighet att i någon större utsträckning påvisa grunden till denna ståndpunkt. 

24 dagar innan valet ska SD presentera sitt budgetförslag, då Expressen publicerar artikeln 

”Åkessons siffertrick”, den 21 augusti 2014 

Sverigedemokraterna vill spara nästan 152 miljarder kronor på invandringen de kommande fyra åren. 

Det presenterar partiet på en presskonferens i dag, kan Expressen berätta. Men deras beräkningar sågas 

av ledande svenska nationalekonomer.– Det är väldigt oseriöst, säger Li Jansson, 

arbetsmarknadsekonom på Almega.  (Carlsson, Flood & Karlsson, 2014, 21 augusti, s. 16). 

Expressen har pratat med ledande nationalekonomer om SD:s budget, där ekonomerna menar att 

den är byggd på antaganden och saknar relevans. Bilden Expressen väljer att visa SD är att de är 

ett oseriöst parti vars politik inte går ihop, detta bevisat med nationalekonomernas uttalanden. Ett 

alternativt tillvägagångssätt hade varit att enbart skriva hur mycket invandringen kommer kosta 
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enligt SD och intervjua Sverigedemokraters syn på den, men nu har de valt in experter som 

kritiserat budgeten längs fotknölarna. SD är ett parti som inte kan bygga sina finansierar till hur 

verkligheten ser ut, är den verklighet som målas upp. 

Dagen efter valet, 15 september 2014, publicerade Aftonbladet artikeln ”Övriga partierna: Vi ska 

inte samarbeta med SD”. Författarna har frågat olika representanter för alla riksdagspartierna 

utom KD och SD om hur de ser på framgången för SD.  

Vi ska se till att de inte får vågmästarrollen.  (Mattsson & Östman, 2014, 15 september, s. 18). 

Alla stänger nu dörren. – Inget samarbete kommer ske med dem, säger Stefan Löfven (S).  (Mattsson 

& Östman, 2014, 15 september, s. 18). 

Inget utav de tillfrågade partierna vill samarbeta eller vara beroende av SD under den kommande 

mandatperioden. Artikeln återskapar därmed bilden av att ingen vill samarbeta med SD, att de är 

ensamma som det enda egentliga oppositionspartiet och motpolen till etablissemanget i Sverige.  

Det som framställs i artikeln är sättet som företrädarna för respektive partierna säger att deras 

parti inte kommer att samarbeta med dem, dock inte att det finns någon konsensus mellan 

partierna att skapa en gemensam motpol till SD. Att Aftonbladet skapar en kampanj, 

”#viär87procent” som har i syfte att motverka SD och deras inflytande i riksdagen, gör att de 

tydligt tar ställning mot SD. Detta i sin tur medför att de återskapar bilden att det är SD mot det 

politiska etablissemanget och här även media i viss utsträckning.  

Kort efter riksdagsvalet, den 17 september 2014, har diskussionerna kring regeringens 

budgetomröstning kommit igång. Expressen publicerar då artikeln ”S trumfkort i budgeten” Här 

är inte SD lika tydligt något problematiskt fenomen de andra partierna får förhålla sig till, då de 

rödgröna och alliansen kritiserar varandra återkommande i artikeln och där SD framställs som en 

livlina för Löfven och hans budget.  

Stefan Löfven har två trumfkort i spelet om regeringsmakten. Det första är den beräknade kostnaden 

för flyktingmottagande i alliansens valmanifest. Om inte de borgerliga skär ned på flyktingkostnaderna 

i sitt budgetförslag räddas Löfven av Sverigedemokraterna.  (Svensson, 2014, 17 september, s. 10-11). 

Vad gäller SD i denna artikel så beskrivs de mellan raderna som det parti som har den absolut 

avgörande rollen i kommande budgetomröstning, vilket inget annat parti beskrivs som. Det ska 

poängteras att SD:s argument i artikeln för att rösta för eller mot respektive budgetförslag är 
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deras stora profilfråga; invandringen. När det kommer till andra frågor som nämns i artikeln, 

skatter och sysselsättning, nämns de inte över huvud taget. 

4.2 Diskurs 2: Normalisering  

 

16 oktober 2009, långt innan SD blev ett etablerat riksdagsparti, skriver Expressen artikeln 

"Nobbas trots väljarstödet".  

