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Abstract  

Syftet med denna studie är att urskilja likheter och skillnader mellan de verklighetsbilder som 

de brittiska tidningarna The Sun och The Daily Telegraph skapade åt sina läsare veckan innan 

Storbritanniens folkomröstning om medlemskapet i EU. Uppsatsen har sin utgångspunkt i 

teorierna om gestaltning, medielogik och kunskapsklyftan. Genom en kvalitativ textanalys 

grundad i massmedieretoriken undersöks om tidningarna uppfyllde det demokratiska uppdraget 

att informera medborgarna inför valet och i vilken grad de drogs mot populistiska tendenser i 

sin rapportering. 

 

Resultatet av analysen visar att det finns markanta skillnader mellan de typer av information 

som de olika tidningarna erbjuder sina läsare. The Sun gav en förenklad och polariserad 

världsbild som närmast bidrog till att befästa fördomar. The Daily Telegraphs världsbild var 

mer komplex, men också mer högtravande och därmed exkluderande. Detta är knappast 

förvånande och stämmer väl överens med den bild som tidigare forskning ger av den 

nyhetsvärdering som styr kvalitetstidningar respektive tabloider världen över. Genom en 

jämförelse mellan de två tidningarna görs de skilda verklighetsbilder läsarna tar till sig tydliga, 

vilket kan öppna upp för en diskussion om tidningarnas demokratiska roll i samhället.  

  

 

Nyckelord: Brexit, demokrati, euroskepticism, folkomröstning, klass, kvalitativ textanalys, 

massmedieretorik, medielogik, populism, verklighetsbilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................... 4 
1.1 SYFTE................................................................................................................................................ 5 
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................ 5 

2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING ..................................................................................... 5 
2.1 DET BRITTISKA KLASSYSTEMET OCH DEN SEGREGERADE PRESSEN ................................................................. 5 
2.2 TABLOIDISERINGEN AV PRESSEN ............................................................................................................ 7 
2.3 PRESSEN, POPULISMEN OCH EU-SKEPTICISMEN ....................................................................................... 8 
2.4 MEDIERNAS ROLL OCH PÅVERKAN........................................................................................................ 11 
2.5 SAMMANFATTNING OCH TILLÄMPNING................................................................................................. 13 

3. TEORETISKT RAMVERK ............................................................................................................ 14 
3.1 GESTALTNINGSTEORIN ....................................................................................................................... 14 
3.2 MEDIELOGIKEN ................................................................................................................................ 15 
3.3 TEORIN OM KUNSKAPSKLYFTAN ........................................................................................................... 16 
3.4 SAMMANFATTNING OCH TILLÄMPNING................................................................................................. 18 

4. MATERIAL .............................................................................................................................. 18 
4.1 TIDNINGARNA .................................................................................................................................. 18 

4.1.1 The Sun ................................................................................................................................. 19 
4.1.2 The Daily Telegraph .............................................................................................................. 19 

4.2 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................. 20 

5. METOD ................................................................................................................................... 22 
5.1 KVALITATIV TEXTANALYS .................................................................................................................... 22 
5.2 NERMANS MASSMEDIERETORIK ........................................................................................................... 25 
5.3 METODDISKUSSION ........................................................................................................................... 26 

6. RESULTAT OCH ANALYS .......................................................................................................... 28 
6.1 THE SUN ......................................................................................................................................... 28 

6.1.1 Textanalys 1 .......................................................................................................................... 28 
6.1.2 Textanalys 2 .......................................................................................................................... 32 
6.1.3 Textanalys 3 .......................................................................................................................... 34 

6.2 THE DAILY TELEGRAPH ...................................................................................................................... 37 
6.2.1 Textanalys 1 .......................................................................................................................... 38 
6.2.2 Textanalys 2 .......................................................................................................................... 40 
6.2.3 Textanalys 3 .......................................................................................................................... 43 

6.3 JÄMFÖRELSE .................................................................................................................................... 46 
6.3.1 Överblick ............................................................................................................................... 46 
6.3.2 Textanalys ............................................................................................................................. 48 

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ................................................................................................ 53 

8. VIDARE FORSKNING ................................................................................................................ 56 

9. REFERENSLISTA ....................................................................................................................... 57 
9.1 TRYCKTA KÄLLOR .............................................................................................................................. 57 
9.2 ELEKTRONISKA KÄLLOR ...................................................................................................................... 59 
9.3 ARTIKLAR ........................................................................................................................................ 61 
9.4 ANNAT ............................................................................................................................................ 62 

10. BILAGOR ............................................................................................................................... 63 
 

  



 4 

1. Inledning 

När man talar om dagstidningar talar man sällan om klass. Men tidningarna 

skapar olika världar för olika läsargrupper. (Kajsa Ekis Ekman, DN 2012-12-14) 

I denna uppsats ställer vi oss frågan vilka verklighetsbilder två brittiska tidningar, med 

läsargrupper från rakt olika klasser, skapade för sina läsare inför folkomröstningen om 

Storbritanniens medlemskap i EU. Klassfrågan kanske låter omodern i våra svenska öron, men 

den är omöjlig att ducka för när man talar om ett land där man är så besatt av klass som man är 

i Storbritannien. I det brittiska samhället är klyftorna djupa, segregationen stor och man skiljer 

på folk och folk. Detta speglas också i journalistiken. Olika tidningar riktar sig till olika klasser 

och anpassar innehållet därefter. Läsarna i sin tur identifierar sig starkt med den tidning de läser 

(DN 2005-04-22).  

 

Så vilken världsbild förmedlas till en överklassdam i Hampshire när hon vid frukostbordet slår 

upp sin broadsheet-tidning1 och tar en klunk orange pekoe ur sin blommiga benporslinskopp? 

Och vilken information utsätts en vanlig enkel arbetare för när han efter jobbet bläddrar i 

kvällstabloiden2 och varvar ner med en pint på den lokala puben? Enligt Ekis Ekmans krönika 

i Dagens Nyheter (2012-12-14) styr den klass vi tillhör inte bara vilken tidning vi läser utan 

också den världsbild vi presenteras med. Dessa bilder kan sedan skilja sig så pass mycket att 

man nästan kan undra om man befinner sig i samma land.   

 

Kan tidningarna utifrån detta faktum överhuvudtaget uppfylla journalistikens demokratiska 

uppdrag? Hur ser de egentligen på sina läsare? Behandlas de som medborgare eller 

konsumenter? Strävar tidningarna främst efter att informera läsarna och skapa mötesplatser för 

meningsutbyte eller att sälja lösnummer? Erbjuder de en balanserad bild av verkligheten eller 

omsluter de sina läsare i filterbubblor? Är artiklarna problematiserande och förklarande eller 

präglas de av en förenklande och polariserande jargong? 

 

Idag finns det mycket forskning som pekar på att medierna oftast är den viktigaste 

informationskällan för politik och samhälle (Strömbäck 2001), därför är det ur en demokratisk 

                                                 
1 Stort tidningsformat som traditionellt varit utmärkande för seriösa (morgon-)tidningar (NE 2017a). 
2 Ursprungligen tidning i litet format med sensationsbetonat innehåll (NE 2017b). 
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synpunkt intressant att studera mediernas rapportering inför Storbritanniens folkomröstning om 

EU-medlemskapet.  

 

1.1 Syfte 

Den här studien syftar till att undersöka populistiska tendenser i rapporteringen kring Brexit3 i 

de två brittiska tidningarna The Sun och The Daily Telegraph. Målet är att urskilja likheter och 

skillnader i tidningarnas gestaltningar av verkligheten och i hur man tilltalar sina läsare. Det vi 

är intresserade av är i vilken utsträckning tidningarna bidrog till populismen och till att öka 

kunskapsklyftorna mellan olika sociala grupper i samhället. 

 

1.2 Frågeställningar  

1. Hur skiljer sig informationen i de brittiska tidningarna The Sun och The Daily Telegraph 

veckan innan valet? 

2. I vilken utsträckning anknyter tidningarna till populismen och medielogiken?  

3. Hur skiljer sig tilltalet till läsarna i tidningarna?  

4. På vilket sätt kan tidningarna tänkas ha påverkat kunskapsklyftorna mellan de klasser som 

utgör deras målgrupper? 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Det brittiska klassystemet och den segregerade pressen  

Världen har förändrats men inte det brittiska klassystemet. Somliga menar till och med att det 

under de senaste åren blivit ännu mer påtagligt. Klass är ett kontroversiellt begrepp och det 

brittiska klassystemet har heller ingen enkel förklaring. Sociologer och forskare som studerat 

detta menar att klass har att göra med symboliskt kapital (Järvinen 2007; Gripsrud 2011). När 

en grupp människor har högt symboliskt kapital innebär det att de har vissa resurser som sätter 

dem över andra grupper i samhället (Ibid). Dessa resurser kan se olika ut men generellt rör det 

sig om ekonomiska, kulturella och sociala resurser. Ekonomiskt kapital omfattar inkomst, 

sparande och ägande av fastigheter, kulturellt kapital har att göra med utbildning och kulturella 

aktiviteter och det sociala kapitalet handlar om de resurser man automatiskt får genom att 

                                                 
3 Termen Brexit är en sammanslagning av orden ”British” och ”exit” och hänvisar till Storbritanniens utträde ur 

den Europeiska unionen (Wikipedia 2017). 
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tillhöra en viss grupp i samhället, ens sociala bakgrund och nätverk (Järvinen 2007; Gripsrud 

2011; DN 2013-04-22).  

Den traditionella indelningen av det brittiska folket i en arbetarklass, medelklass och överklass 

anser dagens forskare är ett föråldrat och förenklat system som inte stämmer överens med hur 

det brittiska samhället ser ut idag. 2013 initierade den brittiska nyhetskanalen BBC en 

omfattande befolkningsundersökning i Storbritannien. Resultaten visade att befolkningen 

kunde delas in i sju nya socioekonomiska klasser (DN 2013-04-04). Dessa klasser definierades 

av symboliska kapital (se Figur 1).  

 

 

Figur 1: Lista över den senaste klassindelningen i Storbritannien. Källa: Dagens Nyheter (2013-04-04) 

 

Storbritanniens klasskillnader influerar även innehållet i medierna (NE 2016a). Den brittiska 

pressen ses till och med som den mest segregerade i världen (DN 2005-04-22). Å ena sidan rör 

det sig om de seriösa och intellektuella dagstidningarna som mest läses av medel- och 

överklassen och å andra sidan de populistiska skvallertabloiderna som tilltalar arbetarklassen 

(Ibid). Olika livsstilar och val av kulturella aktiviteter, såsom mediekonsumtion, är tätt 

sammanvävt med vilken position människan har i samhället (Bourdieu 1984, se Lindell 2016, 

s. 500). Individens medieval kan därmed ses som en konsekvens av klasstillhörighet och de 

sociala förhållanden som råder i Storbritannien.  
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2.2 Tabloidiseringen av pressen 

Forskaren Ian Connell har gjort en jämförande studie mellan broadsheet-tidningar och tabloider 

i Storbritannien och funnit två olika perspektiv på den tabloidisering som anses pågå inom 

nyhetsjournalistiken. Det som bägge sidor kan sägas hålla med om är till att börja med 

tabloidiseringens främsta kännetecken sensationalism och populism. Man är även överens om 

dess beskrivning som en process som urholkar journalistikens rationella och upplysande 

funktion och ersätter den med skrällar och skandaler. Slutligen delar man synen att de som 

vänder sig till tabloider som sin huvudsakliga nyhetskälla hindras från att uppleva sig själva på 

annat sätt än som känslostyrda individer oförmögna att påverka sin situation (Connell 1998, s. 

14). Det som däremot skiljer dem åt är den riktning som man upplever att nyhetsjournalistiken 

verkar ha tagit under de senaste årtiondena. Enligt det ena perspektivet ser man tecken på en 

polarisering inom pressen och enligt det andra tvärtom en ökad homogenisering (Ibid).  

 

I det förra fallet föreslås att den fragmentering av nyhetsmarknaden som är en följd av den allt 

hårdare konkurrensen, kan vara en förklaring till att det blir ett allt större gap mellan 

kvalitetstidningar och tabloider. Broadsheet-tidningarna riktar in sig mer på det globala och 

riktar sig till en mer kosmopolitisk läsarkrets, medan tabloiderna håller sig till brott, sex, sport 

och nöje på bekostnad av politiskt och ekonomiskt innehåll (Connell 1998, s. 15-16). Sparks 

och Curran menar att de brittiska tabloidernas fokus på ”human interest”4 och nöjesjournalistik 

sker på bekostnad av läsarnas möjlighet att ta del av nyheter om politiska, sociala och 

ekonomiska frågor – dvs nyheter i traditionell mening (Curran & Sparks 1991, se Connell 1998, 

s. 16). 

 

I det senare fallet ser man en tendens där sensationell och populistisk journalistik, tidigare 

avgränsat till tidningar och magasin som huvudsakligen konsumerats av arbetarklassen, numera 

har nått en större spridning och ”smittat av sig” på samtliga nyhetsmedier (Connell 1998, s. 14). 

Bob Franklin har av Malcolm Muggeridge lånat uttrycket ”newszak,” som är nyheter 

omvandlade till underhållning. Detta menar Franklin oroande nog har spritt sig även till 

broadsheet-tidningarna vilket gett upphov till något han kallar ”broadloid,” ett slags blandning 

mellan kvalitets- och sensationsjournalistik (Franklin 1997, se Connell 1998, s. 14). Han hävdar 

att även kvalitetstidningar följer tabloidernas agenda med ordvitsiga rubriker, fler och större 

                                                 
4 Journalistisk term för tidningsinnehåll med en mänsklig dimension som ska väcka känslor hos läsaren. Ett 

grepp som oftast används i journalistik riktad till arbetar- och medelklass (NE 2017c).  
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bilder och kortare texter med enklare ord (Ibid). Utöver det har den grävande journalistiken och 

så kallade ”hårda nyheter”5 tagit ett stort kliv tillbaka. Det lämnas mindre utrymme för 

utrikesnyheter och politik och mer för opinionsmaterial och nyheter som tidigare snarare hade 

platsat i tabloidtidningarna (Connell 1998, s. 15).    

 

En annan skillnad mellan perspektiven som Connell lyfter fram är i vilken utsträckning 

tabloidnyheter upplevs erbjuda förklaringar eller nöja sig med att ”verka vettiga” (Connell 

1998, s. 16). Idealmålet för nyhetsjournalistiken kan sägas vara att fungera förklarande, den ska 

beskriva hur saker ser ut att förhålla sig och därutöver sätta dem i ett sammanhang genom att 

referera till sociala krafter i samhället och historiskt nedärvda strukturer (Ibid). Enligt denna 

rationella syn på journalistiken går det att hitta förklaringar även till de allra svåraste och mest 

komplexa frågorna och den yttersta strävan är att förena där det finns splittring och se den större 

bilden (Connell 1998, s. 17). Tabloidiseringen bidrar snarare till ett slags anti-rationalism och 

presenterar allt som ofta situationer ”bortom all förklaring.” Målet är istället att framkalla 

känslor och går mer ut på att väcka sympati hos läsarna än att informera (Connell 1998, s. 17).    

 

2.3 Pressen, populismen och EU-skepticismen 

Folket är klokare än fursten hävdade den medeltida politikern och cynikern Niccolò 

Machiavelli (1532, se Nergård & Hemberg 1999, s. 61). Detta citat ekar in i vår ”post-truth”-

politiska era där förtroendet för auktoriteter och experter är lägre än någonsin, och det gäller 

inte bara för Storbritannien (Peck 2016-06-10). Den konservative politikern och Brexit-

anhängaren Michael Gove uttalade plumpt att folk ”har fått nog av experter” och att britterna 

borde lita på sin magkänsla. Men enligt en stor Ipsos-undersökning som gjordes inför den 

brittiska folkomröstningen, har brittiska medborgare en felaktig och överdrivet negativ bild av 

EU (se Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Journalistisk term för seriösa nyheter som rör politik och utrikeshändelser (Encyclopedia Britannica 2017)  
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Figur 2: De brittiska medborgarnas uppskattningar om EU jämtemot egentliga siffror. Källa Ipsos MORI. 

 

Majoriteten av de 1,000 personer som tillfrågades hamnade långt över de faktiska siffrorna när 

de skulle uppskatta sådant som hur mycket av EU-budgeten som går åt till administrativa 

kostnader och hur stor andel av den brittiska befolkningen som utgörs av EU-migranter. Det 

enda man underskattade var hur mycket pengar som EU bidrog med till Storbritannien genom 

internationella investeringar (Ibid). Mätningarna visade även att en av sju britter (15 procent) 

trodde på minst en myt om EU. 63 procent var övertygade om att ett Brexit skulle minska 

invandringen, medan endast 25 procent trodde att det skulle sänka levnadsstandarden om man 

lämnade unionen (Ibid). 

