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Abstract 

 

In this study, I analyse the reporting on brexit by the two biggest Swedish newspapers, 

Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, using a discourse analysis called the WPR-

approach. Its aim is to investigate how these newspapers problematises brexit, to shed light 

on what problem representations are constructed, how they relate to each other and what the 

underlying assumptions of these problems are and what consequences they might cause. My 

findings suggest that both newspapers principally had a negative outlook on brexit, and 

especially the possibility of a hard brexit, as they constructed multiple problems and no 

benefits in relation to it. My findings also show that most of the problems were expressed in 

economic and democratic terms, often by citing politicians or with reference to economic 

institutions. Brexit was constantly expressed as a crash or chock (“krasch”) and associated 

with great uncertainty and approaching chaos. Moreover, the national filter of Svenska 

Dagbladet was reflected in their reporting on the challenges for Swedish SMEs as a result of 

this uncertainty on the market, possibly reflecting their conservative liberal perspective. 
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1. Introduktion och problemformulering 

 

För majoriteten av oss i Sverige är brexit ett fenomen vi endast läser oss till, något som i 

huvudsak når oss via media och som därmed i viss mån konstrueras och formas i relation till 

media, vad som brukar betecknas just som den tredje statsmakten. Detta är inte minst sant i 

undervisningssammanhang där media ofta används av lärare för att skildra nutidshädelser och 

aktualiserar därmed en ökad medvetenhet om källkritik1. Mycket av tidigare forskning har 

intresserat sig för just medierapporteringar kring brexit (Amelsvoort, P, 2018; Matheijs, A., 

2018 & Krzyzanowski, M., 2019). Forskningen har generellt sett fokuserat att undersöka 

diskurser, eller sätt att tala om, brexit genom att analysera data från 2016, tiden kring den 

folkliga omröstningen. Dessa studier har bland annat uppdagat den utbredda euro-skepsisen 

som genomsyrat brittisk media (Media Tenor International, 2016 & Ethical Journalism 

Network, 2017), hur brittiska politiker och premiärministrar använt en nationalistisk diskurs i 

sin kampanj inför folkomröstningen (Amelsvoort 2018 & Matheijs, 2018) och hur brexit 

konceptualiserats som en kris utifrån tidigare erfarenheter och framtidsutsikter 

(Krzyżanowski, 2019). Det som tycks förena dessa är intresset för att undersöka politikers 

och medias förmåga att diskursivt påverka idén om nationell identitet. Vad som också 

karaktäriserar dessa studier är fokuset på tiden inför omröstningen 2016; i dag tycks intresset 

för brexitforskning ha svalnat.  

 

Denna studie kommer således, till skillnad från tidigare forskning, att undersöka 

brexitrapporteringen under perioden efter omröstningen, närmare bestämt augusti månad 

2019. Under denna period rapporterades det flitigt om premiärministern Boris Johnsons 

brexitplaner, förhandlingar och riskerna med ett avtalslöst brittiskt utträde. Denna studie 

kommer alltså närmast att utgöra en post-brexit studie2 som huvudsakligen kommer att 

undersöka diskursen kring en eventuell hård (läs: avtalslös) brexit genom att analysera 

rapporteringen i de två största svenska nyhetstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet (hädanefter förkortat DN och SvD). Till skillnad från Krzyżanowskis studie 

(2019), som fokuserat på krisdiskursen i relation till brexit, så kommer denna studie, med 

 
1 I den svenska ämnesplanen för samhällskunskap går det exempelvis att läsa under ämnets syfte om hur ”ett 
komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt 
och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant” (Skolverket, 2011). 
2 Detta eftersom brexit i skrivande stund inte ägt rum ännu även fast omröstningen att lämna unionen 
avgjordes 2016. 
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hjälp av Carol Bacchis WPR-ansats att undersöka problematiseringen, eller de diskursivt 

konstruerade problemrepresenationer, av brexit som karaktäriserar dessa tidningars 

rapportering under augusti månad 2019. WPR-ansatsen är ett diskursanalytiskt verktyg 

speciellt utformat för att undersöka frågor kopplade till vilka ”problem” som skapas och hur 

dessa uttrycks, upprätthålls och exkluderar och vilka premisser som dessa är sprungna ur3 

(Bacchi & Goodwin, 2016, s. 6–16).  

 

 

2. Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att synliggöra vilka problemrepresenationer som diskursivt 

konstrueras av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i relation till brexit för att uttyda hur 

brexit har uppfattats i svenska media och vilka värderingar som färgat rapporteringen. Med 

utgångspunkt i det valda materialet kommer följande forskningsfrågor ställas:  

 

     1. Vilka problem konstrueras i förhållande till Brexit och vilka antaganden bygger dessa    

     på? 