Fyra av tio svenskar tycker att det är rätt att andra partier samarbetar med Sverigedemokraterna om de 

kommer in i riksdagen. Detta trots att alla riksdagspartier sagt nej till SD. (Baas & Eriksson, 2009, 16 

oktober, s. 12). 

Det artikeln antyder är att det borde vara konstigt att inget parti vill samarbeta med SD trots att 4 

av 10 (vilket är en minoritet) tycker att man borde samarbeta med SD, enligt tidningens 

undersökning. De gjorde uppenbarligen ett aktivt val i att skriva 4 av 10 för, istället för 6 av 10 

mot. Att partiet skulle vara som ett bland alla andra uttrycks förvisso inte tydligt, dock utgår man 

från att det borde vara normalt att samarbeta med ett parti där 4 av 10 anser att det är en god idé.  

2 år senare, den 30 april 2011, då SD har suttit i riksdagen i ca ett halvår och redan hunnit 

tillsammans med de rödgröna röstat mot regeringen i ett antal frågor, publiceras artikeln 

"Ordkriget" av Expressen. 

Eftersom Sverigedemokraterna är helt emot den svenska insatsen i Libyen betyder det att regeringen 

inte skulle ha majoritet om den vill ha en förlängning. Sedan valet har regeringen åkt på bakslag i flera 

frågor på grund av att de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna gjort gemensam sak. En 

förlängning av insatsen i Libyen kan bli nästa fråga.  (Baas, 2011, 30 april, s. 19). 

Inledningsvis finns det en faktaruta högst upp där de listar 7 frågor där de rödgröna tillsammans 

med SD "knäppt regeringen på näsan", bland annat krav på kollektivavtal vid offentlig 

upphandling och stopp för försäljning av statliga bolag. Det konstruerar en verklighetsbild 

kännetecknat av en stark etablerad vågmästare som den rödgröna oppositionen kan utnyttja vid 

fällande av regeringsförslag. Artikeln i sig handlar om den dåvarande svenska insatsen i Libyen 

då det skickades iväg 8 JAS-plan. Under tiden väcktes frågan om förlängning där oppositionen 

ville ta hem JAS-planen, vilket SD höll med om. I och med det målas inte SD enbart upp som en 

vågmästare, utan en del av en gemensam opposition gentemot den dåvarande regeringen. Inte 
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bara i denna fråga utan i flera andra som artikeln listade upp, vilket är ett steg i en riktning mot ett 

etablerat normaliserat parti. 

Under Almedalsveckan 2011, när SD etablerat sig i riksdagen i nästintill ett år, skriver 

Aftonbladet den 8 juli 2011 om "Åkessons S-flört". 

Hittills har SD röstat med regeringen drygt sju gånger av tio i avgörande omröstningar i riksdagen. 

Aftonbladets uppgifter tyder på att de nu är på väg att göra en omvändning, och att de planerar att 

lägga ett budgetförslag som till stora delar liknar de idéer som Håkan Juholt framfört.  (Holmqvist, 

Karlsson & Nises, 2011, 8 juli, s. 14-15). 

I denna artikel målas partiet upp som en klar etablerad vågmästare i riksdagen som antingen 

anpassar sina avgörande val efter Alliansen eller de rödgröna, och där nu Aftonbladet fått 

uppgifter att de kommer närma sig mer till de rödgröna än vad de tidigare gjort. Dels visas en 

verklighet av ett numera etablerat vågmästarparti, som möjligen i framtiden kan komma att 

samarbeta med S då de nu vill närma sig deras politik. Juholt avvisar dock det påståendet totalt 

när han får frågan av Aftonbladet. 

Dagen därpå går Expressen in på samma spår då de publicerar artikeln "Så ska Åkesson kapa S-

politiken" den 9 juli 2011. 

Jimmie Åkesson kapar Socialdemokraternas paradfrågor. Expressen kan visa ett internt SD-dokument 

som avslöjar partiets strategi för att sno Håkan Juholts hjärtefrågor. På listan finns några arbetsgrupper 

inom partiet som är av ”särskild vikt”. Dessa arbetar med förstatligande av tågtrafiken, en översikt av 

elmarknaden, en sverigedemokratisk bostadspolitik, ett förstatligande av skolan och beräkningar av 

nyinvandringens kostnader. Flera av dessa frågor har tidigare lyfts fram av ett annat parti - 

Socialdemokraterna. (Baas, 2011, 9 juli, s. 12). 