 

Orsakerna bakom dessa felaktiga föreställningar om EU kan vara många, men från flera håll 

riktades kritik mot den populistiska retoriken i pressen som antas ha spätt på den redan vitt 

utbredda okunskapen. Anand Menon, professor i EU- och utrikespolitik och ledare för UK in a 

Changing Europe, som var delaktig i Ipsos-undersökningen, sa till The Independent: 

There are obviously still high levels of ignorance about the EU, which is troubling 

so close to the referendum. However, it is not so surprising, given the lack of 

accurate information provided to the public, as well as the mistruths, 

exaggerations, and scaremongering that have taken place during this campaign... 
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Oliver Daddow, professor i brittisk politik, menar att brittisk press är och länge har varit starkt 

dominerad av euroskepticism och att journalistkåren har skapat vissa bestämda termer när det 

kommer till hur man talar om EU (se Tournier-Sol & Gifford 2015, s. 151-171). Man väljer att 

beskriva EU som något ”där borta” eller som ett hot mot den brittiska självständigheten och 

identiteten. Nyhetsvinklar som ställer Storbritannien mot EU, eller Frankrike och Tyskland för 

den delen, säljer lösnummer. Direktiv från Bryssel beskrivs som absurda bestämmelser som de 

brittiska medborgarna blir påtvingade av ett främmande organ. Underhållning, skandaler och 

sensationer går före att skapa förståelse för hur EU arbetar. De som är för unionen kopplas allt 

som oftast ihop med eliten och skrämselpropaganda (Ibid). 

 

Enligt Margaret Canovan, professor i politik som fått internationell uppmärksamhet för sina 

studier om nationalism, är Storbritannien ett hierarkiskt land och det brittiska samhället är inte 

populistiskt av naturen. Största delen av de politiskt intresserade medborgarna är inte av åsikten 

att de står över eller på något sätt vet bättre än den styrande makten (Canovan 1981, s. 183). 

Hon skriver om den elitistiska demokratiska teorin som bland annat framhåller att de flesta 

medborgare i demokratiska länder är apatiska och inte deltar politiskt, men att det är lika bra 

eftersom massan är okunnig, irrationell och förlitar sig på auktoriteter. Detta tillsammans med 

idén om demokratin som något som måste skyddas från folket och att eliten ska styra, kan ses 

som en grogrund för populismen i samhället (Canovan 1981, s. 179-181).  

 

Paul Taggart (se Mény & Surel 2002, s. 76-78) delar vidare upp det populistiska resonemanget 

i tre delar: För det första skapas en ”politics of simplicity” där man strävar efter att anpassa 

politiken till folket, göra det så enkelt och lättförståeligt som möjligt. Man tvingar in de mer 

etablerade politiska argumenten i en försvarsställning genom att ifrågasätta deras mer komplexa 

synsätt. För det andra säger man sig tala för folket och menar att folket ska styra. Man talar i 

vaga termer och klumpar ihop folket utan risk att exkludera eller trampa någon på fötterna. 

Samtidigt viker man sig inte för att exkludera och demonisera vissa grupper. Invandrare ställs 

till exempel ofta emot folket (Ibid). För det tredje nämner han dikotomin där man tvingar in 

debatten i positioner för eller emot. Detta hänger ihop med viljan att skapa en förenklad politik, 

men också med tendensen att polarisera olika grupper, exempelvis ställa eliten mot folket. En 

polarisering av debatten är särskilt påtaglig bland euroskeptikerna där man ofta skapar 

dualistiska mönster såsom ”bra och dåligt”, ”rätt och fel”, ”högt och lågt” (Ibid). 
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Därmed verkar populismen ha infiltrerat nyhetsrapporteringen med sina rop efter ett 

återupprättande av demokratin. Folket ska härska efter att ha blivit uteslutna av korrupta 

politiker och en icke-representativ elit som sviker deras intressen, struntar i deras åsikter och 

behandlar dem med förakt (Taggart 2002, se Mény & Surel 2002, s. 27).  

 

För att förstå den brittiska euroskepticismen helt till fullo måste man gå långt tillbaka till den 

klassiska eran. Det finns det inte utrymme för i denna uppsats, men det som kan sägas är att det 

euroskeptikerna ofta hävdar är att en europeisk integration inte alls är möjlig eftersom det inte 

finns någon gemensam europeisk kultur, och finns det inget europeiskt ”demos”6, kan det heller 

inte finnas någon europeisk demokrati. Den brittiska synen på Europa rymmer en märklig 

paradox. Först sägs Europas styrka ligga i dess nationella mångfald och det faktum att varje 

land har sina egna seder, traditioner och identiteter. Att försöka trycka in alla dessa länder i ett 

slags grå europeisk uniform vore galenskap. I nästa andetag beskriver man Europa som en 

färglös monolit som i sin helhet är vitt skild från Storbritannien (Spiering 2015, se Tournier-

Sol & Gifford 2015, s. 17-32). Brittisk euroskepticism går alltså ut på att hävda att det inte 

existerar ett Europa utan enbart en rad diverse nationer, samtidigt som ett unisont Europa 

existerar såsom en motpol till allt det som är brittiskt. Oavsett vilken ståndpunkt man väljer – 

en existerande eller icke-existerande europeisk identitet – kan de användas som argument för 

ett utträde ur EU. 

 

2.4 Mediernas roll och påverkan 

“The primary purpose of journalism is to provide citizens with the information they need to be 

free and self-governing,” skriver Kovach och Rosenstiel i Elements of journalism (2014, s. 17). 

Bland dessa byggstenar finns syften såsom att hjälpa medborgarna genom att skapa ett 

gemensamt språk och en samlad informationsbank. Journalistiken ska på så sätt skapa sociala 

mötesplatser och den kunskap som krävs för att kunna röra sig fritt i det offentliga rummet 

(Ibid). Frågan om vad folket behöver veta för att fungera som välinformerade och ansvarsfulla 

samhällsmedborgare är dock inte helt okomplicerad. Den amerikanske journalisten Walter 

Lippmann hade en pessimistisk syn på demokratin som han ansåg vara i grund och botten 

bristfällig. Problem uppstår då människor överlag bildar sig en bild av världen baserad på de 

förvrängda och inkompletta bilder de tilldelas av medierna (Lippmann 1922, se Kovach & 

Rosenstiel 2014, s. 34). 

                                                 
6 Grekisk term för ”folket” (NE 2017d). 
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Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, menar 

att frågan om vilka verklighetsbilder som ligger närmast verkligheten blir en fråga om 

förenkling. Ett visst mått av förenkling är nödvändigt – mediernas format är ju begränsade till 

skillnad från verkligheten (Strömbäck 2014, s. 169). Det är när nyheterna blir alltför förenklade 

som man kan fråga sig om medierna som medieforskaren Jostein Gripsrud beskriver det 

“serverar stenar istället för bröd” (Gripsrud 2011, s. 42-43). Gripsrud skriver att vi ser oss 

själva genom det medierna presenterar för oss. Sättet vi ser på oss själva innefattar också hur vi 

ser på vår roll i samhället. Så när vissa medier under en längre tid ägnar sig åt en snedvriden 

prioritering, dvs tränger undan material av samhällelig relevans till förmån för mer ytliga 

nyheter, signalerar det att de inte ser på oss som samhällsmedlemmar, utan snarare som 

konsumenter och privatpersoner. Det kan leda till att vi har svårt att se på oss själva som 

personer med rätt till medinflytande i viktiga frågor, vilket i sin tur blir ett hot mot demokratin 

(Ibid).  

 

Jesper Strömbäck redogör för vissa krav som kan ställas på den information vi får genom 

medierna. Den ska vara relevant, allsidig och sann (Strömbäck 2012, s. 268-269), är den inte 

det bör informationen snarare kännetecknas som desinformation. Desinformationen ger läsaren 

en illusion av att få reda på någonting, när den i själva verket leds bort från kunskap (Strömbäck 

2014, s. 79). Neil Postman beskriver desinformation som en malplacerad, irrelevant, 

fragmenterad och ytlig sådan som är vilseledande för oss (Ibid). Ett annat krav är att källorna 

ska redovisas och det ska vara tydligt vad som är fakta och vad som är tyckande och gissningar. 

Om medierna ska göra det möjligt för människor att fritt och självständigt ska kunna ta ställning 

måste läsarna få chansen att vara källkritiska (Strömbäck 2012, s. 269).  

 

En av de frågor som engagerat medieforskare mest är hur mediernas rapportering påverkar 

bilden av vår omvärld (Shehata 2015, s. 353). Lippmann konstaterade att det är bilden av 

verkligheten snarare än verkligheten i sig som avgör hur vi förhåller oss till vår omvärld – och 

att denna bild i stor utsträckning baseras på informationen vi tilldelas av pressen (Ibid). En 

medieeffekt uppstår när vi indirekt eller direkt påverkas av innehållet i medierna. Strömbäck 

talar om mediernas påverkan på tre olika nivåer: makten över beslutsfattandet, dagordningen 

och tanken (Strömbäck 2014, s. 48). Denna studie intresserar sig för mediernas makt över 

tanken som är den mest osynliga formen av makt. Att medierna skulle ha makt över våra tankar 

kan låta absurt. Synsättet påminner om det man hade på 1920-talet då medierna sågs som 
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allsmäktiga, medierna liknades vid injektionsnålar som sprutade in budskap i folket (Dahlgren 

& Järvå 2013, s. 309-310). Idag förstår forskare att mediernas makt är mer komplex än så och 

att det är svårt att skilja mediernas påverkan från annan påverkan (Strömbäck 2001, s. 166). 

Det forskningen intresserar sig för idag är snarare mediernas möjlighet att påverka än om dess 

makt att styra. Mediernas makt över tanken innebär möjligheten att påverka våra bilder av 

verkligheten, som i sin tur kan påverka hur vi väljer att agera. Därför kan vi konstatera att 

makten att påverka verklighetsbilder och den första nivån, makten att påverka beslutsfattandet, 

hänger tätt ihop (Strömbäck 2014, s. 49).  

  

Det finns idag många studier som har försökt förklara mediernas roll i politiska val men endast 

ett fåtal har intresserat sig för röstbeteendet i folkomröstningar. De studier som gjorts på detta 

har funnit att kampanj-innehållet och hur det framkommer i medierna haft betydande effekter 

på hur väljarna sen röstar (de Vreese & Semetko 2004, se de Vreese & Schuck 2008, s. 105). 

När det gäller europeiska folkomröstningar så har forskare påvisat hur beroende väljarna är av 

den information som ges om kampanjen, men få har systematiskt studerat vilken information 

som medierna erbjuder och vilken effekt det kan ha på valresultatet, vilket är en aning 

förvånande med tanke på att medierna är en huvudkälla till information om folkomröstningens 

kampanjer (de Vreese & Schuck 2008, s. 105). Forskarna Druckman och Parkin (2005) liksom 

De Vreese och Semetko (2004) menar att tonen i medierna är en av de faktorer som är 

avgörande när det kommer till mediernas påverkan på folkomröstningar. Tonen kan avslöja en 

partiskhet, som har potential att påverka folks attityder.   

 

Tidigare forskning pekar även på att journalister tenderar att vinkla nyheter om EU ur ett 

nationellt perspektiv, för att göra dem mer lättbegripliga för publiken. Detta kan leda till 

förenkling och trivialisering av mer komplexa och viktiga frågor (Allern 2002, s. 149). Att 

media spelar stor roll i skapandet av en nationell identitet är inget nytt, men inom just EU-

journalistiken framträder det extra tydligt (Williams 2005, s. 12).  

 

2.5 Sammanfattning och tillämpning 

I det här kapitlet har vi diskuterat klyftorna inom det brittiska klassystemet och pressen, EU-

skepticismen, populismen och tabloidiseringen samt mediernas roll och effekter för att sätta 

studien i sin kontext. Det har i dagsläget ännu inte skrivits så mycket om mediernas roll just 

inför den brittiska folkomröstningen. Bland den forskning vi funnit har man inte heller gjort 
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några kopplingar till det brittiska klassamhället eller frågat sig om medierna kan ha bidragit till 

en fortsatt eller ökad polarisering mellan de olika klassgrupperna. Det finns i dagens samhälle 

ett stort behov av forskning om populistiska tendenser i mediernas rapportering, särskilt inför 

folkomröstningar som i grund och botten ska ha en demokratisk funktion. Vi vill med denna 

uppsats bidra till dessa ännu outforskade områden med målet att få en djupare insikt i huruvida 

medierna lever upp till sitt demokratiska uppdrag eller om de rekonstruerar obalanserade 

verklighetsbilder med populistiska drivkrafter.   

 

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin utgår från att medierna aldrig kan beskriva verkligheten som den faktiskt ser 

ut, istället så konstruerar medierna bilder av verkligheten. Allt nyhetsinnehåll är ett resultat av 

journalistens val, vilket också innebär att något har valts bort. (Strömbäck 2012, s. 271) 

Journalisten har valt att beskriva en person, handling eller händelse på bekostnad av en annan, 

och samtidigt valt att sätta vissa saker i förgrunden och andra i bakgrunden. Det rör sig om 

ämnen, ordval, källor, berättarperspektiv, attribut och vad som betraktas som fakta. Den 

verklighet vi uppfattar är influerad av de verklighetsbilder vi ser i media och ju mer beroende 

vi är av informationen i media, desto lättare kan media påverka oss (Ibid). Price, Tewksbury 

och Powers beskriver mediernas gestaltning av politik på följande sätt: 

Genom att aktivera vissa idéer, känslor och värderingar snarare än andra kan 

nyheterna alltså uppmuntra vissa sätt att tänka på politiska fenomen och få 

publikens medlemmar att komma fram till mer eller mindre förutsägbara slutsatser. 

[...] Enligt gestaltningsforskningen kan mediala budskap, genom att framhäva vissa 

sidor av ett problem snarare än andra, få människor att ta hänsyn till helt olika 

faktorer när de funderar över frågan och bildar sig en uppfattning om den. (Price, 

Tewksbury & Powers 1997, se Strömbäck 2012, s. 272) 

 

Sättet ett fenomen gestaltas på i medierna blir alltså ett slags ramverk för hur vi tolkar 

nyheterna, och i förlängningen påverkar det också det sätt på vilket vi upplever verkligheten 

(Strömbäck 2012, s. 271).   
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3.2 Medielogiken  

David Altheide och Robert Snow var de som myntade begreppet medielogik. De menar att 

journalistiken inte längre handlar om att gå ut i verkligheten och hitta nyheter som är viktiga 

och relevanta att rapportera om, utan snarare om att hitta nyheter som passar det egna 

medieformatet och dess produktionsvillkor (Strömbäck 2014, s. 163). Journalister kan därmed 

inte rapportera om verkligheten på ett sätt som är oberoende från medierna själva. Medielogiken 

är en konsekvens av att mediaorganisationer drivs i vinstdrivande syften, vilket medför att de 

måste ta hänsyn till den konkurrens som finns på mediemarknaden (Strömbäck & Esser 2009, 

se Bolander 2014, s. 21). 

 

”I det moderna samhället finns ett överskott av information och ett underskott av 

uppmärksamhet” konstaterar den norska nyhetsforskaren Gudmund Hernes (2014, se Häger 

2014, s. 131). Därför måste medierna utnyttja olika journalistiska berättartekniker som fångar 

människors uppmärksamhet. De journalistiska berättarteknikerna formas av hur journalister 

och redaktörer ser på den journalistiska professionalismen, graden av kommersialisering och 

de medietekniker det specifika mediet är beroende av (Strömbäck 2014, s. 234). 

 

Medielogik är urval, organisering och producering av material anpassat för att vara 

konkurrenskraftigt (Bolander 2014, s. 21). När innehållet anpassas efter mediernas logik så sker 

det på bekostnad av informationsmängden (Hernes 2014, se Häger 2014, s. 131-132; Strömbäck 

2014, s. 169; Bolander 2014, s. 21). Nyheter som vinklas för hårt kan därför sägas utgöra ett 

hot mot journalistikens informativa och demokratiska funktion.  

 

Strömbäck (2015, s. 303) menar att det framförallt rör sig om dessa sex berättartekniker:  

1. Förenkling  

2. Tillspetsning  

3. Intensifiering  

4. Polarisering  

5. Personifiering  

6. Stereotypisering  

 

För att förklara begrepp 1-5 kommer Björn Hägers definitioner användas. Eftersom Häger inte 

tar upp begrepp 6 kommer det att förklaras med hjälp av Nationalencyklopedin. Förenkling 

innebär att nyheten görs enklare än den i själva verket är och innehåller färre nyanser och 
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mindre komplexitet (Häger 2014, s. 131). Tillspetsning betyder att händelsen kryddas för att 

nyheten ska få större genomslag. Det hela görs mer tydligt, kort och tilltalande (Ibid). Använder 

sig journalisten av intensifiering så försöker den göra händelsen mer spännande. Journalisten 

zoomar in på våld, strejker och annan dramatik (Häger 2014, s. 132). Med polarisering vill 

journalisten väcka känslor genom på ett generaliserande sätt lyfta fram olikheter och konflikter 

(Häger, 2014, s. 131). Personifiering är att fokusera på enskilda personer för att möjliggöra 

identifikation (Häger 2014, s. 132). Den sjätte och sista berättartekniken som Strömbäck 

redogör för är stereotypisering som innebär att journalisten använder sig av allmänna 

föreställningar om utmärkande egenskaper hos olika typer av människor för att bygga upp en 

förenklad bild av dessa. Det går alltså ut på att skära alla över en kamm, till exempel alla de 

med ett visst kön, nationalitet, religion eller klass (NE 2016b).   