     2. Hur uttrycks dessa problem och hur relaterar de till varandra? 

     3. Vilka frågor utelämnas och förblir icke-problematiserade i dessa  

        problemformuleringar?  

      

 

 

3. Tidigare forskning 

 

Denna del består av två delar där den första syftar till att ge en översiktlig bild av 

nyhetsrapporteringen kring brexit, såsom den begripliggjorts inom forskning, medan den 

andra delen visar tidigare exempel av diskursanalyser av nyhetsrapportering. Syftet med detta 

är att försöka förankra denna studie i ett större forskningssammanhang där den 

förhoppningsvis kan relateras till, jämföras med och utveckla denna forskning.   

 

 
3 Detta kommer förklaras mer utförligt i studiens teoridel. Se även Bilaga ”Figur: 1 – Bacchis analysfrågor”. 
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3. 1 Brexit i media 

 

Den brittiska brexitrapporteringen utgör en skarp kontrast till den svenska. I en rapport 

utgiven av Ethical Journalism Network framkommer det att Storbritannien har den mest EU-

skeptiska pressen av alla medlemsländer (2017, s. 11). Dess två största tidningar, The Sun och 

Daily Mail4, har en tydlig anti-EU agenda, något som speglas i första sidor som ”Up Yours 

Delors”5 och beskrivningar av ett EU-utkast som ”a blueprint for tyranny” (s. 11). Den 

sistnämnda hävdade vidare att Tyskland höll på att göra ett nytt fjärde rike av Europa. 

Rapporten visar även hur denna EU-skepsis färgat brittisk TV rapportering, trots tydligare 

riktlinjer rörande opartiskhet: 

 

     An April 2016 report by Zurich-based analysts Media Tenor concluded that only 7% of BBC  

     coverage of the EU was positive and 45% negative. It also found that the tone of coverage was  

     more negative than that about Russian and Chinese strongmen Vladimir Putin and Xi Jinping.  

     Even Syrian dictator Bashar al-Assad received more positive mentions than the EU. (s. 12).  

 

Studien analyserade 46 737 nyhetsrapporteringar från 2015 och har hänvisats till av ett flertal 

tidningar, såsom The Guardian6 och Newsweek (Lowe, 2016, 21 maj). Under en presentation 

i Bryssel uppgav forskarna att medias EU-porträttering i längden sannolikt har fått stora 

konsekvenser för brexit-kampanjen då den skapat en allmänhet ”accustomed to EU bashing” 

som därav blivit svårövertalad om EU:s fördelar (Jackson, 2016, 21 april). Medan 

rapporteringen kring folkomröstningen var den mest balanserade så var rapporteringen tydligt 

skev i frågor som säkerhet, migration och ekonomisk politik. EU-rapporteringen i Financial 

Times var övervägande neutral, samtidigt som det var fler negativa än positiva artiklar (2016, 

21 maj).  

 

Om brexitdebatten betraktas som högljudd, uppskruvad, okunnig och full av halvsanningar, 

missförstånd och rena lögner så är det knappast förvånande att britter generellt sätt förväntar 

sina nyhetstidningar att vara opålitliga (2017, s. 13). En Eurobarometer-undersökning 2015 

visade att 73% inte litade på sina nyhetstidningar, vilket är den högsta procentsatsen i hela 

 
4 Bägge tidningar beskriver sig själva som tabloids och har därmed främst ett sensationellt underhållningsvärde 
som fokus.  
5 Slagorden riktade sig till den tidigare presidenten för den europeiska kommissionen Jacques Delors (s. 11).  
6 Se BBC’s EU reporting ’more negative than its Putin coverage’ Jackson, J. (04/21/2016). 
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EU (2017, s. 13). Huruvida det finns ett samband mellan denna statistik och den som jag 

inledningsvis beskrev – att Storbritannien har den mest EU-skeptiska pressen av alla EU-

länder – är inte min sak att bevisa här, men det kan tyckas troligt i ljuset av alla de gånger då 

media tvingats be om ursäkt för sina osanningar7. Även om dessa tidningar korrigerar och ber 

om ursäkt för sina problematiska halvsanningar så kan skadan i många fall redan vara skedd:   

 

     In both cases the newspapers published small corrections on inside pages. But by then the false  

     stories had become ingrained in the collective consciousness of readers […] The problem is, these  

     stories are sticky and rapidly become shorthand for Brussels bossiness. And, as many studies have  

     shown, rebutting dubious claims or downright lies only serves to draw attention to the untruth  

     rather than debunk it. (2017, s. 12). 