Artikeln är publicerad under almedalsveckan 2011 där Expressen avslöjar från interna dokument 

de har tagit del av att SD vill anamma Socialdemokraternas "hjärtefrågor". Hjärtefrågorna rör sig 

inte om klassiska S-frågor som välfärd eller arbetares rättigheter, utan om tågtrafik, elmarknad 

och förstatligande av skolan. Artikeln påstår att SD vill anamma S hjärtefrågor, vilket målar upp 

en väldigt normaliserande bild av att SD kan vara ett nytt alternativ till Socialdemokraterna. De 

nämner även invandringens kostnader i samma kontext vilket inte är något som 

Socialdemokraterna driver alls, det som sker är att det samtidigt sker en normalisering av SD:s 

egendrivna ståndpunkt att invandring är en kostnadsbörda för samhället. 
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Den 10 september 2011 skriver Expressen om att SD satsar på en ny ideologi, ”SD vill bli 

bredare – byter ideologi” 

I ett förslag till nytt principprogram ska begreppet nationalism tonas ned och den nya ideologin ska i 

stället vara socialkonservatism. Tanken är att SD ska framstå som ett bredare parti. (Karlsson, 2011, 10 

september, s. 24). 

Partiet har vid publiceringen suttit i riksdagen i ungefär 1 år, och här blir det tydligt att de har 

etablerat sig i svensk politik. Dock förklarar artikeln vad SD själva vill göra, mer än att själv 

försöka reproducera en bild av ett etablerat parti. Samtidigt framträder ingen avvikande bild över 

huvud taget, verklighetsreproduktionen blir då trots om det är avsiktligt eller ej normaliserande. 

Ett par månader senare diskuteras SD:s vara eller icke vara under nobelfesten. 9 december 2011 

publiceras artikeln "Nästa år får du kanske komma" av Aftonbladet.  

Hej till skurstaterna, men nej till SD på nobelfesten. Nobelstiftelsen portar SD-ledaren, och välkomnar 

diktaturer. Men nästa år kan Jimmie Åkesson också få en inbjudan.  (Karpner, 2011, 9 december, s. 

12). 

Inga politiska sakfrågor diskuteras i artikeln, utan fokusen ligger enbart på SD:s vara eller icke 

vara på nobelfesten. Då SD som enda riksdagsparti petas från nobelfesten samtidigt som 

representanter från Nordkorea, Saudiarabien och Vitryssland är inbjudna ger artikeln en bild av 

att det är något som ska uppfattas som ett fel val av nobelkommitén. Att då SD borde vara med 

bland de övriga partierna på nobelfesten målar upp en bild av att partiet är ett bland alla andra, 

åtminstone vad gäller kriterierna för att få delta på nobelfesten. 

Nobelstiftelsens portning av SD diskuteras även den 15 november 2011, där Aftonbladet skriver 

"SD:s slottslunch - En het potatis" 

Precis som i fjol anser Nobelstiftelsen att Sverigedemokraternas anda strider mot principen i Alfred 

Nobels testamente. Därför portar de Jimmie Åkesson från jättefesten i Blå hallen i Stockholm. Hos 

kungafamiljen är han däremot välkommen: hovet har bjudit in Jimmie Åkesson till slottet. (Sandberg, 

2011, 15 november, s. 14). 

Jimmie Åkesson bjuds på lunch av kungen trots att SD inte är välkommet till nobelfesten. 

Återigen diskuteras ingen sakpolitik, inga termer om främlingsfientlighet eller rasism finns med i 

artikeln, utan fokus läggs på Jimmies Åkessons välkomnande in till slottet med kungafamiljen. 
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Partiet har vid tiden suttit i riksdagen i drygt ett år, och artikeln visar tydligt upp en bild av ett 

steg i riktning mot ett normalt etablerat parti bland alla andra då denna händelse inte kombineras 

med några negativa kontexter om partiet i sig.  

I anslutning till ny opinionsundersökning där partiet får rekordhöga 9,9 procent, publicerar 

Aftonbladet artikeln "Vinner på missnöjet" den 18 oktober 2012. 

Det käftades rejält mellan alliansregeringen och den rödgröna oppositionen under gårdagens 

partiledardebatt i riksdagen. Men i en sak är de överens – kritiken mot Sverigedemokraternas 

invandringskritiska profil. Men samtidigt som han hade alla emot sig kunde SDledaren Jimmie 

Åkesson vara nöjd över att hans parti gått framåt i flera opinionsmätningar på sistone. (Karlsson, 2012, 

18 oktober, s. 8-9). 