 

3.3 Teorin om kunskapsklyftan 

Det har länge antagits att det ökade informationsflödet genom press, TV och inte minst internet 

har bidragit till att jämna ut skillnaderna i kunskapsnivåer som är en följd av ojämlika 

förhållanden kopplade till utbildning och social status. Studier har även gjorts på politiska 

kampanjer som pekar på att kunskapsklyftorna mellan olika sociala grupper på kort sikt kan 

minska under perioder av högt informationsflöde. Men det finns även bevis för en motsatt 

effekt, där en liten del av befolkningen tillgodogör sig av en större del av informationen medan 

resten drunknar i information utan att kunna ta till sig något bestående. I det senare fallet 

fortsätter därmed klyftorna att öka i takt med medieutbudet (McQuail 2010, s. 489). 

       

Tichenor et al. (1970) myntade begreppet knowledge gap (kunskapsklyftan) som innebär att när 

massmediernas informationsflöde in i ett socioekonomiskt system ökar, kommer kunskapen att 

öka mer för de delar av populationen med en högre socioekonomisk status än för de med en 

lägre status. Detta leder i slutändan till att kunskapsklyftan mellan dessa två grupper ökar. Man 

menar för den sakens skull inte att de med en lägre status är oinformerade eller att mindre 

kunskap direkt kan kopplas till fattigdom i en materiell mening, men det finns starka 

korrelationer mellan social klass, vilka källor man vänder sig till och förmågan att sätta sig in i 

politiska, sociala eller ekonomiska frågor (McQuail 2010, s. 489). 

 

Enligt teorin om kunskapsklyftan kan man utgå från två aspekter: å den ena sidan hur 

informations- eller nyhetsspridningen mellan olika sociala klasser i ett samhälle ser ut generellt, 
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å den andra sidan vilka ämnen eller områden som majoriteten inom respektive grupp tenderar 

att ha bättre kunskap om. När det gäller den första aspekten är den mer djupt rotad i orättvisa 

samhällsstrukturer som inte kan rättas till enbart av mediernas kraft. Angående den andra 

aspekten finns det däremot flera möjligheter för medierna att påverka, både för att öka och att 

minska kunskapsklyftorna (Ibid). 

 

När det gäller den sociala statusen finns det finns många saker som väger in, men något som är 

särskilt avgörande är utbildningsnivå som oftast är högre bland dem med högre social status. 

Ju högre utbildning, desto bredare referensramar, mer samlad kunskap och högre intresse för 

och medvetenheten om politiska frågor (Tichenor et al 1970, s. 160). Den andra viktiga 

förklaringen är det selektiva beteendet människor har när det kommer till vilka medier man tar 

del av. Överlag finns en tendens att tolka och minnas information på ett sätt som är förenligt 

med ens existerande åsikter och värderingar, men om man är mottaglig för informationen har 

också att göra med om den är begriplig för en. Det för med sig att de som får mest ut av den 

informationen medierna erbjuder är de bäst utbildade och kanske också de som är i minst behov 

av informationen. Kunskapsklyftan kan sägas vara en förklaring till massmediernas stora 

misslyckande när det kommer till att informera allmänheten i viktiga frågor (Ibid).  

 

Olle Findahl, professor i media och kommunikationsvetenskap, har forskat på hur information 

sprids och hur olika människor tar till sig nyheter på olika sätt. När det händer något dramatiskt 

och iögonfallande så kommer informationen att sprida sig snabbt åt alla håll och kanter. 

Informationen når rika och fattiga, unga och gamla, välutbildade och lågutbildade. Skillnaden 

är att dessa människor tar del av nyheterna på olika nivåer (Findahl 1990, s. 148-149). Nivåerna 

delar Findahl in i nyhetsmedvetande, händelsemedvetande och bakgrundskunskap. 

Nyhetsmedvetande är den mest grunda förståelsen, personen känner till att något har hänt men 

känner inte till själva händelsen, så som inblandade aktörer och plats. Det gör däremot en person 

med händelsekunskap. Bakgrundskunskapen är den djupaste förståelsen av nyheter och innebär 

en kunskap om händelsens orsak och verkan, personen kan sätta in nyheten i ett större 

sammanhang (Ibid). Detta på vilken nivå människor tar till sig information kan också kopplas 

till Tichenors teori om kunskapsklyftan och ytterligare förklara på vilket sätt den ter sig. 
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3.4 Sammanfattning och tillämpning 

I det här kapitlet har vi redogjort för gestaltningsteorin, medielogiken och teorin om 

kunskapsklyftan. Den här uppsatsen kommer ha gestaltningsteorin i åtanke under analysens och 

diskussionens gång för att belysa vad journalisten har valt att ha med och inte, vad som ställts 

i förgrunden och vad som ställs i bakgrunden. Studien kommer även utgå från Strömbäcks teori 

om medielogik med fokus på de sex berättarteknikerna: förenkling, tillspetsning, intensifiering, 

polarisering, personifiering och stereotypisering. I analys och diskussion kommer det resoneras 

kring hur starkt tidningarna styrs av medielogiken, vilket är relevant då det också säger något 

om den information läsarna erbjuds. Efter genomgången av bakgrund, tidigare forskning och 

teori har vi funnit många likheter mellan tabloidiseringen, populismen och medielogiken. I 

slutsats och diskussion kommer vi utveckla våra tankegångar kring detta. Tichenors teori om 

kunskapsklyftan kommer användas i analysen för att belysa graden av förkunskap som krävs 

av de olika läsarna i tidningarna. I slutsats och diskussion kommer resultaten att kopplas till 

Tichenors teori genom en diskussion i frågan om huruvida tidningarna har ökat eller minskat 

kunskapsklyftorna mellan sina olika läsargrupper.    

 

4. Material 

4.1 Tidningarna 

Vi har valt att jämföra de brittiska dagstidningarna The Sun och The Daily Telegraph. De är 

intressanta för studien då de för det första utgör två av de tidningar som dagligen når flest läsare 

i Storbritannien (Se Figur 3). För det andra står båda tidningarna till höger på den politiska 

skalan och tog tydligt parti för ett Brexit under valkampanjen inför folkomröstningen om EU-

medlemskapet. Slutligen är de relevanta att jämföra för vår studie, då de riktar sig till 

målgrupper från kapitalt skilda sociala klasser (Gani 2014-11-18).  
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Figur 3: Storbritanniens mest lästa dagstidningar. Källa: Statista 

 

4.1.1 The Sun 

The Sun en tabloid som kommer ut sju dagar i veckan i Storbritannien och på Irland. Tidningen 

grundades inom arbetarrörelsen i London 1912. Den ägs sedan 1969 av Rupert Murdoch och 

har en upplaga på 2,2 miljoner exemplar. Den var tidigare den största dagstidningen i 

Storbritannien, men knuffades 2013 ner på en andra plats av Daily Mail. Tidningen är ökänd 

för sensationsmakeri och har varit inblandad i en mängd kontroverser genom åren (NE 2016c). 

Den typiska läsaren tillhör arbetarklassen (Gani 2014-11-18). 

Eftersom The Sun inte var sökbar i mediearkivet Retriever söktes artiklarna fram via tidningens 

hemsida på nätet. Där finns allt som publicerats arkiverat i datumordning och indelat efter olika 

nyhetskategorier. Vi knappade in sökordet “Brexit” och fick 72 träffar för den period som skulle 

undersökas.  

 

4.1.2 The Daily Telegraph 

The Daily Telegraph är en konservativ tidning i broadsheet-format grundad i London 1855. 

Tidningen räknas sedan början på 1950-talet som störst bland de brittiska kvalitetstidningarna. 

Den kommer ut dagligen, även på söndagar som The Sunday Telegraph. The Daily Telegraph 

ägs nu av Telegraph Media Group och har en upplaga på cirka 550 000 exemplar (NE 2016d). 

Den vänder sig till en målgrupp som utgörs av överklass och ställer sig därmed i stark kontrast 

mot the Suns läsare (Gani 2014-11-18).  
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För The Daily Telegraph kunde vi använda oss av mediearkivet Retriever där sökordet “Brexit” 

resulterade i 146 träffar för den valda perioden. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Den period som undersökningen avser är veckan innan den brittiska folkomröstningen, från den 

17 till den 23 juni 2016. Detta eftersom vi främst intresserar oss av rapporteringen inför valet 

som ägde rum den 23 juni. Under den sista veckan rapporterades det flitigt och det bedömdes 

att omfånget av materialet var tillräckligt för att kunna identifiera de dominerande 

verklighetsbilder som respektive tidning skapade åt sina läsare och för att göra ett representativt 

urval för vår analys. På grund av det kopiösa antal artiklar som skrevs i de båda tidningarna har 

vi vidare avgränsat till det material som publicerats under sektionen “news” (nyheter). I The 

Daily Telegraph räknades även sektionen “business” (näringsliv) med. Detta på grund av att 

nyhetsuppdelning såg väldigt olika ut i de olika tidningarna och att endast undersöka artiklarna 

under nyhetssektionen hade inte skapat en representativ bild av helheten. I The Sun fanns mer 

samlat under nyhetssektionen, däribland ekonomi. 

 

Anledningen till att vi valt att titta på artiklarna online och inte i papperstidningarna är rent 

praktisk. Flera försök att komma åt pdf-versioner av tidningarna gick i stöpet och varken 

sparade original eller exemplar på mikrofilm fanns att finna på svenska bibliotek. Detta skapade 

problem i vår undersökning då vi omöjligen kan säga något om kontexten och rangordningen 

som artiklarna från början inrymts i. Dock måste sägas att i och med det faktum att andelen 

läsare som tar del av nyheterna via webben ökar mer och mer, är en undersökning av 

papperstidningarnas layout inte nödvändig för att kunna säga något om påverkan av det 

nyhetsinnehåll som läsarna tar del av (NRS 2016). Eftersom vi undersökt artiklarna långt i 

efterhand kan vi inte uttala oss om hur de placerats på webbsidan från början eller hur sidorna 

där artiklarna ligger uppe såg ut exakt då de publicerades. Det vi kunnat säga något om är 

däremot hur tidningarnas webbsidor ser ut i allmänhet och vilka signaler det kan tänkas sända 

ut till läsaren. 

 

Det kan tilläggas att den ursprungliga tanken var att även inkludera den mest lästa 

dagstidningen The Daily Mail i undersökning, men på grund av omfattningen av materialet 

valdes den bort. 
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Totalt resulterade sökningarna på ”Brexit” i 218 artiklar (Se Figur 4). Av de 72 artiklar som 

sökningen på The Suns webbsida resulterade i tillhörde 56 stycken fliken “news”, 16 stycken 

föll bort ur analysen, varav 13 stycken var opinion och 3 klassades som övrigt. I Retriever 

hittades 146 artiklar från The Daily Telegraph, varav 62 stycken låg under fliken “news” och 

25 under fliken “business”. Dessa fick utgöra de 87 artiklar som gick vidare till nästa steg i 

urvalsprocessen. Av de 59 artiklar som föll bort var 30 stycken opinion och 29 stycken 

klassades som övrigt. Under övrigt hamnade alla artiklar som publicerats under flikarna sport, 

kultur, livsstil m.m.).  

 

 

Figur 4: Urvalsprocess för artiklar till den kvalitativa textanalysen. 

 

Vi gick således i ett första skede igenom och gjorde en kvantifiering av 143 artiklar (56 från 

The Sun och 87 från The Daily Telegraph), som sorterades efter de olika teman som var mest 

framträdande i tidningarnas rapportering i anknytning till Brexit. Enligt forskaren Knut 

Kjeldstadli kan en kvantifiering vara en bra lösning i de fall då materialet tenderar att bli för 

stort för att man ska kunna säga något om varje liten del. På så sätt kan man beskriva helheten 

i form av medeltal eller mönster som är representativa för materialet. En ytterligare fördel är en 

ökad tydlighet – att kvantifiera är att fastställa omfånget eller utbredningen av ett fenomen mer 

exakt (Kjeldstadli 1998, s. 178-179). De mest förekommande teman som vi fann i The Sun 

visade sig vara: Cameron, invandring och självständighet. De vi fann i The Daily Telegraph 

visade sig vara: ekonomi, världen och EU. Till sist valdes en artikel från var och en av dessa 
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sex kategorier (totalt 74 stycken artiklar) till den djupare kvalitativa analysdelen. För denna 

slutliga selektion valde vi att gå igenom och subjektivt bedöma vilka artiklar som bäst lämpade 

sig för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

 

5. Metod  

Den här studien bygger på en kvalitativ textanalys baserad på Bengt Nermans och Kristina 

Lundgrens massmedieretorik. Genom en kvantifiering av 143 artiklar valdes sex representativa 

artiklar ut till den kvalitativa textanalysen (se kap. 4). Analysmodellen som använts utgår från 

Kristina Lundgrens massmedieretoriska modell och valda delar ur Bengt Nermans 

massmedieretorik och har slutligen anpassats för att passa den egna studiens syfte och 

frågeställningar.    

 

5.1 Kvalitativ textanalys 

Det finns flera skäl till att vi valde en kvalitativ ansats. Framförallt är det för att vi intresserar 

oss för texternas dolda budskap och tilltal, vilket endast kan urskiljas efter en mer djupgående 

läsning av texten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, s. 273). Vi är också 

intresserade av hur verklighetsbilderna rörande folkomröstningen såg ut och hur de skiljer sig 

åt i de två tidningarna. För att undersöka detta lämpar sig metoder av kvalitativ art bäst. Forskare 

som studerar texter kvalitativt vill undersöka dess mening och betydelse – vad är det som 

språket representerar och är en del av? (Alvesson & Kärreman 2004, s. 99-105) Till skillnad 

från kvantitativa studier är kvalitativa analyser inte ute efter statistiska belägg eller någon större 

generalisering, därför undersöks ett mindre antal texter för att kunna göra en djupdykning i 

dessa med målet att förstå dem och sammanhanget de ingår i (Alvesson & Kärreman 2004, s. 

15).  

 

I vårt fall kommer inte någon vidare generalisering vara möjlig då materialet endast består av 

sex stycken artiklar. Studiens resultat kan därmed endast konstatera hur tre ”typiska” 

nyhetsartiklar i dessa två tidningar såg ut veckan innan valet, och vad som skiljde dessa kluster 

åt. Vilka nyhetsartiklar som tillhörde de ”typiska” klargjordes efter en kvantifiering av allt som 

hade publicerats under den valda tidsperioden för studien. Peter Dahlgren är professor i media 

och kommunikation och menar att det centrala inom kvalitativa analyser är tolkningen, vilket 
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också är grundläggande inom hermeneutiken7 (Dahlgren 2000). Utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv blir allt, rent metodologiskt, mer komplext, svårhanterligt och oöverskådligt. 

Redaktionerna som sänder ut budskapen har gjort tolkningar av världen utifrån vissa 

värderingar och normer i samhället de befinner sig i, och som är specifika för den institutionen. 

Budskapet innehar betydelser som mer eller mindre omedvetet slår igenom. För läsaren och 

forskaren är denna pågående meningsproduktion genom texterna lika komplex som för 

redaktionerna (Gripsrud 2011, s. 193-197). 

 

Dahlgren menar att den tolkning forskare gör i kvalitativa studier inte avsevärt skiljer sig från 

den tolkning vi gör i vardagen, utan skillnaden är det systematiska tillvägagångssättet (Dahlgren 

2000, s. 77-79). För att kunna studera artiklarna systematiskt har vi utgått från en 

massmedieretorisk analysmodell med frågor hämtade från Bengt Nerman och Kristina 

Lundgren, men anpassade efter studiens syfte och frågeställningar. Den följer här nedan, med 

de frågor vi ställt till artiklarna vi har undersökt. 

 

Analysmodell efter Bengt Nermans medieretorik 

 

Överblick: 

DEN VISUELLA KONTEXTEN 

• Det första intrycket 

• Layout: logga, färgtema, typsnitt, bilder och sektioner 

• Sektionernas innehåll 

• Artiklarnas struktur, bilder och faktarutor 

• Interaktivitet 

TEXTENS TEMAN OCH KARAKTÄR 

• Vad säger rubrik och ingress? 