 

Att historier och myter som dessa, trots motbevis och ursäkter, slår rot i läsares kollektiva 

medvetande kan tyckas extra alarmerande då dessa är sällsynt okunniga i frågan. Detta 

demokratiska problem var tydligt under tiden inför brexitomröstningen då den brittiska 

allmänheten visste mindre om EU än något annat medlemsland, näst efter Lettland:    

 

     Asked by pollsters whether three simple statements about the EU were true or false only 28% of  

     Brits answered correctly. Indeed, one of the most revealing signs of British voters’ ignorance was  

     the fact that the most-searched EU question on Google on 24 June was “What does it mean to  

     leave the EU”, followed by “What is the EU?” (2017, s. 12).  

 

Anna Matheijs studie Competing Identities? (2018) är en brexitstudie skriven inom fältet för 

europeisk integration och fokuserar på identiteters roll, ett intresse hon delar med ett växande 

antal forskare inom internationella relationer (s. 1). Som undertiteln antyder – 

”Understanding the role of national and European identities in the case of Brexit” – är 

Matheijs fokus inriktat på brexitkampanjens identitetsskapande dimension såsom den formas 

i media och av den politiska eliten. Genom att anta ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

utför Matheijs en kvalitativ innehållsanalys där texten utgörs av artiklar, rapporter och 

politiska tal som material (s. 18). Datan består av online-artiklar från The Guardian online 

 
7 Exempelvis 8/3 då tidningen The Suns förstasida löd ”Queen Backs Brexit” på felaktiga grunder och 15/6 då 
Daily Mail publicerade en bild på (irakiska och kuwaitiska) migranter som steg av en färja med rubriken ”We’re 
from Europe, let us in” (2017, s. 12).  
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och The Telegraph online8 såväl som tal av David Cameron och Nigel Farage9. Medan 

tidigare forskning på brexit har behandlat identiteter som något redan existerande så belyser 

Matheijs studie hur nationell och europeisk identitet skapades av media och politikiska eliten 

under kampanjen (s. 14) 

 

Hennes analys visar hur The Guardian formulerade europeisk identitet10 i civila eller 

medborgerliga termer, där identitet är kopplad till politiska och ekonomiska institutioner ”and 

the benefits of being an EU memer state” (s. 21). I kontrast till detta baserades The 

Telegraphs identitetsskapande på en essentialistisk syn på nationel identitet, ”neatly separated 

to Europe”, ”by disseminating bad news on European integration” (s. 29-31). Vad politikerna 

anbelangar så formulerade David Cameron europeisk identitet i medborgerliga (”civic” och 

etniska termer genom att tala om fördelarna med den gemensamma marknaden såväl som 

Storbritanniens del i den europeiska historien: ”For good or ill, we have written Europe’s 

history just as Europe has helped to write ours” (s. 33). Föga förvånande var Nigel Farages 

syn på identitet essentialistisk, där nationella och europeiska identiteter ställs mot varandra 

och är ömsesidigt uteslutande – ett perspektiv som argumenterar mot denna studies teoretiska 

utgångspunkt eftersom den hävdar att identiteter inte kan samexistera (s. 39).   

 

Matheijs studie visar således hur identifikationen med ett land kan vara antingen positivt eller 

negativt kopplat till stödet för EU, beroende på om europeisk integration upplevs som något 

som stärker eller hotar den nationella identiteten, en poäng som uppmärksammats i annan 

litteratur11 (s. 34). Matheijs relaterar även studiens resultat till idén om klyftan mellan 

exklusiv och inkluderande nationalism, såsom den utvecklats av Risse (2009). Utifrån denna 

teori så representerar David Camerons och The Guardians syn en inkluderande nationalism, 

där man identifierar sig med både sin nation och Europa, medan Nigel Farage och The 

Telegraph representerar en uteslutande exklusiv nationalism och därmed också en distinkt 

euro-skepsis (s. 40).   