Statsvetaren Marie Demker förklarar vidare i artikeln anledningar till framgången. 

– Dessutom så tjänar de på att ses som det enda oppositionspartiet, när de andra partierna är helt emot 

dem, säger hon. (Karlsson, 2012, 18 oktober, s. 8-9). 

Bilden av partiet som artikeln producerar är att det är tydligt att de är det partiet som är längst 

ifrån etablissemanget och tar fasta på nya frågor som etablissemanget misslyckas med. Denna 

artikel är dock tvådelad, samtidigt som de målas upp som det starkaste oppositionspartiet så sker 

det en normalisering. Ingenstans nämns de i kontexter av rasism eller främlingsfientlighet, utan 

fokusen ligger på deras väldiga uppgång i relation till de båda blockens nedgång. Vidare skrivs 

det att partiet är på väg att försöka närma sig de etablerade och bredda sin politik med att "koppla 

ihop invandringspolitiken med andra frågor – som bostäder och arbetslöshet" (Karlsson, 2012, 18 

oktober, s. 8-9). Partiet är unikt till skillnad från de övriga och fullgott alternativ till missnöjda 

väljare. 

Under partiets landsdagar i Västerås den 28 oktober 2012 skriver Aftonbladet hur SD:s 

representanter skulle rösta om de inte kunde rösta på sig själva i artikeln ”SD:s väljare väljer 

KD…”. 

De gillar Reinfeldt, kommer från Moderaterna – men skulle rösta på KD om SD inte fanns. Så ser den 

typiska sverigedemokraten ut, enligt Aftonbladets unika enkät.  (Karlsson, 2012, 28 oktober, s. 14). 

Största orsaken till att SDrepresentanterna bytte parti var invandrarfrågan  (Karlsson, 2012, 28 

oktober, s. 14). 



41 
 

Aftonbladet har gjort en enkät för att ta reda på var deras representanter står sig kring de övriga 

partierna i Sverige. Anmärkningsvärt är att de har gjort en egen bild bredvid rubriken med SD:s 

och KD:s logga med ett hjärta emellan. Bilden som skapas är att partiet mer tillhör Alliansen än 

de rödgröna, ett parti som har mycket gemensamt med alliansen med en unik invandringspolitik 

som grädden på moset. Det är ett steg mot en riktning till ett normaliserat parti på högerkanten 

från att vara isolerade längst bort från de övriga 7. 

Den 23 november 2013 redovisar Expressen en undersökning som de gjort tillsammans med 

demoskop gällande hur blockens väljare ser på ett samarbete med SD i artikeln ”Var fjärde kan 

tänka sig samarbete med SD”. 

Nästan var femte väljare som inte sympatiserar med Sverigedemokraterna kan ändå tänka sig att det 

block de stöder samarbetar med Jimmie Åkesson. Bland alliansväljarna sträcker var fjärde person ut en 

hand till SD. (Karlsson & Reuterskiöld, 2013, 23 november, s. 23). 

Först och främst syftar inte rubriken på populationen som helhet, utan enbart alliansväljarna. 

Totalt var det 17 procent av de tillfrågade som kunde tänka sig att deras block skulle samarbeta 

med SD. Det betyder nödvändigtvis inte att de sympatiserar med partiet, men att Expressen först 

och främst rubriksätter alliansväljarna som en totalpopulation och även skriver artikeln i kontext 

av att stödet för samarbete med SD skulle vara stort, skapar de en bild av ett etablerat parti som 

borde samarbetas med när 17 procent av väljarna är för det. Alternativt kunde de skrivit att 83 

procent är emot att samarbeta med partiet vilket då hade skapat en totalt annan bild. 

Den 5 december 2013 är det nästan 9 månader till riksdagsvalet, och en ny undersökning visar att 

de rödgröna får majoritet, och SD förlorar vågmästarställningen. Den dagen publicerar 

Aftonbladet artikeln ”SD-planen: Sno sossar”. 

Sverigedemokraterna är större än någonsin men riskerar att stå helt utan inflytande nästa höst. Nu 

lägger partiet allt krut på att locka Sröster. Redan på partiets landsdagar i slutet av november 

meddelade han att SD ska kampanja på arbetsplatser för att locka Sväljare ur LO-kollektivet. (Bardell, 

Holmqvist & Karlsson, 2013, 5 december, s. 8). 