• Vad är artikelns vinkel? Vad sätts i förgrunden, vad sätts i bakgrunden och vad 

utelämnas? 

• Var hämtar skribenten sin fakta? Redovisas källorna? 

 

  

                                                 
7 Hermeneutik betyder läran om tolkning (NE 2017e). 
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Textanalys: 

DEN DRAMATISKA MODELLEN 

• Vilken scen väljer skribenten och vilka får spela huvudroller och biroller? Vilka 

porträtteras som hjältar, skurkar och offer? Används aktiva eller passiva 

konstruktioner av verben?  

• Hur ser valet av anföringsord ut? Är de neutrala (säger, berättar) eller mer beskrivande 

(medger, avslöjar, erkänner)? 

• Vem citeras i artikeln och vem beskrivs eller omtalas? 

ATTITYD 

• Hur är ordvalet, stilen och tonen i artikeln? Förekommer värdeladdade ord? Är stilen 

högtidlig eller vardaglig? Är tonen inkluderande/exkluderande, entydig/dubbel, 

vänlig/aggressiv, tillspetsad och intensifierad eller saklig? 

• Är det en öppen eller sluten text: Har den ett myndigt tonfall som från början ger en 

färdig slutsats eller inbjuder den läsaren till egna tolkningar? Resonerar skribenten 

med läsaren? 

• Är det en förenklad berättelse eller problematiseras det skildrade så att läsaren inbjuds 

till egna ställningstaganden? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser? 

• Använder sig reportern av personifiering?  

METAFORER 

• Använder sig skribenten av metaforer? Vilka associationer väcks? 

• Finns det schabloner eller stereotyper i artikeln? 

• Skapar reportern kontraster genom tankefigurer så som ont och gott, fattig och rik eller 

högt och lågt? Finns ett ”vi och dom” (polarisering)? 

RELATIONEN TILL LÄSAREN 

• Hur framträder reportern själv? Dolt eller öppet? Finns det ett “jag” i texten? 

• Vilket är perspektivet? Ovanifrån, underifrån eller neutralt från sidan? Nära/långt ifrån 

(distans)? 

• Vilka mått av förkunskap krävs? Finns det syftningar eller anspelningar på sådant som 

inte förklaras i artikeln? 

• På vilket sätt skapar skribenten en förbindelse mellan läsare och aktörer i texten? Är 

det nära eller distanserat?  
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5.2 Nermans massmedieretorik 

”Det är utan tvivel en ansvarsfylld konst att fånga läsaren, att föra henne ur en verklighetsbild 

(gemenskap) in i en annan, att avgränsa en grupp” skriver journalisten och samhällsdebattören 

Bengt Nerman (1973, s. 15). Han talade om texten som ett slags rum, ett eget samhälle. Rummet 

är socialt och erbjuder en gemenskap för de läsare som delar samma grundläggande värderingar 

och tolkningsramar. Rummet kan även ses som en scen där journalisten är regissör, tilldelar 

aktörer roller o.s.v., förklarar Nerman (1973). 

 

När Nerman grundade massmedieretoriken, intresserade han sig för hur journalistiska texter 

kan påverka sina publiker och för hur relationerna mellan skribenten, mediet, texten, världen 

och läsaren ser ut. Den specifika redaktionen, mediet, textens genre och dess värderingar kallas 

i massmedieretoriken för konventioner och skapar ett raster mellan journalisten, världen och 

läsaren. Detta raster har stor inverkan på den verklighet journalisten erbjuder och hur läsaren 

tilltalas, vilket även ger läsaren en uppfattning om sig själv (Nerman 1973 s. 17). 

Konventionerna är sedan med och bygger upp en mediedramaturgi, som ofta på förhand är 

given. 

 

”Den självklara bild som en redaktion har av hur en viss text […] ska skrivas för att vara ’bra’ 

fungerar som ramföreställning eller ’styrande rum’. Texten säger till läsaren: Detta är världen. 

Detta är min värld. Detta bör vara din värld. Kom och dela vår gemensamma värld.” förklarar 

Nerman (1973, s. 21) Genom att granska rummet (texten) noga kan mediets och journalistens 

värderingar och uppfattningar om verkligheten urskiljas. Centralt i Nermans massmedieretorik 

är den dramatiska metoden. Den siktar på mediernas tendens att på ett dramatiskt sätt uppfatta 

och gestalta världen. Läsaren bevittnar en scen med kulisser, huvudroller, biroller, publik och 

handling där journalisten är regissör. Att analysera scenen utifrån den dramatiska metoden är 

att leta efter vilka som får tala, hur skribenten framträder, vilka källor som används etc. (Nerman 

1973, s. 55).  

 

Också från läsarens perspektiv finns ett raster. Läsaren tar till sig en text med vissa 

föreställningar och förväntningar på texten och hela mediet, vilket tillsammans med läsarens 

värderingar, språkvanor och sociala kontext skapar läsarens medieraster. Medierastret styr 

uppfattningen av texten som i sin tur styr verklighetsbilden läsaren får (1973, s. 21-22). 

Eftersom rastret påverkar hur skribent och läsare tolkar och förstår världen, är det viktigt att ha 

som mål att urskilja det i den massmedieretoriska analysen.  
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Massmedieretorikens syfte är att tolka textens öppna och dolda budskap, som är möjligt först 

efter en ordentlig genomgång, en mikroanalys, av texten. I en journalistisk text finns personer 

som handlar och relateras till varandra. Nerman beskriver detta som ett roll- och relationsspel, 

som är viktigt att undersöka för att förstå texten (1973, s. 23-24). Sättet skribenten själv 

framträder, hur den beskriver aktörer och hur dessa ser på andra aktörer bildar en social över- 

och underordningsskala (Ibid). Skribenten, läsaren och aktörerna i texten placeras jäms en 

social skala där de på olika sätt relateras till varandra. Nerman menar att det är en fråga om 

distans och redogör för tre olika former. Skribenten och läsaren kan vara jämbördiga och 

placera sig ”ovanför huvudet” på aktören, där de ser ner på honom eller henne. Ett andra förslag 

är att alla placeras på en likvärdig nivå och bildar ”en enda härlig storfamilj” där de delar samma 

värden. I den tredje modellen har skribent och läsare ”enats i beundran” under aktören, som 

omtalas med respekt och empati (1973, s. 26-27). De roller och relationer skribenten väljer och 

etablerar är i hög grad påverkat av mediets konventioner (Ibid). Dessa erbjuder också 

identifikationsmöjligheter för vissa läsare. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Det material som undersökts kvalitativt är begränsat då det endast bygger på sex artiklar. Detta 

gör att det blir svårt att dra några större slutsatser kring tidningarnas rapportering veckan innan 

folkomröstningen. Resultaten visar snarare på indikationer av vissa tendenser i hur tidningarna 

rapporterat om Brexit. Dock stämmer dessa indikationer överens med den forskning som redan 

finns om tabloidiseringen, kunskapsklyftan, EU-skepticismen och populismen, vilket ändå gör 

resultaten trovärdiga. Hade ett större material undersökts hade vi fått med fler nyanser och 

bättre kunnat underbygga våra resonemang.  

  

En svårighet i undersökningen har varit att analysera artiklar på engelska. Även om vi anser oss 

vara tillräckligt dugliga och vana vid det engelska språket hade analysen gått snabbare, varit 

lättare och mer fingertoppskänslig om artiklarna varit skrivna på svenska, som ju är vårt 

modersmål. Något vi upptäckte under analysens gång var att tidningarna ofta använde sig av 

syftningar och ordlekar som vi inte alltid förstod, men vars betydelse kanske skulle vara 

självklara för en engelsman. Mestadels har vi kunnat komplettera varandra med sådant som 

varit svårt att förstå, men när båda varit osäkra har vi varit noga med att slå upp dessa ord och 

fraser på internet och ibland även kollat av med engelskspråkiga individer. 
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En väsentlig del inom den massmedieretoriska analysen är kontexten. Att täcka den aspekten 

har inte varit helt lätt för oss och hade kunnat gjorts på flera olika sätt. Kristina Lundgren 

beskriver kontexten som det som omger nyhetsartikeln, hur den ramas in och hur vi tolkar den 

baserat på vad vi tidigare har läst (Lundgren 1999, s. 52-53), andra menar att kontexten omfattar 

allt ifrån den enskilda journalisten, genren, redaktionen och mediet till det samhälle och den tid 

som journalistiken produceras i. Eftersom vi analyserat artiklarna i dess webbformat så är 

sammanhanget, såsom Lundgren tolkar det, ständigt skiftande. Det optimala hade varit att 

studera tidningssajten precis så som den såg ut dagen artikeln publicerades då läsaren antagits 

ta del av den. Det vi gjorde var att studera de delar av tidningens webbsida som faktiskt är 

konstanta – eller åtminstone inte ändrats under den tiden som gått sedan artikeln publicerades. 

Vi studerade sådant som logga, färger, interaktivitet, bilder och struktur, vilket vi valde att kalla 

för den visuella kontexten. Vi försökte även att täcka kontext-aspekten genom att göra 

efterforskningar på de två tidningarna. Dess ägarförhållanden, målgrupp och upplaga 

tillsammans med det visuella intrycket har gett oss en uppfattning om sammanhanget som 

texterna är en del av. 

 

Vad gäller valet av metod så var det långt ifrån självklart. Alternativa metoder har diskuterats, 

vilka förmodligen skulle ha gett andra resultat. Vi var länge inne på att göra en kritisk 

diskursanalys då vi ville ställa språket i relation till den sociala kontexten och undersöka 

relationerna mellan sociala förhållanden, ideologier och maktrelationer, vilket överensstämmer 

med den kritiska diskursanalysens ändamål (Richardson 2007, s. 45). Men eftersom kontexten, 

eller den sociala och diskursiva praktiken, är en så pass stor del av den kritiska diskursanalysen 

och vi inte haft möjlighet att täcka den på ett lämpligt sätt, bestämde vi oss för att fokusera mer 

på själva texten. Nära till hands låg då massmedieretoriken som liknar diskursanalysen på 

många sätt, men som istället för att undersöka samspelet mellan text och kontext på en 

makronivå tar sig an texten på mikronivå för att få syn på dess dolda budskap och konventioner. 

En annan skillnad är att diskursanalytiker letar efter övergripande mönster hos ett större 

material för att kunna säga något om en viss diskurs och kontext medan massmedieretoriker 

analyserar mindre material och tolkar den enskilda textens öppna och dolda budskap som sedan 

jämförs med andra texter som analyserats på samma sätt. Massmedieretoriken undersöker även 

textens bilder och layout för att få grepp om dess sammanhang, vilket överensstämmer med vår 

tolkning av kontext. 
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6. Resultat och analys 

I denna del har tre artiklar från varje tidning analyserats kvalitativt enligt den massmedie-

retoriska analysmodellen. Artiklarna får representera de teman som var utmärkande för 

respektive tidning. Först gjordes en överblick där det visuella samt textens teman och karaktär 

undersöktes. Därefter gjordes själva textanalysen där vi undersökte artiklarna utifrån Nermans 

dramatiska modell, attityd, metaforer, relationen till läsaren samt om artiklarna var förenklande 

eller problematiserande. Under analysen framstod flera tydliga skillnader mellan tidningarna. 

Dessa kommer att redogöras för i den jämförande delen i slutet på kapitlet.  

 

6.1 The Sun 

DEN VISUELLA KONTEXTEN 

The Suns röda och vita logga har den typiska layouten för en tabloid. Headern innehåller 

flikarna “home”, “football”, “sport”, “TV and showbiz”, “living”, “news”, “videos”, “sun 

bingo” och “sun bets”. Går vi in på nyhetsfliken finner vi indelningarna: “all news”, “UK 

news”, “world news”, “politics”, “tech and science” och “opinion”. Läsaren möts även av 

mycket bilder, pufftexter och feta rubriker.  

 

På artikelnivå är texten uppdelad i flera nivåer med en pufftext med versaler i en stark blå färg 

och en fetad rubrik i sans-serif. Alla de artiklar som undersöktes hade även en tydlig nedryckare 

och ingress. Brödtexten är skriven i sans-serif med mycket luft och varvas med mycket bilder. 

 

I artikelns inledning finns även en byline i blått med journalistens titel, samt länkar till sociala 

medier och kommentarsfält. Till höger finns en kolumn med de mest lästa artiklarna för stunden 

och mot slutet av artikeln finns en slideshow med länkar till liknande artiklar. Längst ner finns 

taggar på liknande ämnen och ett kommentarsfält. 

 

6.1.1 Textanalys 1 
“David Cameron ‘lying’ about Turkey joining EU as talks will take place just days after 

referendum” (The Sun, 22 juni 2016. Se Bilaga A). 

Artikeln är ett typexempel på en av de vinklar som var mest förekommande veckan innan valet, 

nämligen den där premiärminister David Cameron får bära hundhuvudet och representera den 

korrupta eliten i det populistiska temat eliten mot folket.  
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TEXTENS TEMAN OCH KARAKTÄR 

I rubrik och ingress framhävs att David Cameron har gått folket bakom ryggen genom att ljuga 

om tidsplanen vad gäller Turkiets EU-medlemskap. Rubriken lämnar inget utrymme för läsaren 

att göra egna ställningstaganden kring Cameron, utan är sluten och dömande. Att mötet om 

Turkiets medlemskap kommer ske “just days after the referendum” (bara dagar efter 

folkomröstningen) framställs som ett faktum och blir, enligt skribenten, ett bevis för att 

Cameron ljuger. Nedryckaren presenterar en kort bakgrund om Turkiet och hur mycket 

Storbritannien bidrar ekonomiskt till landet vilket ger ett något mer seriöst intryck då skribenten 

använder exakta siffror.  

 

Det som ställs i bakgrund till Camerons så kallade lögner och kostnaderna för Storbritannien är 

dels f.d. toryledaren och Brexit-supportern Iain Duncan Smiths vredesutbrott mot det han kallar 

för konspirationer mellan Cameron och EU angående Turkiets medlemskap. I bakgrunden står 

även Turkiets önskan att Storbritannien ska stanna kvar i unionen. Det som kan sägas vara 

utelämnat är ett uttalande från en neutral och saklig källa. Både Duncan Smith och de turkiska 

politikerna har ett intresse av att sätta press på Cameron, med i huvudsak känsloargument. 

Utöver det saknas en röst från Camerons läger och en röst från EU eller någon annan som tillhör 

Remain8-sidan. 

 

Faktauppgifterna i artikeln verkar vara hämtade från de aktörer som förekommer i texten: en 

Brexit-förespråkande politiker, premiärministern Cameron och två turkiska politiker. Det är 

dock tydligt att The Sun plockat fakta lite som de vill och Cameron får knappt komma till tals. 

När skribenten beskriver hur mycket landet betalar för att hjälpa Turkiet så redovisas The Sun 

själva som källa, som har “revealed” (avslöjat) informationen. Dock får vi inte veta hur den 

avslöjats, vilket ger en känsla av mörkläggande. Vid en första anblick kan läsaren få intrycket 

att journalisten själv har intervjuat personerna i artikeln, men citaten kan lika gärna vara 

hämtade från sekundärkällor. I de fall informationen inte kopplats till en synlig källa så används 

förklaringar som “emerged” (framkommit på ett okänt sätt) eller inga alls. Journalisten är 

överlag inte transparent med sina källor, vilket gör det svårt för läsaren att vara källkritisk. 

 

 

 

                                                 
8 Syftar till åsikten att Storbritannien ska stanna i EU. 
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DEN DRAMATISKA MODELLEN 

Huvudrollen ges till en f.d. toryledare och Brexit-supporter. Han får en aktiv roll och kopplas 

till verb som signalerar styrka och handlingskraft såsom “unleashed” (avfyrade), “declared” 

(deklarerade) och “accused” (anklagade). Premiärministern får också en huvudroll men en 

passiv sådan och kopplas till negativt laddade verb som signalerar svaghet och opålitlighet 

såsom “lying” (ljuger), “tried” (försökte) och “colluding” (smusslande). Han får rollen som 

den opålitliga och hycklande premiärminister som sviker sitt folk medan Brexit-politikern får 

agera folkets ställföreträdare, som står upp för landet och granskar makten. De turkiska 

politikerna har passiva biroller i bakgrunden och kopplas inte ihop med några värdeladdade 

verb eller anföringsord.  

 

Brexit-politikern får en väldigt dominerande roll då hela artikeln vinklas utifrån hans åsikter, 

vilket bl.a. syns i citatet: “There is a lie going on. The Prime minister, the Government and the 

EU are now lying to the British people.” (Det är en lögn som försiggår. Premiärministern, 

regeringen och EU ljuger nu för det brittiska folket) som är kopplat till rubriken. Utöver Brexit-

politikern citeras Turkiets presidentrådgivare som även han ställs emot premiärministern. Först 

i slutet får premiärministern med egna ord försvara sig och menar då att han inte alls ljuger utan 

att det hela är en komplicerad och långdragen process som än så länge bara är i startgroparna.  