 

 
8 Dessa val motiverades på grunden av att de är de två nationella (icke-tabloid) nyhetstidningarna med flest 
antal läsare i månaden och politiskt sätt representerar en vänster- respektive höger publik (s. 18). The 
Guardian skrev 1628 stycken artiklar om brexit, varav 70% var positiva till EU-medlemskapet, medan The 
Telegraph skrev 909 artiklar där 85% var negativa (s. 20–26).  
9 Dessa valdes då de representerar motsatta sidor på det politiska spektrumet och då Cameron förespråkade 
”remain” och Farage ”leave” (s. 19).   
10 Detta antyds då europeisk identitet som koncept inte gick att hitta i någon av artiklarna rent explicit (s. 27). 
11 Se exempelvis Hix & Høyland (2011) s. 113.  
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3. 2 Diskursanalyser av brexit 

 

En diskursanalys av stort intresse för denna studie är Michał Krzyżanowskis studie Brexit 

and the imaginary of ‘crisis’ (2019) i vilken han undersöker diskursen kring brexit i 

nyhetsrapporteringen i fyra medlemsländer: Sverige, Polen, Tyskland och Österrike12 med 

fokus på hur brexit framställts som en kris. I likhet med denna studie analyseras bland annat 

diskursen i DN och SvD, även om urvalet skiljer sig när det gäller tidsram. Analysen, vars 

metodik bottnar i ”discourse-conceptual analysis”13, är komparativ och 

argumentationsorienterad vilket betyder att den fokuserar på, och jämför, nationellt-specifika 

diskurser med intentionen att synliggöra de grundläggande argument som används inom 

dessa i framställningen av brexit-kris-kopplingen (s. 470). Detta resulterar i en kategorisering 

av diskursen utifrån olika teman, eller ”argumentative frames – or topoi” som summeras 

enligt följande14: (1) Brittisk socio-politisk och ekonomisk kris, (2) Brittisk konstitutionell 

och demokratisk kris, (3) Internationell socio-politisk kris, (4) Internationell ekonomisk kris, 

(5) Europeisk/EU politisk- och identitetskris, och (6) Europeisk/EU social och ekonomisk 

kris15 (s. 470–74). Denna “karta” ger en generell bild över de vanligaste argumenten som 

underbygger konceptualiseringen av brexit ”particularised in/via crisis-oriented discourse 

along both nationally-specific or ideological (liberal vs. conservative) lines” (s. 470). 

Krzyżanowski kan med utgångspunkt i dikotomin mellan “‘scope of experience’” och 

”‘horizon of expectations’”, såsom den utvecklades av historikern Koselleck, visa hur den 

diskursiva konceptualiseringen av brexit som kris relateras till tidigare erfarenheter såväl som 

framtidsutsikter: 

 

     Crisis hence often allowed projection of past into the future and vice versa, including as a token of  

    ideologically relating historical/past experience to the thinking about and predicting the future […]  

    Therein, crisis has often been shown as directly linked to experience of the past ‘whose events have  

     been incorporated and can be remembered’ (Koselleck, 2004, p. 259) as well as to the projection of  

 
12 “the paper looks at discourses in countries characterised by significantly varied length of EU membership, by 
different relationships with the ‘core’ EU project and by differentiated levels of social, political and economic 
ties to the UK” (s. 466). 
13 ”combines key insights from, on the one hand, the Discourse-Historical Approach in Critical Discourse 
Studies (Krzyżanowski, 2010; Wodak, 2001) and, on the other hand, the so-called conceptual history – or 
Begriffsgeschichte – of Reinhart Koselleck (1979, 2002, 2004 and above) and his followers” (s. 470) 
14 Se ”Figure 2. Semantic field of ‘Brexit’ concept in the analysed media discourse” (s. 473). 
15 Egen översättning. 
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     the future via ‘hope and fear, wishes and desires, cares and rational analysis, receptive display and  

     curiosity’ (Koselleck, 2004, p. 259) (s. 467). 

 

Diskursen i både liberala och konservativa tidningar speglade detta koncept, inte minst i 

utläggningar om framtida kriser orsakade av Storbritanniens val att lämna EU (s. 847). 

Undersökningen visade också att konservativa tidningar tenderade att rapportera mer utförligt 

än liberala, ett mönster som också speglades i en svensk kontext: av det svenska urvalet 

utgjorde Svenska Dagbladet 443 artiklar och Dagens Nyheter 352 (s. 472). Krzyżanowskis 

analys av dessa tidningar visade att det fjärde temat, ’Internationell ekonomisk kris’, var det 

vanligast förekommande i svensk diskurs, om än med en viss nyansskillnad: SvD var mindre 

alarmistisk och anlade ett tydligare nationellt filter: 

 

     Kommerskollegium räknade inför folkomröstningen ut att 66 000 svenska jobb är kopplade till  

     exporten till Storbritannien.- Nu får sysselsättningen definitivt ingen skjuts. Hur stor den negativa  

    effekten blir är svårt att säga. De här 66 000 jobben står i fara (s. 486). 