SD:s Björn söder får fritt spelrum att kritisera S-politik och förklara att deras egen är ett bättre 

alternativ för S-väljare. Huvudfokus ligger på SD:s nya strategi att maximera sin väljarkår. I 

slutet får S Carin Jämtin uttala sig om denna strategi där hon starkt tar avstånd från partiet. 

Artikeln skapar en bild av att SD:s makt växer i svensk politik och att de utgör ett kommande hot 
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mot Socialdemokraterna. Den återskapar då en normaliserande bild av ett etablerat parti som har 

klivit från en underdog till en stark maktfaktor. 

Två dagar efter valet 2014, 16 september, lyder rubriken ”Utesluter inte att rösta ned Löfven” i 

Aftonbladet.  

Vi utesluter inte heller att rösta ner Stefan Löfven som statsministerkandidat, säger partisekreteraren 

Björn Söder. (Lindberg, Röstlund & Sandberg, 2014, 16 september, s. 22). 

SD framställs som de som styr i Sverige då de fick 12,86 procent av rösterna i riksdagsvalet och 

därmed fick en stark vågmästarroll i riksdagen. Att de även indirekt föreslår ett samarbete med S 

och KD leder till en fin linje mellan att de framställs som normaliserade i det politiska spelet och 

att de vill bli en del av etablissemanget. Samtidigt är de beredda att rösta ned Löfven om de inte 

får igenom sin politik, vilket rent sakpolitiskt kan ses som en produktion av en avvikande diskurs. 

Dock behandlar inte artikeln några andra partiers syn på detta gör att de får relativt fritt spelrum i 

media och bör därmed ses som ett vanligt riksdagsparti som vilket annat.    

Den 1 oktober 2014 skriver Expressen artikeln ”Varannan M-väljare: Samarbeta med SD”. Detta 

efter att en undersökning av DN/Ipos, som visar att 53 procent av M-väljare vill att partiet ska 

samarbeta med SD vid frågor som de står nära varandra i.  

Reinfeldt har varit stenhård i sin inställning till SD, men han har inte M-sympatisörerna med sig. 

(Bergsten, 2014, 1 oktober, s. 10). 

Reinfeldts ställning har varit att partiet inte ska göra sig beroende av SD och inte samarbeta med 

dem. Dock visar faktumet att de moderata väljarna inte håller med att SD kan få vind i seglen och 

därmed påverka sin ställning i riksdagen. M-väljarna vill att partierna ska gå närmare SD, och 

artikeln målar upp SD som ett parti som vilket annat vilket gör att de normaliserar SD med att de 

tillskriver dem liknande legitimitet som andra partier. 
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5. Resultat 
 

Det finns ett antal återkommande drag i den första diskursens artiklar. SD målas regelbundet upp 

som ett hot mot de etablerade partierna, där etablissemanget sinsemellan för diskussioner 

angående tillvägagångssätt för att stänga SD borta från makten. De är ett yttre problematiskt 

fenomen att förhålla sig till, och samtidigt som etablissemanget är mot dem, är de själva mot 

etablissemanget. De skrivs i kontexter av främlingsfientlighet och jämförs med andra europeiska 

högerradikala partier där de tycks befinna sig i ett mellanläge mellan de radikala och de mer 

rumsrena alternativen. Det kan ses som två separata enheter; antingen handlar det om SD i 

relation till etablissemanget eller vice versa. Ökar SD i opinionsmätningar har de 7 andra tappat 

sina väljare till SD, och minskar de så är det någon rasistisk skandal som ligger bakom.  

Detta fenomen, 7 mot 1, är vanligast förekommande när det talas om invandringsfrågan. Handlar 

det om övriga frågor som något parti i etablissemanget lyfter fram är bilden att SD antingen 

"flirtar" med partiet i fråga, eller röstar ner ett förslag de inte stödjer. De etablerade partierna 

kritiserar även varandra återkommande i deras förhållningssätt till SD, skulle något etablerat parti 

föra fram något som liknas SD:s politik blir det direkt kritik från övriga etablerade partier.  