 

ATTITYD 

Språket i artikeln är lättfattligt och tillspetsat. Tillspetsningen syns bl.a. i de värdeladdade 

ordvalen som att Cameron “frantically tried to claim” (desperat försökte hävda) och “defused” 

(desarmerade) Brexit-anhängarnas varningar, samt att Turkiets medlemskap kommer “pile [...] 

pressures on” (öka trycket på) invandringen till Storbritannien. Stilen i artikeln är vardaglig 

och kräver ingen särskild förkunskap, vilket på så sätt gör den inkluderande. Den har däremot 

en exkluderande ton mot läsare som är invandrare, Bremain9-väljare, politiker eller källkritiker. 

Läsaren som inkluderas mest är den som dras till skandal- och sensationsjournalistik och ogillar 

invandring.  

 

Nyheten är väldigt förenklad med litet fakta och en dold argumentering. Skribenten 

argumenterar för att folket inte längre kan lita på premiärministern och att om britterna inte 

                                                 
9 Termen Bremain är en sammanslagning av orden ”British” och ”Remain” och syftar till att Storbritannien ska 

stanna i EU (Wiktionary 2017).  
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röstar för att lämna EU kommer snart en massa turkar flytta in i landet – och det kommer att 

kosta. Hade artikeln varit mer problematiserande så hade den kunnat ta upp mer detaljer kring 

förhandlingsprocesserna i EU och ge läsaren möjlighet att sätta det och kostnaderna för landet 

i ett större perspektiv. Den hade också kunnat ha med uttalande från experter eller EU och varit 

mer transparent med sina källor.  

 

Reportern använder sig av personifiering genom att lägga fokus på premiärministern och 

Brexit-politikern istället för på sakfrågan som ju egentligen handlar om Turkiets eventuella 

medlemskap i EU. En möjlig tolkning är att Cameron får symbolisera ett respektlöst och 

hycklande etablissemang. 

 

METAFORER 

En bild av Turkiet som hotfullt och själviskt, växer fram under artikelns gång. Skribenten har 

återberättat och sedan plockat ut citat som passar den mallade bilden av Turkiet. Ett exempel 

är när de berättar att Turkiets utrikesminister vill att Storbritannien ska stanna i EU “under any 

circumstances” (till varje pris). Ett annat att Turkiet trodde att Storbritannien “were supporting 

us right to the hilt” (stöttade oss in i döden), vilket även är ett exempel på de metaforer som 

ofta förekommer. Andra exempel är Camerons uttalande om att det kommer dröja till “year 

3000” innan Turkiet går med i EU, vilket kan tolkas som en metafor för “aldrig”. Skribenten 

lyfter även att Cameron svurit att “pave the road from Ankara to Brussels,” som är en liknelse 

för att Cameron lovade att bereda vägen för Turkiet in i EU.  

Associationerna som väcks gentemot premiärministern är opålitlighet och svek. Brexit-

politikern är den som sätter honom på plats och står på folkets sida. Skribenten ställer folket 

och Brexit-politikern mot premiärministern och skapar en ökad polarisering mellan dem. 

Turkiet som vid en första anblick kan verka vara på Camerons sida sätter i artikeln press på 

honom vilket bidrar till ytterligare polarisering mot Cameron.  

 

RELATIONEN TILL LÄSAREN 
Reportern syns inte i texten men upplevs stå på läsarens sida där de ser ner på Cameron och 

upp till Brexit-politikern. Distansen till Turkiet hade kunnat göras större genom att inte låta 

någon från landet komma till tals. Däremot framställs de två turkiska politikerna som 

egocentriska och distanserade, vilket gör dem svåra för läsaren att relatera till. 
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6.1.2 Textanalys 2 
“EU laws mean Theresa May has to beg the courts to kick an Italian killer out of Britain”  

(The Sun, 21 juni 2016. Se Bilaga B). 

Artikeln handlar, som så många andra artiklar i The Sun, om Storbritanniens självständighet 

och är ett typexempel på The Suns tillspetsade sensationsjournalistik som tar fokus från 

sakfrågorna. Den innehåller även tre andra av populismens favoritämnen, nämligen invandring, 

brottslighet och vansinniga EU-lagar. Både invandrare och EU framställs som hot utifrån. 

 

TEXTENS TEMAN OCH KARAKTÄR 

I rubriken ställs EU-lagarna mot den hämmade makten i Storbritannien. EU-lagarna är enligt 

rubriken orsaken till att inrikesministern Theresa May måste “beg” (be) högsta domstolen om 

lov för att “kick […] out” (sparka ut) den utländska mördaren ur landet. Alltså rent krasst att 

EU-lagarna är orsaken och att konsekvenserna är att inrikesministern måste böna och be för att 

utländska mördare inte ska få gå fria på landets gator. Rubriken signalerar en radikal och negativ 

bild av EU-lagarna. Trots att inrikesministern omtalas mycket i början av artikeln så sätts hon 

i bakgrunden tillsammans med högsta domstolen som inte kommer fatta ett beslut förrän långt 

efter folkomröstningen. I förgrunden hittar vi mördaren med lite bakgrundshistoria och en 

rekonstruktion av mordet, tidigare liknande fall och den Brexit-förespråkande justitieministern 

Dominic Raab som kritiserar EU-lagarna om fri rörlighet. I artikeln redovisas att en del fakta 

är hämtad från statliga källor, men i huvudsak framgår det inte var journalisten hämtat den ifrån. 

Dock får journalisten det att se ut som att mycket av informationen kommer från citat eller är 

återberättelser av det aktörer i texten tidigare sagt.  

 

DEN DRAMATISKA MODELLEN 

Den Brexit-stöttande justitieministern får en aktiv huvudroll tillsammans med den italienska 

mördaren. Hur dessa karaktärer gestaltas skiljer sig dock markant. Justitieministern kopplas 

bortsett från det neutrala anföringsordet “said” (sa) till det aktiva anföringsordet “blasted” 

(mullrade). Han får mycket utrymme att kritisera EU-lagarna och tar rollen som landets 

försvarare: “It’s dangerous and undemocratic.” Han tar också upp ett citat från David Cameron 

om att situationen är “complete madness” (helt galen), vilket blir särskilt övertygande då 

Cameron står på motståndarsidan. Vad gäller mördaren så redogör skribenten för hans 

utländska bakgrund, kön och aliaset “FV”, vilket gör att han upplevs som anonym och 

distanserad. Mördaren ges en aktiv roll och skribenten skapar en otäck och hotfull bild av 

honom genom att väldigt utförligt beskriva en scen där mördaren plågar sin rumskamrat, som 
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dessutom nämns vid namn, till döds. Detta förstärker rollerna skurk och offer och väcker stark 

avsky för mördaren och empati för offret. En annan skurk i artikeln är själv EU-lagarna, vilket 

framgår både av ordvalen, utrymmet och motståndet de får av artikelns aktörer.  

 

Redan i ingressen har ett beskrivande ord lyfts ut från ett citat – lagarna är nämligen “mad” 

(galna). Inrikesministern och David Cameron får biroller. Inrikesministern kopplas till ord som 

speglar maktlöshet och desperation som “beg” (be) och “desperate” (desperat) medan premiär-

ministern får agera förstärkning åt justitieministern. EU-lagarna får liksom mördaren och 

inrikesministern ingen egen röst i artikeln. De som citeras är den Brexit-stöttande 

justitieministern och premiärministern David Cameron. Brexit-kampanjen framstår som ett 

abstrakt subjekt som beskrivs som aktivt då de har grävt fram statistik på femtio andra liknande 

fall i Storbritannien.  

 

ATTITYD 

Tonen i artikeln upplevs som grov, tillspetsad och lite aggressiv. Artikeln är väldigt 

exkluderande mot utländska medborgare och mot kriminella och förstärker polariseringen 

mellan dem och resten av folket. Det finns också en polarisering mellan Storbritannien och EU, 

där EU upplevs som anonymt, distanserat och likgiltigt mot det utsatta Storbritannien. Artikeln 

är inte saklig och ordvalen som används i samband med EU-lagarna är värdeladdade och väcker 

negativa associationer. Stilen är vardaglig och språket lätt att ta till sig. Artikeln är inkluderande 

mot Brexit-anhängare, EU-kritiska och de brittiska medborgarna som behöver vistas på samma 

gator som dessa brutala mördare som EU håller kvar. Skribenten bjuder inte in läsaren till egna 

tolkningar utan verkar vara målinriktad och erbjuder snarare läsaren en färdig slutsats. 

 

Berättelsen är väldigt förenklad, tillspetsad och polariserande. Det går att urskilja en dold 

argumentering som vill vända läsaren emot EU. Artikeln är obalanserad då den helt utelämnar 

de positiva effekterna med EU-lagarna och inte låter personer av en annan åsikt komma till tals. 

Nyheten är väldigt styrd utifrån skribenten som väljer ut den fakta som passar för vinkeln och 

den dolda argumenteringen. I artikeln får vi en personifiering av missnöjet och desperationen i 

form av Storbritanniens inrikesminister, som vanligtvis representerar makten. Detta blir en 

kontrast och förstärkning av att EU-lagarna krossar allt i sin väg. Justitieministern får istället 

personifiera Storbritanniens ilska och stolthet medan mördaren får representera ett av alla de 

problem som EU-medlemskapet orsakar.  

METAFORER 
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Det väcks en hel del bilder när man läser den här artikeln. Metaforen “skewed moral compass”, 

som syftar på den egendomliga moralen i hjärtat av EU-lagarna om fri rörlighet ger 

associationer till ett verklighetsfrånvänt och opålitligt EU. Skribenten förstärker denna kritiska 

syn ytterligare när han lyfter ett liknande fall som sluppit förbi dessa lagar. Mördaren förblir 

anonym (om än inte ansiktslös då ett förbrytarfoto ingår i artikeln), medan offret å sin sida 

målas upp som en hjälte och en person att känna med. Det förekommer flera kontraster i 

artikeln, framförallt mellan ont och gott, makt och vanmakt. Det finns ett tydligt ”vi och dem”: 

vi här i Storbritannien och de där utländska mördarna och EU-politikerna. Att två aktörer som 

vanligtvis är motståndare ställs på samma sida mot EU-lagarna om fri rörlighet, ger tyngd till 

argumenten mot EU.        

 

RELATIONEN TILL LÄSAREN 

Reportern är dold i artikeln men upplevs stå på läsarens sida tillsammans med justitieministern, 

inrikesministern och premiärministern där de alla tittar upp mot EU med avsky i blicken. 

Artikeln är skriven utifrån ett EU-kritiskt perspektiv där journalisten använder fallen med de 

kriminella som argument för att förstärka den negativa bilden av EU som ett hinder för 

Storbritannien att agera självständigt. Perspektivet är nära läsaren då EU-lagarnas konsekvenser 

hela tiden konkretiseras på en nivå där de har betydelse för läsarens vardag – ingen går säker 

på Storbritanniens gator om EU får bestämma. Det finns inga direkta krav på förkunskap, 

däremot behöver den källkritiska läsaren vara påläst om EU-lagarna och kunna sätta det i 

perspektiv till fördelarna med dessa lagar som i artikeln helt utelämnas.     

 

6.1.3 Textanalys 3 
“Pensioner branded bigot by Gordon Brown for raising issue of immigration reveals she’s 

backing Leave” (The Sun, 20 juni 2016. Se Bilaga C). 

Ett mycket populärt ämne för The Sun var invandringen. I denna artikel ställer man invandrarna 

mot det brittiska folket och EU-kostnaderna mot den lidande sjukvården. Detta är en för 

tidningen typisk vinkling där man förenklar komplexa frågor och skapar polarisering mellan ett 

”vi och dem”. Utöver detta underblåser man konflikten mellan folket och eliten genom att ta 

fokus från sakfrågorna och istället skapa ett personligt drama. Typiskt är även greppet att ge 

experterna fingret och låta ”vanligt folk” tycka till. 
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TEXTENS TEMAN OCH KARAKTÄR 

I denna artikel sätts pensionären Gillian Duffy från Rochdale i förgrunden. För sex år sedan 

blev hon lite av en kändis när hon blev kallad “bigot” (trångsynt) av dåvarande premiärminister 

Gordon Brown. Nu har hon skrivit en arg insändare till vänstertidningen the Daily Mirror om 

problemet med invandringen. Hon avslöjar att hon stödjer lämna-sidan och hävdar att 

Storbritannien borde besluta om sina egna lagar. I rubriken lyfts Browns fadäs från 2010 fram 

i strålkastarljuset och förstärker motsättningen mellan folket och de verklighetsfrånvända 

politikerna i toppen. Budskapet blir att en stackars pensionär blivit märkt som “en bigott 

kvinna” av Brown för det enkla faktum att hon uttryckt sin oro kring invandring och nu visar 

hon sitt öppna stöd för ett Brexit.  

 

Journalisten, som är politisk London-korrespondent, bygger artikeln på pensionärens arga 

insändare, kommentarer och ett gammalt uttalande från Gordon Brown om det pinsamma som 

hände 2010. Brown fångades ovetandes på mikrofon när han slängde ur sig de nedsättande 

orden, efter ett torgmöte i Rochdale under sin kampanjturné. Varifrån denna information 

kommer framgår inte. Det är inte heller tydligt varifrån pensionärens kommentarer från kvällen 

innan publiceringen av denna artikel kommer. 

 

DEN DRAMATISKA MODELLEN 

Pensionären har huvudrollen och utmålas som ett offer för elitens fördomar och oförmåga att 

sätta sig in i vanliga människors vardag. Hon beskrivs dock inte som ett passivt offer, utan 

kopplas till aktiva verb som “raising issue” (lyfter frågan) och “backing Leave” (stöttar lämna-

sidan). Hon är den som får mest utrymme i artikeln och citeras flitigt. Brown är boven som 

gjort bort sig och får sig en omgång av pensionären. Han får inte mycket utrymme och kopplas 

samman med ord som “mortified” (förödmjukad) om skammen som han kände över det 

ödesdigra snedsteget som enligt journalisten kostade honom valsegern 2010. Även David 

Cameron nämns i förbifarten, men får inte komma till tals. 

 

Anföringsorden som används är mestadels neutrala, men vid ett tillfälle förekommer ”pleads” 

(vädjar) när pensionären vänder sig till Cameron angående de skattepengar som istället för att 

gå till EU, skulle kunna användas till att rädda NHS.10 

 

                                                 
10 Den statliga organisationen för den offentliga sjukvården i Storbritannien. 
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ATTITYD 

Artikeln innehåller en del värdeladdade ord ”branded bigot” (brännmärkt som trångsynt), 

”damning article” (fördömande artikel) och ”…that will delight the Leave campaign…” (som 

kommer att göra lämna-kampanjen förtjust). Genom dessa ordval tar skribenten tydligt 

ställning. Pensionären målas upp som en frispråkig kvinna som är trött på politikernas 

vanskötsel av sitt älskade hemland. Skribenten verkar vilja ge en positiv bild av en engagerad 

medborgare som skapar debatt. 

 

Stilen är familjär med en trotsig ton som bärs fram genom att pensionären får komma till tals 

med uttalanden starkt präglade av populism. Det är mycket tyckande och känsloargument utan 

några underbyggande fakta, exempelvis “We need to reclaim Great Britain” (vi måste ta 

Storbritannien tillbaka) och “I don’t think trade will be affected if we leave” (Jag tror inte att 

handeln kommer att påverkas av att vi lämnar). I artikeln skapas utrymme för en skara 

människor som är av samma åsikt, medan de som stöttar ett Remain exkluderas. Artikeln är 

ensidig och motargument från stanna-sidan utelämnas helt och hållet. 

 

Artikeln är mycket förenklad, ger inget seriöst intryck och söker sig snarare åt sensationsmakeri 

än att på allvar lyfta sakfrågorna om invandring och sjukvård. I artikeln ställs EU-kostnaderna 

och invandringen mot Storbritanniens krisande sjukvård och eftersom ingen motpart får komma 

till tals inbjuds läsaren inte till att ta egen ställning. Istället är det dold argumentering och 

färdiga slutsatser som serveras.  

Skribenten använder sig av personifiering då han låter Gordon Brown som person representera 

eliten. Det är endast fokus på hans groda från flera år tidigare och inte ett ord om politiken han 

står för. Pensionären får i sin tur representera folket som uppenbarligen fått nog. 

 

METAFORER 

Skribenten använder sig inte av metaforer utan förlitar sig på pensionärens citat och väcker 

associationer hos läsarna genom att skapa ett slags stereotyperat David och Goliat-drama. 

Brown får representera den stora, men klumpige Goliat som blir nitad av David representerad 

av den lilla pensionären. 

