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Sverigedemokraterna = inte ett parti som alla andra. Många nuvarande partiföre-

trädare var aktiva i 90-talets nynazistiska ”bevara Sverige svenskt”-rörelse. Parti-

programmet menar att invandring är ett hot mot den svenska identiteten, och att 

mångkulturalism förstör den svenska gemenskapen. SD vill med olika reformer 

försvåra/omöjliggöra för människor som flyr för sina liv, från krig och förtryck, att 

komma till Sverige – och vill kraftigt minska invandringen. ›Sid 8

Många borgerliga ledarsidor har anpassat sig till Sverigedemokraterna det senas-

te året. I tidningarna Dagens industri, Expressen, Göteborgsposten och Svenska 

Dagbladet har flera ledarsidor uttryckt att invandring enbart innebär kostnader 

och problem för Sverige – och inte möjligheter och investeringar. Ledarsidorna har 

flera gånger diskuterat SD:s förslag – och i vissa fall instämt med dem. Ett tydligt 

exempel är förslaget att ersätta permanenta uppehållstillstånd med tillfälliga. 

›Sid 11–14 

Borgerlig kritik mot Decemberöverens-

kommelsen ➞ anpassning till SD.  

Anpassningen till Sverigedemokraterna 

hos borgerliga ledarsidor har tagit fart 

efter årsskiftet 2014/2015. Många från 

borgerligt håll var kritiska till Decembe-

röverenskommelsen mellan regeringen 

och Alliansen, som garanterade det största 

blocket att få igenom sin budget i Riksda-

gen – och regera Sverige. Kritikerna tyckte 

att Alliansen gav upp rollen som aktiv 

opposition och att överenskommelsen 

borde brytas. Kritikerna argumenterar ofta 

för att inkludera Sverigedemokraterna i 

ett borgerligt regeringsunderlag. Detta, 

tillsammans med viljan att återvinna 
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Borgerliga ledarsidors stegrande anpassning till  
Sverigedemokraterna sedan valet 2014

Vänd! Fler bulletpoints på nästa sida

Under 2015 intres-

serade sig borger-

liga ledarsidor allt 

mer för invandring 

och flyktingmottag-

ande. Parallellt med 

detta anpassade de 

sig också successivt till Sverigedemo-

kraternas retorik och ståndpunkter.

Rapporten försöker ge svar på hur an-

passning skedde, hur processen gick 

till, och vad som kan förklara den.
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regeringsmakten, har fått borgerliga ledarsidor att anpassa sig till SD:s retorik och 

politik efter årsskiftet. ›Sid 15

En allt tydligare spricka syns inom borgerligheten: liberaler emot konservativa. 

Under en lång tid i Sverige har liberaler och konservativa hållit ihop. Nu börjar vi 

dock se konflikter. Liberaler värnar om öppna gränser och står upp för ett gene-

röst flyktingmottagande, medan konservativa vill bevara traditioner och ha en 

mer restriktiv invandring. Bland ledarsidorna har Dagens Nyheter stått upp för de 

liberala värdena, och har inte anpassat sig till Sverigedemokraterna. De har därför 

hamnat i ordkrig med bland andra Svenska Dagbladet och Göteborgsposten – som 

kraftigt har anpassat sig till SD. ›Sid 16
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