Sammantaget målas det upp en bild av ett parti som viker av från de 7 övriga, främst då de driver 

invandringsfrågan på sitt egna sätt. Det har även skrivits om partiet i termer av rasistiska 

skandaler. Utifrån tidigare avsnitt om neofascism så finns det här likheter. Paxton (2004) menade 

att en gemensam nämnare mellan den nya rörelsen högerpopulistiska partier och de äldre 

fascistiska partierna är rädslan för att invandringen ska undergräva den nationella harmonin. 

Deras rasistiska skandaler har stark relevans i förhållande till partiets första levnadsår, där 

Widfeldt (2008) redogjorde för att partiets grundare hade starka kopplingar till nazism och där 

människorna inom partiet vid den tiden i hög grad hade ett stort brottsregister.   

I de artiklar där normaliseringsdiskursen dominerar är det till skillnad från SD mot resten-

diskursen sällan partiets skandaler eller historia som diskuteras. Här är det istället diskussionen 

kring eventuella samarbeten med SD som är återkommande, där artiklarna vridit mätningarna åt 

SD:s fördel. Trots att klara majoriteter är mot samarbete fokuserar artikeln på att det faktiskt 

finns vissa som vill samarbeta med dem, och därför borde möjligen de etablerade partierna 

överväga det. Deras vågmästarroll beskrivs även i ett antal artiklar som att partiet är ett 
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samarbetsalternativ i enskilda frågor där antingen regeringen med hjälp av SD kan få igenom ett 

förslag, eller där oppositionen med hjälp av SD kan fälla ett regeringsförslag. Här "flirtar" 

antingen SD med något block, eller så "flirtar" ett block med SD, där de antingen normaliseras 

som en del av regeringen eller oppositionen.  

Sammantaget visas en verklighetsbild upp av ett nytt och unikt parti, där de normaliseras i form 

av att de vissa gånger ska anpassa sin politik till Alliansen, och andra gånger till 

Socialdemokraterna, men med en unik egenskap att de tar fasta på helt nya frågor som det 

missnöjda folket känner igen sig i. Med Panebiancos institutionaliseringsteori i åtanke kan 

därmed ett antal likheter skådas. De har tydligt gått ifrån sin ursprungliga främlingsfientliga 

agenda och anpassat sin politik i väljarnas riktning. En ytterligare likhet är också deras ställning 

som maktfaktor både hos sig själva och inom svensk politik som en stark vågmästare. Begreppen 

normalisering och institutionalisering går i vissa avseenden hand i hand. Då media i dessa artiklar 

ger SD en bild av ett etablerat parti i de etablerade politiska sammanhangen, suddar det samtidigt 

ut bilden av ett parti som befinner sig i en pionjärsfas i anslutning till en liten och begränsad 

samhällsgrupp.  

Bilden är istället ett parti som breddar sig mer och mer till nya frågor som övriga partier 

misslyckas med att greppa. Ett parti som anpassar programmet efter röstmaximering. 

Den diskurs som är dominerande i Svensk kvällstidningspress är att det är SD mot resten och 

partiet målas upp som en avvikare. Det är den som i rådande läge är den som kan anses vara 

naturlig på området. Diskursens verklighetsbeskrivning av signifikanterna Sverigedemokraterna 

och etablissemanget visar att det är ett parti som står tydligt mot de övriga. Av de 42 valda 

artiklarna dominerade den diskursen i 29 av dem, normaliseringsdiskursen var den dominerande i 

endast 13 artiklar.  Det är även tydligt att i varje enskild artikel så innehar SD mot resten-

diskursen en mycket tydligare dominans än i de artiklar där normaliseringsdiskursen dominerar. I 

den sistnämnda innehar diskursen en väldigt tydligt dominans i vissa artiklar, men en något 

otydligare i många andra. Ett exempel är artikeln "Vinner på missnöjet" av Aftonbladet 18 

oktober 2012, där de både målas upp som det starkaste oppositionspartiet och normaliseras på 

samma gång, då de beskrivs som det parti som är längst ifrån etablissemanget men samtidigt inte 

är något dåligt alternativ. Här sker det en tydlig kontakt mellan de båda diskurserna.  
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Normaliseringsdiskursen, i sin tur, återfinns i det diskursiva fältet och gör i anspråk att bli 

naturlig, men det är dock inte den som kan ses som naturlig på området. Språket är mångtydigt 

och föränderligt, och normaliseringsdiskursen kan mycket väl undergräva den rådande diskursen 

om det politiska läget i Sverige förändras i framtiden, vilket även är något media är med och 

påverkar med deras verklighetsbeskrivningar. Tendensen är att partiet målades upp som mycket 

mer avvikande innan partiet kom in i riksdagen än hur det ser ut idag, dock går detta i vågor. När 

det är långt ifrån valen tenderar de utvalda tidningarna att normalisera partiet mer, men under 

valtider är det den avvikande diskursen som dominerar tydligast.  