 

Artikeln är starkt polariserande och skapar ett tydligt ”vi och dem.” Det genomgående temat är 

Storbritanniens självständighet och polariseringen mellan folket och eliten.   
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RELATIONEN TILL LÄSAREN 

Det finns inget ”jag” i texten, men skribentens egna åsikter lyser tydligt igenom på sina ställen 

“Despite the government scaremongering...” (trots regeringens skrämselpropaganda…), men 

det slinker lätt förbi som ett faktum om man som läsare inte är på hugget och van vid att tänka 

källkritiskt. Artikeln är skriven ur ett underifrånperspektiv där läsaren ställs nära pensionären, 

som får representera medborgarna. Hon är en människa av kött och blod att relatera till och när 

hon drabbas av beslut fattade av EU-politiker långt bort i fjärran väcker det empati och 

igenkänning hos läsaren. Gordon Browns uttalande får sedan bägaren att rinna över. De 

elitistiska politikerna sitter på sina höga hästar och bryr sig inte alls om medborgarnas kval. Det 

krävs ingen större förkunskap för att ta till sig texten, utan det hela bygger på moraliserande 

argument och att man ska känna med huvudpersonen.  

 

6.2 The Daily Telegraph 

DEN VISUELLA KONTEXTEN 

The Daily Telegraphs logga med det utmärkande typsnittet ger tidningens hemsida ett seriöst 

och traditionellt intryck som passar en kvalitetstidning. Headern är sparsmakad och ren med 

flikarna “premium” i färgen guld, “news”, “sport”, “business”, “money”, “opinion”, “tech and 

science”, “culture”, “travel” och “lifestyle”.  

 

Under nyhetsfliken möts läsaren av indelningarna “UK”, “world”, “politics”, “science”, 

“entertainment”, “pictures”, “investigations” och “Brexit.” Layouten har en exklusivitet över 

sig och en strukturerad indelning av olika sektioner. Det är få bilder, texten är luftig, med 

seriffer, färgskalan är svart och grå med röda detaljer.   

 

På artikelnivå möts läsaren av rubrik, länkar till sociala medier och klickbara bylines som tar 

läsaren vidare till en presentationssida med andra artiklar av samma journalist. Det finns ingen 

tydligt utmärkt ingress, men texten inleds med en röd anfang. Därefter följer en brödtext som 

ofta varvas med mycket bilder, grafik och videor. Till höger finns en kolumn med de mest lästa 

artiklarna och längst ner sociala medie-knappar, taggar och länkar till de senaste nyheterna.  
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6.2.1 Textanalys 1 

“Brexit fears prompting savers to stuff gold bars in safes at home” (The Daily Telegraph, 21 

juni 2016. Se Bilaga D). 

Den här artikeln valdes ut för att den behandlar det i The Daily Telegraph vanligt 

förekommande temat ekonomi. Det som lyfts fram är osäkerheten och oron som kretsar kring 

Brexit och fokus läggs på folks rädsla för att deras materiella tillgångar ska minska. Typiskt är 

också sättet att gestalta experterna som högstatuspersoner som man bör hysa respekt för och 

lyssna på. Ledmotivet i artiklarna är ofta att man vill återställa lugn och ordning. 

 

TEXTENS TEMAN OCH KARAKTÄR 

I rubriken kopplas det faktum att allt fler väljer att investera i guldtackor ihop med oron inför 

de ekonomiska följderna som skulle kunna bli av ett Brexit. Vinkeln i artikeln är att folk så att 

säga lägger sina pengar i madrassen hemma istället för att spara i aktier och fonder, av rädsla 

för ”a Brexit-induced financial meltdown” (en ekonomisk härdsmälta frammanad av ett Brexit) 

som en del menar väntar runt hörnet om britterna skulle rösta ja till att lämna EU. 

 

Skribenten sätter de oroliga privata investerarna i bakgrunden. Hon baserar artikeln på data om 

antalet googlesökningar på termen ”home safe,” som nu är uppe i 61 procent av vad den låg på 

när den söktes på som bäst under finanskrisen i november 2008. Hon är genomgående väldigt 

noga med att redovisa källorna, vilket ger en känsla av pålitlighet vilket kan tänkas upplevas 

som extra viktigt när det handlar om ekonomi och sparande. Det som lyfts fram i förgrunden är 

experternas råd till investerarna att inte oroa sig och att det finns smartare sätt att skydda sina 

tillgångar. 

 

DEN DRAMATISKA MODELLEN 

Scenen rör sig från en någorlunda konkret bild av spararna, till ett mer abstrakt rum där 

experterna finns och kommer med goda råd. Läsaren får dock aldrig möta någon av spararna – 

offren, utan de röster som hörs är experternas – hjältarna och välgörarna som kommer med 

klokheter och lugnande ord.  Samtliga aktörer har aktiva roller som kopplas ihop med aktiva 

verb ”worried savers are buying gold bars and stuffing them at safes at home” (oroliga sparare 

köper guldtackor och stoppar dem i kassaskåpet hemma), ”But last night experts warned buying 

gold bars to store them at home is ’nonsense’.” (Men igår kväll varnade experterna att det är 

”dumheter” att köpa guldtackor och förvara dem i hemmet). Anföringsorden som kopplas till 
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experterna är vid detta enstaka tillfälle laddat med att experterna “varnar”, men i övrigt används 

ord som ”said” (sa), ”reported” (rapporterade) och ”announced” (meddelade) som är mer 

neutrala, men med en viss myndighet. 

 

ATTITYD 

Artikeln är snarare vardaglig än formell, men något myndig i tonen. Språket är dock enkelt och 

inkluderande mot läsarna. Man måste inte vara en expert för att förstå och behandlas med 

respekt samtidigt som oron viftas bort som lite dåraktig. Skribenten låter experterna resonera 

med läsaren vilket ger en lugnande effekt – det är nog som experterna säger. Visst är det bättre 

och säkrare att investera i guld- eller silverfonder istället för att förvara guldtackor hemma och 

riskera att få dem stulna! Läsaren får avgöra själv, men textens underliggande argument lutar 

ändå starkt mot att det är mer förnuftigt att hålla fast vid fondsparandet. Fördömande ord som 

”stuff gold bars…” (proppa guldtackor…) och ”nonsense” (dumheter) kopplas till att investera 

i guldtackor, medan ”better value for money” (mer värde för pengarna), ”hedge against 

catastrophe” (säkra mot katastrof) och ”a cheaper way to access the market is through a gold 

exchange traded fund” (ett billigare sätt att få marknadstillgångar är genom en börshandlad 

guldfond) kopplas till det enligt experterna mer förståndiga alternativet. 

 

Artikeln är något förenklande i den meningen att den gör ett komplicerat ämne mer greppbart, 

men den är inte onyanserad för den sakens skull. Dock finns det en tydlig argumentation för att 

lyssna på experternas råd. Läsaren lär knappast avsluta artikeln och tänka att ”jag tror jag tar 

och köper mig ett kassaskåp och investerar i guldtackor.” Reportern använder sig inte av 

personifiering utan håller det sakligt och balanserat. 

 

METAFORER 

Skribenten använder sig av metaforen ”meltdown” (härdsmälta) vid ett par tillfällen vilket 

väcker negativa associationer till katastrofer, men också till illa fattade beslut – härdsmälta uppe 

på hjärnkontoret – och manar till lugn och eftertänksamhet i oroliga tider. Ett idiomatiskt 

uttryck som används är ”nest-eggs” som är en synonym för ”life savings” (livbesparingar). Att 

beskriva sitt sparkapital som små fågelägg i boet väcker troligtvis associationer till ömtålighet 

och vaksamhet, det är något som läsarna såsom sparare ska vara rädda om, ta på allvar och göra 

välavvägda beslut om. Det finns flera schabloner och stereotyper i texten. Spararna som fått 

skrämselhicka och sitter hemma och googlar på kassaskåp och de kloka experterna som man 
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gör bäst i att lyssna till. Det finns en kontrast mellan högt och lågt i artikeln, men den är inte 

polariserande. Spararna sätts inte emot experterna eller vice versa, utan tanken är att de ska 

mötas och utbyta information. 

 

RELATIONEN TILL LÄSAREN 

Reportern är inte öppet synlig i texten, men hon upplevs stå jämsides sina läsare. I förhållande 

till ”offren” (spararna) står skribenten och läsaren något ovanifrån, de görs smått löjliga, men 

distansen är nära och man känner förståelse för deras oro. Perspektivet mot experterna är 

snäppet underifrån, de bidrar med en myndigare ton och information till spararna. Distansen är 

större här, men inte opersonlig för det. Det påminner om ett privat möte med en 

bankrådgivare.    

 

6.2.2 Textanalys 2  

“Fear and loathing as Brussels braces for Brexit calamity” (The Daily Telegraph, 19 juni 2016. 

Se Bilaga E). 

I The Daily Telegraph hade man en annorlunda attityd till EU än i The Sun. I denna lite 

annorlunda skrivna artikel låter man läsaren komma ända in i EU-parlamentets korridorer och 

se de torra eurokraterna på nära håll. Artikeln är ett typiskt exempel på tidningens lite snobbigt 

världsvana stil. Läsaren bjuds in och får röra sig runt i finrummen bland experter och högt 

uppsatta personer. Det skapas ingen polarisering mellan folket och eliten – läsaren är ju en del 

av gräddan. 

 

TEXTENS TEMAN OCH KARAKTÄR 

Rubriken anspelar på Hunter S. Thompsons roman11 och den så kallade gonzojournalistiken 

som han var upphovsman till. Typiskt för den journalistiska stilen är att den sätter stil före 

objektivitet och personliga erfarenheter eller känslor före fakta, gärna med en humoristisk twist. 

Rubriken förbereder därmed den insatte läsaren på att en något annorlunda tidningsläsning är 

att vänta. Artikel berättar om hur snacket går bland kommissionärerna i Europaparlamentet 

veckorna före den brittiska folkomröstningen. Opinionsmätningarna pekar allt tydligare mot att 

det kommer att bli ett Brexit och förberedelserna inför “kaoset” är i full gång. Det uttrycks ett 

hopp om att britterna i sista sekunden ska övertalas att stanna kvar i unionen, men oavsett 

valutgången menar man att “the show will go on” och att EU står stadigt.  

                                                 
11 Fear and loathing in Las Vegas (1971). 
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Journalisterna bakom artikeln är en Europaredaktör och en Brysselkorrespondent som här låter 

källorna nästan uteslutande vara anonyma. Motiveringen lyder att källorna bett att inte nämnas 

vid namn “for fear of rocking the boat at such a delicate moment” (av rädsla för att trassla till 

det i ett så känsligt skede). Dessa källor omnämns oftast med sina nationaliteter och officiella 

titlar, exempelvis “one Ukrainian diplomat” (en ukrainsk diplomat) eller “a college of Mr 

Juncker” (en kollega till herr Juncker). Bland de synliga källorna finns det Europeiska rådets 

ordförande Donald Tusk, den polske försvarsministern, samt en ledare i The Sun. 

 

DEN DRAMATISKA MODELLEN 

Det finns ingen tydlig huvudroll i artikeln utan den är mer utformad som ett myller av röster, 

som om läsaren fick följa med The Daily Telegraph på plats och tjuvlyssna på skvallret i 

Europaparlamentet. Och många sidor kommer till tals. Det går att urskilja ett par olika 

grupperingar. Det är först de som framställs något slags hjältar eller ”de goda”, som står på 

Storbritanniens och EU:s sida. De är nervösa, frustrerade och oroliga, däribland Donald Tusk 

och ”en kollega till herr Juncker.” En källa som omnämns som ”Old Europe” (det gamla 

Europa) menar däremot att unionen inte bara kommer att klara sig utan Storbritannien, den 

kommer till och med att blomstra. En annan som beskrivs som en ”diplomat from a founding 

European power” (diplomat från en grundande Europa-makt) gör tydligt att ett Brexit skulle 

vara en ekonomisk katastrof för Storbritannien, men att de inte ska vänta sig någon sympati om 

de lämnar. Dessa två upplevs dock inte direkt som skurkar, utan snarare som kallhamrade 

realister. Till sist har vi östblocket som får representera offren, som upptogs i EU tack vare 

lobbyism från Storbritanniens sida. Ukraina oroar sig för att ett Brexit kan försvaga 

sanktionerna mot Ryssland och känner sig svikna.  

 

Några amerikanska diplomater tar också plats i något slags biroller. De uttrycker förbluffelse 

över att Storbritannien vill lämna EU. The Sun är den enda källan som kallt konstaterar att 

varningarna om de ekonomiska konsekvenserna är “Nonsense!” (dumheter). Tidningen 

framställs som en narr, inte minst för att den är den enda källan som är av åsikten att ett utträde 

ur EU inte skulle vara något som helst problem för Storbritannien ekonomiskt. 

 

Anföringsorden är sällan neutrala utan genomgående beskrivande och värderande, alltifrån 

”admitted” och ”confessed” (erkände) till ”fears” (räds), ”warned” (varnade) och ”chortled” 

(skrattade).  
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ATTITYD 

Artikeln är berättande och fantasifulla detaljer tillsammans med källornas anonymitet skapar 

en på ett visst sätt fiktiv stämning. Det förekommer en hel del värdeladdade ord, stilen är 

vardaglig och humoristisk och tonen svänger mellan att vara tillspetsad och saklig. Dock har 

den genomgående en vänlig och korrekt ton. 

 

Texten är sluten, trots att många olika röster får komma till tals är det tydligt vart skribenten är 

på väg. Det förs ett resonemang med läsaren, men den här artikeln vill övertyga, inte neutralt 

väga två sidor mot varandra. Greppet är förenklande, men det skildrade problematiseras i och 

med att läsaren får ta del av många olika argument som den sedan får ta ställning till. Uppenbart 

är i alla fall att det är experterna och de tunga politikerna vi ska lyssna till. Det faktum att lämna-

sidan bara representeras av The Sun talar starkt för detta. 

 

METAFORER 

Det förekommer metaforer som till exempel “fear being sucked into a sudden whorl of post-

Brexit federalization” (rädsla för att sugas in i en plötslig virvel av post-Brexit federalism) 

vilket väcker associationer till oväder och kaos. Donald Tusks tidigare varning om “slutet på 

den västerländska civilisationen” beskrivs som något av en överdrift, men det sticks inte under 

stol med att det finns en stor oro om vad ett Brexit skulle kunna leda till. Skribenten använder 

sig även av förenkling och stereotyper av humoristiska skäl, exempelvis ”Officials who had 

spent a lifetime in airless, ordered offices toiling over the dream of a united Europe,” som är 

en klassisk bild av torra EU-byråkrater som sliter på sina tråkiga kontor. Citatet fortsätter sedan 

”… are struggling to digest a wave of populist opinion across (sic) that threatens to topple the 

EU edifice” som får med bilden av den populistiska vågen som hotar att slå omkull hela EU-

bygget. De franska tjänstemän gör sig stereotypiskt nog roliga över de brittiska kollegornas 

svåra sits och spanar in deras kontorslokaler som snart kan komma att stå tomma.  

 

Artikeln blandar humor och allvar och ställer olika nationaliteter och ståndpunkter emot 

varandra, men är inte för den sakens skull polariserande. Det är tydligt när det överdrivs och 

skojas och därför tas det inte fullt på allvar, till exempel när några britter uttrycker oro för att 

de ska bli utmobbade från EU-gemenskapen. Ibland blir det dock mer allvarligt som med 

ukrainarna som spelar på britternas dåliga samvete med “It’s a paradox – you’ve always been 



 43 

the most supportive, and now you want to leave” (det är en paradox – ni har alltid varit de mest 

stöttande, och nu vill ni hoppa av). 

RELATIONEN TILL LÄSAREN 

Skribenterna är inte synliga i texten, men någon har uppenbarligen varit på plats och ger läsaren 

en exklusiv känsla av att också vara det. Ur ett “flugan på väggen”-perspektiv får man följa det 

som händer på Europeiska kommissionens högkvarter i Bryssel. Skribenterna står nära både 

läsaren och aktörerna i texten. Bitvis får man som läsare stå på samma nivå och nära aktörerna 

– “I’m going to be drinking, a lot, all night, whatever the result, confesses one official,” (Jag 

kommer att supa, en hel del, natten ut, oavsett utkomsten, bekänner en tjänsteman) vilket gör 

det hela mer personligt och trotsar anonymiteten. För ombytes skull målas dessa byråkrater och 

EU-politiker upp som verkliga människor som man faktiskt kan relatera till, kanske till och med 

har något gemensamt med? Ibland är det mer distanserat, till exempel med de amerikanska 

diplomaterna. Andra ställs man som läsare under om än nära, som med Donald Tusk. Det görs 

tydligt vilka det är man ska dras till att hålla med, vilka som har status, vilka man ska känna 

sympati för och vem man ska se ned på. The Sun är den källan som läsaren ställs ovanför och 

ser ned på.  

 

En viss förkunskap krävs för att hänga med och förstå artikelns utformning, men oavsett kan 

artikeln uppskattas för den ohämmade humoristiska skildringen av den nervösa stämningen 

bland EU-kommissionärerna veckorna före den brittiska folkomröstningen. 

 

6.2.3 Textanalys 3 

“America anxious over result of EU referendum vote as Republicans tell Obama not to meddle” 

(The Daily Telegraph, 23 juni 2016. Se Bilaga F). 

Vanligt förekommande var att artiklarna handlade om hur andra länder förhöll sig till 

Storbritannien och ett förestående Brexit. Länderna fick representeras av personer av hög status, 

politiker, journalister, presidenter och experter. Gemensamt var den diplomatiska tonen och 

sättet att framställa Storbritannien som ett mäktigt land av betydelse i världen. Den här artikeln 

är ett typexempel på detta. 

 

TEXTENS TEMAN OCH KARAKTÄR 

I rubriken får vi veta att USA är nervösa inför resultatet av folkomröstningen och att 

republikaner har sagt åt Obama att inte lägga sig i. I rubriken får man en känsla av att USA är 
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rädda att Obama genom att sätta hårt mot hårt och uttala sig negativt om Brexit kan ha påverkat 

hur britterna kommer att rösta – åt fel håll. I förgrunden sätts USA:s oro och att de vill att 

Storbritannien ska stanna i EU, men med betoning på att det inte är Obamas ensak utan 

britternas. Det framhävs också att USA värnar om relationen länderna emellan och att de 

kommer fortsätta göra det oavsett hur Storbritannien röstar i folkomröstningen. I bakgrunden 

sätts att ett Brexit skulle påverka USA:s ekonomi och utrikespolitik men framförallt 

Storbritanniens inflytande i världen.   

 

Skribenten är USA-korrespondent och har själv varit på plats och intervjuat aktörerna i texten. 

När informationen inte kommer från en aktör är skribenten noga med att redovisa var 

faktauppgifterna kommer från. Att ett Brexit skulle påverka USA:s ekonomi och utrikespolitik 

menar den inflytelserika politiska hemsidan The Hill.  

 

DEN DRAMATISKA MODELLEN 

Scenen rör sig från en abstrakt dialog till en presskonferens i Vita huset, samt en rekonstruerad 

där president Obama är på besök i Storbritannien och varnar det brittiska folket för 

konsekvenserna av att lämna EU – vilket väcker sura miner hos Brexit-väljarna.  

 

USA:s president Barack Obama får en biroll och ställs i bakgrund till de oroliga republikanerna. 

Republikanerna får aktiva huvudroller och blir ett slags fredsmäklare, då de vill tydliggöra att 

USA kommer fortsätta att stå bakom Storbritannien oavsett valresultatet och riktar kritik mot 

Obamas inblandning. Republikanerna placerar sig på britternas sida och försvarar deras 

rättigheter, men flera aktörer bekräftar att de tycker att Storbritannien ska stanna i EU. 

Anföringsorden som kopplas till aktörerna är nästan uteslutande neutrala. 

 

De som citeras är Obamas talesperson Josh Earnest, en rad olika amerikanska senatorer, f.d. 

Labour-politikern David Miliband som nu tagit över rollen som VD för ett räddningscenter i 

New York samt den EU-vänlige, brittiske journalisten Martin Fletcher vars Bremain-ledare 

publicerats i New York Times. USA:s president blir omtalad av både journalisten och av andra 

aktörer, men får själv inte citeras mer än väldigt kort då journalisten vill förstärka en 

rekonstruerad händelse med Obamas egna ord. Mest plats får Obamas talesperson och 

republikanerna som båda visar respekt för Storbritannien som ett självständigt land, om det så 

är inom eller utanför EU. Bland dessa aktörer hittar vi stöttare av både ett Remain och ett Brexit. 
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ATTITYD 

Ordvalen är överlag neutrala men det förekommer en del värdeladdade ord som förmodligen 

använts för att lyfta ner det hela på en nivå där flera människor förstår och kan ta till sig texten. 

Ett exempel är när man i artikeln råder Obama “not to meddle” (att inte lägga sig i), vilket har 

en lite negativ och förmanande klang, men som dock verkar vara återberättat från aktörer i 

texten. Tonen är diplomatisk – USA visar respekt för Storbritannien och aktörer det råder 

meningsskiljaktigheter mellan varvas med neutrala och samrådande övergångar. Men fokus 

riktas genomgående mot Obamas misstag och Storbritanniens rättigheter. Artikeln är 

balanserad då både aktörer från stanna- och lämna-sidan får ta plats, vilket inkluderar läsare 

från båda lägren. Det kan dock konstateras att Remain-sidan får mer plats.  

 

Reportern använder sig inte av personifiering utan håller artikeln på en saklig och balanserad 

nivå. Läsaren har möjlighet att ställa sig kritisk till artikelns källor som hela tiden redovisas. 

Artikeln är problematiserande både mot andra länders inblandning och den möjliga valutgången 

i den brittiska folkomröstningen, vilket inbjuder läsaren till egna ställningstaganden. En viss 

grad av tillspetsning och intensifiering förekommer dock på så sätt att journalisten lyfter vissa 

av aktörernas känsloargument. 

 

METAFORER 

Det förekommer en del bildspråk i den här artikeln. Den EU-vänliga brittiska journalisten 

rundar av artikeln med att kritisera sättet EU-kritiker målar upp bilden av EU – nämligen som 

ett monster: “They are asking the British people to part with a monster about as real as the one 

in Loch Ness.” (De ber det brittiska folket att skiljas från ett monster lika verkligt som det i 

Loch Ness). Det här är en allegori, en hänvisning till en saga eller myt, som påpekar att den 

uppbyggda “monsterbilden” av EU är overklig. Detta ifrågasätter Brexit-sidan på ett kraftfullt 

sätt. Vad gäller polarisering så ställs Brexit-väljarna mot Obama, vilket dock snarare betonar 

än bidrar till polariseringen mellan utländska makteliter och brittiska väljare. Men det skapas 

även en polarisering mellan USA:s president Obama och republikanerna, vilket i det här fallet 

tyder på att artikeln är problematiserande och påvisar att det också förekommer konflikter i de 

högre samhällsskikten, att det bland dessa makteliter finns de som ställer sig på de brittiska 

medborgarnas sida och visar dem respekt. 
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RELATIONEN TILL LÄSAREN 

Skribenten är dold och låter artikeln broderas ut av aktörernas citat. Han fungerar som ett slags 

ankare som ger en kvick sammanfattning för att sedan räcka mikrofonen från en aktör till en 

annan. Artikeln ger ett globalt perspektiv på folkomröstningen där skribent, läsare och aktörer 

placeras på någorlunda samma nivå genom den diplomatiska tonen och känslan av att 

amerikanerna räcker ut en hand till britterna i en vänskaplig gest. Distansen är respektfull, utan 

att bli inte alltför stor. Undantaget är president Obama som i artikeln ses ned på och hålls på 

avstånd från läsaren. De direkta konsekvenserna av ett Brexit för den enskilda individen är 

svåra att utläsa, vilket gör att en viss målgrupp kan uppfatta nyheten som svår att ta till sig, 

medan andra läsare som har ett intresse för eller en relation till politik och till USA kanske 

upplever artikeln som meningsfull, intressant och nära.   

 

6.3 Jämförelse 

6.3.1 Överblick 

DEN VISUELLA KONTEXTEN 

Redan vid en första anblick får man två väldigt skilda intryck av tidningarna. The Suns 

webbsida ger en billigare tabloid-känsla, medan The Daily Telegraphs känns mer exklusiv och 

seriös. Nyhetsflikarna i headern skvallrar om tidningarnas olika innehåll och målgrupper. Båda 

tidningarna har ett brett utbud, alltifrån världspolitik till sport och nöje, men delar in innehållet 

på olika sätt. The Sun är inte lika noga med indelningen vilket ger ett rörigare intryck, medan 

The Daily Telegraph har mer specifika och tydliga sektioner för olika typer av redaktionellt 

material. 

 

Färgmässigt är The Sun lite skrikig och The Daily Telegraph mer nedtonad och det är framför 

allt detta, tillsammans med utformningen av rubrikstycke och typsnitt som utgör de olika 

tidningarnas typiska kännetecken. När det gäller bilder var de många fler i artiklarna i The Daily 

Telegraph än i The Sun. The Daily Telegraph hade även mer videor och interaktiv grafik som 

bjuder in läsaren. Dock hade The Sun en mer överskådlig layout med bildgallerier så att man 

inte behövde skrolla hela vägen ner i artikeln för att ta del av allt bildmaterial. The Daily 

Telegraph som ofta har längre artiklar upplevdes som något svårorienterad. 
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Slutligen var en viktig skillnad att The Daily Telegraph inte hade något öppet kommentarsfält 

som The Sun, utan där fanns det bara möjlighet att dela artiklar privat via e-mejl eller sociala 

medier. 

 

TEXTENS TEMAN OCH KARAKTÄR 

I The Sun är rubrikerna typiska för tabloider – tillspetsade, dubbeltydiga och vågade. De är 

polariserande, då de genomgående ställer två sidor mot varandra. Eliten ställs mot folket, 

invandrarna mot britterna och EU mot Storbritannien. Detta är ett tydligt tecken på att The Sun 

styrs av medielogikens berättartekniker (Strömbäck 2015). Ofta plockas delar av citat ur sitt 

sammanhang upp i rubriken, vilket ytterligare skruvar till det eller också ger en missvisande 

eller rent av felaktig bild av verkligheten. Ett exempel är “David Cameron ‘lying’ about 

Turkey,” där vinkeln baseras på en personlig åsikt från en av Camerons motståndare.  

 

Rubrikerna i The Daily Telegraph är mer nedtonade och sakliga om man jämför med The Sun, 

men vissa element av tillspetsning finns även hos dem: “Brussels braces for Brexit calamity” 

(Bryssel stålsätter sig för Brexit-kaos), där ordet Brexit-kaos gömmer ett visst ställningstagande 

hos skribenten (Nerman 1973). I samtliga fall präglas rubrikerna av osäkerhet – detta signaleras 

av orden “fear” (rädsla) och “anxious” (orolig). Till skillnad från The Sun är rubrikerna inte 

polariserande, men de duckar inte för att lyfta fram tendenser till polarisering mellan olika 

aktörer “Republicans tell Obama not to meddle.”  

 

Utifrån de artiklar som har analyserats kan utläsas att The Sun ofta har en vinkel som plockar 

ner politiker och experter från sina piedestaler, Cameron är opålitlig, Theresa May är maktlös 

och Gordon Brown tar inte folkets oro på allvar. The Daily Telegraph vinklar ofta sina artiklar 

utifrån att trots ständigt närvarande hot om kaos så kan man uppnå stabilitet och finna lösningar 

genom att lyssna till experternas och de högt uppsatta politikernas råd. När det gäller förgrund 

och bakgrund kan sammanfattas att i The Sun sätts ofta enskilda personer i förgrunden – 

Cameron som ljuger om Turkiets EU-medlemskap, Theresa May som måste be högsta 

domstolen om lov att utvisa brutala mördare och en arg pensionär som blivit kallad trångsynt 

av Gordon Brown. Därmed kan man säga att The Suns förgrund är personifierad (Strömbäck 

2015). I bakgrunden hamnar de mer komplicerade frågorna – turkiska perspektivet, EU:s lagar 

om fri rörlighet och Storbritanniens självständighet.  
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I The Daily Telegraph sätts de privata investerarnas oro och experternas råd, EU-

parlamentarikernas vardag och republikernas tillrättavisande av Obama för hans inblandning i 

britternas folkomröstning i förgrunden. I bakgrunden sätts oron för ekonomin, det allmänna 

kaoset och Storbritanniens roll i EU och världen. Även i The Daily Telegraph görs ett visst mått 

av förenkling, något som Strömbäck menar är oundvikligt och nödvändigt inom journalistiken. 

Det är när förenklingen går över gränsen som informationsvärdet kan ifrågasättas (2014; 

Gripsrud 2011).     

 

Gemensamt för The Suns artiklar är att källorna sällan redovisas tydligt. Ofta framgår det inte 

alls var tidningen tar sin fakta ifrån, men ibland är den exempelvis “revealed by The Sun” (The 

Sun avslöjar) eller kommer från “Government sources” (statliga källor). Detta kan ge en aning 

om var informationen kommer ifrån, men det finns ingen vidare transparens. De källor som 

förekommer i artiklarna är snarare personer med starka åsikter, än de som har särskild expertis 

i olika frågor. Enligt god journalistisk sed ska läsarna ges chansen att vara källkritiska till det 

de läser. Det är därför viktigt att journalisten redovisar källor och är tydliga med vad som är 

fakta och vad som är tyckande och gissningar (Strömbäck 2012). 

 

I The Daily Telegraph råder motsatt förhållande från det i The Sun. Man är noga med att 

redovisa sina källor och de man använder sig av har hög status och trovärdighet. I de fall 

källorna görs anonyma, blir trovärdigheten beroende av läsarens tillit till journalistens etik och 

professionalitet. Detsamma gäller i The Sun, men det som skiljer tidningarna på den punkten 

är läsarens förväntningar på skribenten, texten och tidningen (Nerman 1973). The Daily 

Telegraph är en kvalitetstidning med högt anseende, medan The Sun är en sensationssökande 

tabloid.  

 

6.3.2 Textanalys 

DEN DRAMATISKA MODELLEN 

Vi ska nu undersöka hur tidningarnas artiklar skiljer sig utifrån den dramatiska analysmodellen 

som syftar till mediernas dramatiska sätt att gestalta världen. Läsaren bevittnar en scen med 

kulisser, huvudroller, biroller, publik och handling där journalisten är regissör (Nerman 1973). 

Nedan kommer vi redogöra för vilka scener läsarna av The Sun och The Daily Telegraph får ta 

del av.  
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På The Suns scen hittar vi politikerna, medborgarna, EU, kriminella, Brexit-anhängare och EU-

kritiker. Huvudrollerna spelas i dessa tre artiklar av David Cameron, två Brexit-anhängare: en 

f.d. toryledare och justitieministern, samt en pensionär. I de dramer som utspelas finns det 

alltifrån Hamlet med sina konspirationer och korruption, till den bibliska berättelsen om David 

och Goliat. Cameron har rollen som skurken som för folket bakom ljuset, den f.d. toryledaren 

och justitieministern har båda krigiska hjälteroller och pensionären spelar den lilla människan 

som vågar stå upp mot makten. Birollerna innehas i sin tur av de turkiska politikerna, 

inrikesministern, mördarna och en f.d. Labour-ledare.  

 

Det som kan utläsas ur analysen är att de aktörer som står på Brexit-sidan oftast får en aktiv 

roll, medan de på Remain-sidan oftare får en passiv roll oavsett status. Ett exempel är Cameron 

som har en hög status i egenskap av premiärminister, men som ofta framställs som passiv eller 

kopplas samman med negativt laddade verb. De aktörer som oftast får komma till tals i 

artiklarna är Brexit-anhängarna, dvs den f.d. toryledaren, justitieministern och pensionären. 

Dock får både Cameron och Brown citeras kort i någon form av försvarstal.  

 

På The Daily Telegraphs scen står EU, medborgarna, experterna, politikerna, EU-vänner och 

EU-kritiker. Uppdelningen av rollerna är inte lika självklara här som i The Sun, men några går 

att urskilja. De som står ut som huvudroller är investerarna och de ekonomiska experterna, EU-

parlamentarikerna, de amerikanska republikanerna och Obamas talesperson. Det som utspelas 

är ett slags nedtonade katastrofdraman, ekonomiskt kaos och osäkerhet hotar i horisonten, men 

experterna sveper in och räddar dagen med sina goda råd. Investerarna får offerroller medan 

experterna blir de goda hjältarna. De biroller som kan urskiljas spelas av Obama, några 

amerikanska senatorer, en VD och en journalist.  

 

För att förstå en text är det viktigt att undersöka de roll- och relationsspel som försiggår mellan 

aktörerna (Nerman 1973). De roller aktörerna får indikerar textens underliggande budskap. The 

Suns ståndpunkt i frågan om EU-medlemskapet blir tydligt när man ser på hur de tilldelar 

rollerna. Cameron och EU, som är för att Storbritannien ska stanna, utmålas som de onda och 

distanserade samtidigt som Brexit-anhängare i allmänhet får vara de goda. I The Daily 

Telegraph ställs inte ont och gott mot varandra på samma sätt. Ondskan är inte personifierad 

utan mer abstrakt och komplex i form av osäkerhet och rädsla att förlora inflytande och 

ekonomiska tillgångar. Dock kan man även i The Daily Telegraph i vissa fall urskilja offer- och 

hjälteroller. 
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I The Suns artiklar används laddade anföringsord oftare än i artiklarna i The Daily Telegraph. 