Att SD målas upp som ett avvikande parti innebär då också att det råder en viss konsensus bland 

de 7 övriga partierna att ta avstånd från SD. Att SD har växt så pass mycket till följd av det har 

därmed en stark relevans i Mouffe's konsensusteori. Det kan ses som en konfliktfri värld bland de 

etablerade partierna där de söker kompromisser sinsemellan, där bristen på tydliga alternativ som 

går i en helt annan riktning har lett till att SD har växt sig till en stark maktfaktor inom den 

svenska politiken. Att partierna inte tillhandahåller kollektiva identiteters intressen har lett till att 

de mest missnöjda har samlat sig till det utmanande partiet. De kollektiva identiteterna har 

uppstått i nya skepnader, från vänster – höger till SD - etablissemanget. Här skulle det med 

Mouffe's synsätt behövas fler tydliga alternativ till olika politiska inriktningar bland de etablerade 

partierna; en politik präglad av legitima konflikter, närmare bestämt agonism.  

Då den dominerande diskursen var SD mot resten så är sammantaget bilden svensk 

kvällstidningspress återskapar av det svenska partilandskapet en bild av ett parti i konflikt med de 

etablerade. Huruvida en konsensus råder mellan de etablerade partierna finns det olika sätt att se 

på, det beror på om man ser det i relation till varandra eller till SD. Det beror även på vilka 

politiska frågor som diskuteras. Det är exempelvis känt att det inte råder konsensus angående 

skattetryck mellan Alliansen och de rödgröna, i den nyhetsrapporteringen förekommer dock SD 

sällan. Tittar man däremot på SD:s huvudfråga, invandring, kan det konstateras att medias 

verklighetsbild visar att SD har en totalt annan syn på saken än de etablerade, där de sistnämnda 

är eniga. Med det kan även konstateras att bilden av SD är att de är det enda oppositionspartiet 

inom sin egna politiska sfär. Ett intressant fenomen som kan skådas är också att det råder 

konflikter mellan de etablerade partierna angående deras förhållningssätt till SD, anpassar något 
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etablerat parti sin politik efter SD blir det genast kritik från något annat. Det är både en konsensus 

att hålla ta avstånd från SD i största möjliga mån, samtidigt som det utgör en konflikt i sig. 

6. Slutdiskussion  
 

Medias bild av partiet är en avvikande som tenderar till att normaliseras när det är långt från 

valtider. Hur stor konsensusen egentligen är bland övriga partier och i hur stor utsträckning de 

har rört sig mot mitten är dock inte något vi studerat, vilket vore intressant att titta på för framtida 

forskning; i hur stor utsträckning svensk politik präglas av konsensus utanför medias 

verklighetsbeskrivningar, och om det då finns ett samband till det och SD:s framgångar.  

Den verklighetsbild media producerar av partiet är trots den ena diskursens dominans en aning 

tvådelad. Någon röd tråd i deras rapportering om partiet kan inte sägas existera. Samtidigt som 

Aftonbladet startar kampanjer mot partiet, och Expressen avslöjar dess skandaler, sker det till viss 

del även en normalisering när de bland annat spekulerar i partiets eventuella samarbetspartners. 

Mycket möjligt är att denna tvådimensionella kombination i stor utsträckning har påverkat 

partiets valframgångar. Den negativa rapporteringen kan leda till sympatiröster, medan den 

normaliserande rapporteringen samtidigt avskräcker de osäkra väljarnas uppfattning om partiet.  

Då de båda tidningarna för ställningstaganden mot partiet är frågan hur de ska bära sig åt för att 

inte partiet ska fortsätta växa. Facit är att nuvarande taktik inte hjälper. Tidningarna vill själva 

sälja så mycket som möjligt och skriver därför om det som engagerar mest, vilket leder till att SD 

får mycket publicitet. Att göra tvärt om, ignorera partiet så mycket som möjligt, är därför 

möjligtvis ett alternativ att prova. 
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