Justitieministern kopplas ihop med det kraftfulla ordet “blasted” (mullrade) när han kritiserar 

EU lagarna, pensionären “pleads” (vädjar) till Cameron om att rädda NHS. The Daily Telegraph 

använder sig mycket av neutrala anföringsord såsom “said” (sa) och “reported” (rapporterade), 

men det förekommer också flertalet värdeladdade anföringsord såsom “warned” (varnade) 

kopplat till experterna, EU-parlamentarikerna kopplas till ord som “admitted” (erkände) och 

“chortled” (småskrattade) vilket säger mycket om hur de framställs. 

 

ATTITYD 

När det gäller ordval så tenderar The Sun att använda sig av negativt laddade ord i anslutning 

till motståndarsidan. Stilen är vardaglig och språket är tillspetsat och förenklat vilket lockar en 

hel del läsare, som utifrån det undersökta materialet i grova drag kan antas vara Brexit-

anhängare, invandrarfientliga och britter med lägre utbildning och klass. Tonen kan upplevas 

som aggressiv och osaklig och är starkt exkluderande mot dem som inte delar The Suns 

värderingar, men skapar samtidigt en starkt inkluderande gemenskap för dem som känner sig 

arga och missnöjda med det rådande politiska läget. Om vi återgår till Nerman och hans sätt att 

se på texten som ett socialt rum, så är det tydligt att det finns en stark ramföreställning i The 

Sun som låter läsaren ta del av dess väl etablerade konventioner som skapar ett raster mellan 

The Sun, läsaren och världen (Nerman 1973). I det sociala rummet stängs då alla som inte delar 

dessa verklighetsbilder och värderingar ute. 

 

The Sun ger ofta en färdig slutsats med ensidig information byggd på känsloargument. Läsarnas 

förväntas reagera utifrån en moralisk grund – de ska döma eller känna med personerna som 

skildras i texterna.  

 

The Daily Telegraph använder också en del värdeladdade ord i framför allt två av de tre artiklar 

som undersöktes. Dessa artiklar upplevdes inte som typiska nyhetsartiklar utan hade en speciell 

typ av berättarstil. Ett exempel är “Officials who had spent a lifetime in airless, ordered offices 

toiling over the dream of a united Europe are struggling to digest a wave of populist opinion 

across that threatens to topple the EU edifice...”, där journalisten inte hållit tillbaka på 

värdeladdade ord. Stilen rör sig mellan det formella och vardagliga. Dock kan sägas att när The 

Daily Telegraph uttrycker sig vardagligt är det på en annan nivå än The Sun. Man har 

genomgående en mer proper stil och inte lika hård jargong. Tonen är saklig och vänlig. Den är 

inkluderande och diplomatisk i det att den adresserar både Brexit- och Remain-anhängare på 
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ett respektfullt sätt. Dock är den exkluderande mot dem av en lägre klass och/eller utbildning, 

då den kräver mer förkunskap och både innehåll och ton säger mycket om den tänkta läsaren. 

 

The Daily Telegraphs texter har ibland ett myndigt tonfall, men trots att man försöker leda 

läsaren fram till en föredragen slutsats, är det upp till läsaren själv att göra sin egen tolkning. 

Detta syns i bland annat i det respektfulla tilltalet och att de tar upp information och åsikter som 

ger en balanserad och mångtydig bild.   

 

I The Sun är berättelserna väldigt förenklade och ensidiga, medan The Daily Telegraph är mer 

balanserande och problematiserar det som skildras så att läsaren inbjuds till egna 

ställningstaganden. The Sun för en dold argumentering mot EU och etablissemanget, där den 

som inte håller med dumförklaras. I The Daily Telegraph förekommer också argumentering, 

men en mer öppen och saklig sådan där man inte i lika hög grad styr mot en färdig slutsats. 

Personifiering är ett berättargrepp som oftare används i The Sun och som är en del av den 

styrande medielogiken (Strömbäck 2015). Ofta får David Cameron ensam representera 

etablissemanget och Remain-sidan. I The Daily Telegraph låter man fler röster komma till tals 

och knyter därmed inte enstaka personer till en viss sida i lika stor utsträckning. 

 

I The Daily Telegraph finns det en tydligare särskiljning mellan opinion och nyheter än i The 

Sun. Strömbäck skriver att information varken behöver vara objektiv eller pålitlig och att risken 

för desinformation idag är högre än någonsin (2014). Därför är det viktigt att tidningar är 

noggranna med att redovisa vilken typ av information det är de presenterar för läsaren, och att 

det finns en tydlig överenskommelse.  

 

Informationen i The Sun kan tolkas som vilseledande eftersom den ofta är irrelevant, 

malplacerad, fragmenterad och ytlig. Detta är enligt Neil Postman ett tecken på desinformation 

som i själva verket leder läsaren bort från kunskap (Strömbäck 2014). Att The Sun är väldigt 

förenklande tyder också på att de starkt styrs av medielogiken som används för att fånga 

människors uppmärksamhet (Strömbäck 2015), medan The Daily Telegraph erbjuder en mer 

koncentrerad information. 

 

METAFORER 

Både The Sun och The Daily Telegraph använder sig av metaforer. Typiskt för The Sun är att 

metaforerna och tankefigurerna väcker associationer till konspirationer, svek och ett fullt 
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utvecklat krig. I The Daily Telegraph ger bildspråket istället associationer till osäkerheten med 

att lämna EU som beskrivs som ett slags naturkraft som oavsett utgången kommer att stå stadigt. 

Metaforer kan fungera på olika sätt, antingen kan de skapa en känsla av gemenskap där man 

delar samma erfarenheter och värderingar, eller kan de upplevas som exkluderande mot dem 

som inte förstår dem (Tichenor 1970). 

 

En stor skillnad i The Sun och The Daily Telegraph är graden av polarisering, där The Sun ofta 

skapar kontraster mellan det som ska föreställa ont och gott: vanligt folk och eliten, “hederliga” 

britter och invandrare, den egna nationen och Bryssel. Det finns ett tydligt “vi och dem” att 

förhålla sig till. Istället för att skapa mötespunkter mellan dessa tenderar man att använda sig 

av förenklade bilder och stereotyper som snarare förankrar fördomar mellan olika grupper 

(Strömbäck 2015). The Daily Telegraph skapar inte kontraster på samma sätt som The Sun och 

bidrar därför inte till någon ökad polarisering, däremot skildrar tidningen den polarisering som 

redan finns. Stereotyper finns även i The Daily Telegraph, men känns mer som en naturlig del 

av det journalistiska berättandet.   

 

RELATIONEN TILL LÄSAREN 

Nerman (1973) menar att det finns en social över- och underordningsskala som styr hur 

skribenten, läsaren och aktörerna i texten relaterar till varandra. Han redogör för tre olika 

former: skribenten och läsaren kan vara jämbördiga och se på aktörerna ur ett 

ovanifrånperspektiv, som i The Sun eller så kan alla placeras på en likvärdig nivå där de delar 

samma värden som i The Daily Telegraph. I det tredje fallet ser skribent och läsare på aktörerna 

ur ett underifrånperspektiv med respekt och beundran. Detta kan skymtas i båda tidningarna, 

men de aktörer som beundras är olika. I The Sun tenderar man att se upp till vanligt folk medan 

man i The Daily Telegraph ser upp till experter och elitpersoner.  

 

Varken The Sun eller The Daily Telegraph har en synlig reporter, men reportern i The Sun 

upplevs ha ett finger med i spelet, medan reportern i The Daily Telegraph är mer av en neutral 

berättarröst.  

 

I The Sun ställer sig skribenten på samma nivå som läsaren, där de ser ner på de aktörer som 

representerar motståndarsidan oavsett vilken social status denne har. Aktörernas sociala status 

ger dem således inga fördelar, utan beroende på vilket läger aktören tillhör skapar skribenten 

en viss distans som styr möjligheterna för läsaren att identifiera sig med aktören. Ofta plockas 
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de högstatuspersoner som man vill skapa gemenskap med ner på läsarens nivå, som är mer 

vardaglig och konkret. I The Daily Telegraph signalerar man tvärtom att läsaren är av hög status 

och är en del av etablissemanget genom att ställa skribent, läsare och aktörer på en jämbördig 

nivå. I de fall aktörerna står högre än läsaren vill man snarare skapa ett förtroende och en 

ömsesidig respekt mellan dem.  

 

Ett visst mått av förkunskap krävs av läsarna i bägge tidningar, men i The Sun handlar det 

mycket om överenskommelser kring de ämnen som tas upp medan The Daily Telegraph rör sig 

med en större frihet mellan olika områden såsom politik, ekonomi och litteratur. Det är tydligt 

att läsaren av The Daily Telegraph måste ha större referensramar och troligtvis en högre 

utbildning för att kunna ta till sig alla syftningar och anspelningar i nyhetsartiklarna (Tichenor 

1970). 

 

7. Slutsatser och diskussion  

Syftet med studien har varit att undersöka vilken typ av information de brittiska tidningarna 

The Sun och The Daily Telegraph gav sina läsare den sista veckan före folkomröstningen om 

Storbritanniens EU-medlemskap. Båda tidningarna står på högerkanten politiskt och tog tydligt 

ställning för ett Brexit. Vi har intresserat oss för om det fanns populistiska tendenser i 

tidningarnas rapportering, om de styrdes av medielogiken och hur tidningarna tilltalade sina 

läsare. Slutligen har vi undersökt i vilken utsträckning tidningarna kan ha påverkat 

kunskapsklyftorna mellan olika samhällsklasser. 

 

Om medierna har ett samhällsuppdrag är det ett demokratiskt – att utrusta folket med den 

information de behöver för att kunna agera som medvetna samhällsmedborgare. Tanken med 

folkomröstningar är i grund och botten att låta folket få sin röst hörd, och här får medierna både 

makt över och ansvar för den information på vilken människor bygger sina åsikter. Ur en 

demokratisk synpunkt blir den skilda informationen och tilltalet som The Sun och The Daily 

Telegraph ger sina läsare därför avgörande. Storbritannien som har ett starkt etablerat 

klassystem och en i världsklass segregerad press är ett intressant och tydligt fall att etablera 

dessa teorier på, eftersom den klass vi tillhör enligt forskningen styr vilka tidningar vi väljer att 

konsumera. 
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Den sista veckan inför folkomröstningen rapporterades det vilt i både The Sun och The Daily 

Telegraph. Efter en genomgång av samtliga artiklar genom kvantifiering och kategorisering, 

fann vi att tidningarna följde ett visst mönster i sin publicering och att deras mest framträdande 

teman skiljde sig markant. De tre största kategorierna i vardera tidningen blev grunden till de 

sex stycken artiklar som därefter studerades kvalitativt enligt en massmedieretorisk 

analysmodell. Genom analysen framgick det att The Suns artiklar hade mycket anspelning på 

känslor och konflikter, medan The Daily Telegraphs var mer rationella och förklarande. Detta 

stämmer överens med forskningen på tabloidiseringen av pressen. Dels kan vi se tydliga 

tendenser till en polarisering som bidrar till att gapet mellan kvalitetstidningarna och 

tabloiderna ökar med å ena sidan fokus på politik, ekonomi och det globala och å andra sidan 

fokus på brott, sex, sport och nöje. Dels en viss grad av homogenisering där The Daily 

Telegraph till viss del färgas av ”broadloid”-journalistik med ordvitsiga rubriker, fler och större 

bilder och mer fokus på att underhålla. Detta är en av effekterna av den ökade konkurrensen 

inom mediemarknaden där medierna tvingas rätta sig efter medielogiken. Tabloid-läsaren 

drabbas dock hårdare än läsaren av kvalitetstidningar, som trots allt erbjuder ett bredare 

spektrum av nyheter med en blandning av högt och lågt.  

 

I The Sun präglades artiklarna av nationalism, främlingsfientlighet och ”folket mot eliten”, som 

är några av populismens älsklingsteman. Journalistiken i tabloiden var i hög grad polariserande, 

genom att ställa olika grupper mot varandra med en berättarteknik starkt präglad av 

medielogiken. Sättet att beskriva EU som något ”där borta,” ett hot mot Storbritannien eller 

som en absurd institution är typiskt för den EU-skepticism som dominerar den brittiska pressen.  

The Daily Telegraph var mer problematiserande och förklarande. De hade en mer diplomatiskt 

ton där experter och elit visades respekt. Journalisten ställde sig på samma nivå som läsaren 

och trots att aktörerna hade en högre status, var distansen kort och därmed upplevdes tilltalet 

inkluderande. Här beskrevs EU mer neutralt och man ansträngde sig för att korta distansen och 

öka förståelsen. Tidningens konservativa värderingar och respekt för Storbritanniens 

hierarkiska uppbyggnad stod som en motpol till den populistiska jargongen i The Sun som 

stämmer väl överens med Canovans forskning om den brittiska hierarkin samt den elitistiska 

demokratiska teorin där medborgarna beskrivs som apatiska och okunniga.   

 

Idealläsaren i The Daily Telegraph är en högutbildad och politiskt intresserad 

samhällsmedborgare som inte är ute efter att utmana etablissemanget, utan snarare skyr 

revolutionen och accepterar sin plats i den sociala hierarkin. I The Sun var det en mer 
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stridslysten stämning som närmast verkade ha som mål att hetsa läsarna till uppror mot 

etablissemanget. Idealläsaren har en lägre utbildning, ett lägre intresse för politik och tilltalas 

mer som konsument eller privatperson. Journalisten visade solidaritet för läsaren som sågs som 

en underdog, längst ner i den sociala hierarkin.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att den information som tidningarnas målgrupper får 

ta del av skiljer sig kraftigt åt, vilket kan förmodas ha ökat kunskapsklyftorna mellan under- 

och överklassen i det brittiska samhället. Det är också stor skillnad på tilltalet till läsarna i de 

två tidningarna där The Suns läsare får en ytlig och förenklad bild av verkligheten medan de 

som läser The Daily Telegraph får en mer fördjupad och komplex bild. Detta går ihop med det 

som tidigare skrivits om den segregerade pressen i Storbritannien, att de intellektuella seriösa 

dagstidningarna och de populistiska skvallertabloiderna erbjuder sina läsare, från det övre 

samhällsskiktet respektive det undre, helt olika information. Det knyter också an till Tichenors 

teori om kunskapsklyftorna som ökar bland annat till följd av det selektiva beteendet människor 

har när det kommer till att utsätta sig för, godta och dra lärdom av information. Överlag tenderar 

man att tolka och minnas information på ett sätt som är förenligt med ens existerande åsikter 

och värderingar. Veckan innan folkomröstningen ökade den politiska nyhetsrapporteringen 

vilket enligt McQuail på kort sikt kan minska kunskapsklyftan mellan olika sociala grupper 

dock finns även bevis för en motsatt effekt där endast en liten del av befolkningen tar del av 

informationen medan resten har svårt att ta till sig något bestående. Följden blir därmed att 

klyftorna ökar.  

 

På grundval av den här studien är det svårt att uttala sig i generella termer om vilken effekt 

tidningarnas rapportering kan ha haft på läsarna. Det som kan sägas är att tidningarna har haft 

en viss makt över vilka ämnen som majoriteten inom respektive grupp har fått ta del av och 

därmed troligen fått en ökad kunskap om. Det kan även konstateras att tidningarna har anpassat 

sig efter läsarnas förväntade nyhetsmedvetande där The Sun haft en mer grund nivå och The 

Daily Telegraph presenterat mer bakgrundskunskap. Findahl menar att detta ger olika grad av 

kunskap som kan antas öka kunskapsklyftan. I och med att studien inte omfattar någon mätning 

av läsarnas kunskapsnivåer före och efter valkampanjen så kan vi dock inte dra några slutsatser 

om den saken.     
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8. Vidare forskning 
Dessa resultat lämnar flera förslag till vidare forskning på området. Ett första skulle kunna vara 

att applicera studiens analysmodell på andra fall, till exempel det amerikanska valet 2016. Ett 

andra skulle kunna vara att studera opinionsartiklar istället för nyhetsartiklar. Detta för att få en 

tydligare bild av vilken retorik tidningarna använder sig av och på så sätt lättare kunna urskilja 

synen på den tilltänkta läsaren och andra. Ett tredje förslag är att undersöka en större mängd 

artiklar under en längre tidsperiod och göra en kvantitativ analys. Detta för att fånga upp fler 

teman i rapporteringen inför valet och bättre förklara de olika verkligheterna som konstruerades 

av tidningarna. Ett fjärde förslag är att angripa frågeställningarna utifrån ett annat perspektiv, 

att göra en kritisk diskursanalys och mer ordentligt undersöka den kontexten i vilken artiklarna 

publicerades. Andra möjliga metoder skulle kunna vara att intervjua tidningarnas redaktörer 

och läsare för att få mer inblick i produktions- och mottagarprocesserna. Slutligen skulle det 

vara intressant att inkludera fler tidningar som vänder sig till andra målgrupper, exempelvis 

The Daily Mail, The Guardian och The Financial Times.
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