 

Detta kopplas till idén om medias “‘domestication’ of foreign news” där den utländska krisen 

konstrueras utifrån nationella referensramar (s. 469). Detta fenomen gick också att utläsa ur 

SvD:s konstruktion av framtida kriser där analogier mellan Storbritannien och Sveriges 

inställning till EU gjordes, samt hur brexit kan påverka Sveriges inflytande i framtiden:  

 

     När det mäktiga Storbritannien försvinner är det möjligt att EU-länder utan den gemensamma    

     valutan - som Sverige och Danmark - kommer att få ett svagare politiskt inflytande i unionen. SvD  

     26/06/2016, pp. 14–15. (s. 487)   

 

Krzyżanowskis analys visar också att Dagens Nyheter, i linje med svensk medietradition, 

utöver ett intresse för ekonomiska frågor också fokuserade på demokratiska aspekter (se tema 

nummer två), såsom brexit som en kris för demokratin och den brittiska konstitutionen (s. 

484–85). En relativt onyanserad artikel målade exempelvis ut det brittiska folket som 

skyldiga för att ha ”spräckt EU”, samt risken för ett bakslag där Skottlands 

självständighetsambitioner och irländska krav på ett enat Irland hotar att splittra den brittiska 

unionen: 

 

     Brittiska folket har spräckt EU. Resultatet av folkomröstningen kan även spräcka Storbritannien.       



11 
 

     Irländska Sinn Féin vill ha ett enat Irland. I Skottland väcks åter självständighetsfrågan eftersom      

     landet vill stanna i EU. DN 25/06/2016, pp. 8–9 (s. 485). 

 

Studien visar på en övergripande nivå hur brexit tydligare uppfattas som en nutida och 

framtida kris i europeisk media än den gör i brittisk, vilket kan ses som rimligt i ljuset av den 

euro-skepsis som uppdagats av tidigare forskning i brittisk media16.  

 

En annan avhandling som delar Matheijs (se del 4.1) intresse för formandet av nationella 

identiteter i relation till brexit är Paul van Amelsvoorts De-Europeanization in the United 

Kingdom (2018) som fokuserar på hur brittiska premiärministrar i sin diskurs konstruerat en 

exklusiv nationell identitet i kontrast till en europeisk och visar således igen hur ”dominant 

discourses can weaken the sense of feeling European in the nation states” (s. 5). Då mycket 

av den tidigare forskningen fokuserat på hur Storbritannien skulle avveckla sitt EU-

medlemskap rent politiskt, eller ”de-Europeanize in policy terms”, så motiverar Amelsvoort 

sin studie med att istället undersöka i vilken mån befolkningens identifikation med en 

europeisk identitet avvecklats (s. 2). Studien anlägger en kritisk diskursanalytisk-ansats för 

att analysera dokument17, främst politiska tal, av David Cameron och Theresa May i syfte att 

”illuminate how David Cameron and Theresa May de-Europeanized the national identity 

through their discourse” (s. 5).  

 

Studien visar hur bägge politiker använt en diskurs kring EU-migration för att distansera den 

nationella identiteten från en europeiska, ofta genom att tala negativt om den europeiska 

identiteten (s. 28). När de konservativa låg risigt till i valundersökningarna så valde Cameron 

exempelvis att närma sig de EU-skeptiska väljarna genom att politisera EU-migrationen – de 

”dåliga” immigranterna som en börda för välfärden betonades, medan ”high-skilled ‘good 

migrants’ in principal would be welcome in ‘controlled’ numbers” (s. 28). Resultatet visade 

även liknande tendenser, med undantag för politiseringen, hos Theresa May, som anpassade 

sin diskurs efter det politiska sammanhanget: 

 

     In bilateral speeches and those on the continent, she referred to EU migrants as “partners”,  

 
16 Se föregående avsnitt. 
17 “25 documents. These consist of 23 public speeches and press conferences, 15 of which were followed by a 
Q&A session, and 2 letters” (s. 9). 
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     “friends”, and even shared herself under “us – the 28 leaders of the European Union”. In speeches  

     within the UK however, the EU was depicted somewhat more negatively as “Brussels”, separating  

     “a strong, self-governing Global Britain” from “our European friends” (s. 28-29) 

 

Den uppmärksamheten för detaljer som man kan vänta sig hos en kritisk diskursanalys visar 

Amelsvoort hur de båda konservativa politikerna, genom sin diskurs, uttrycker sin syn på 

bland annat brittiska värden och migration – man kan dock fråga sig om detta resultat 

retroaktivt kan sägas rättfärdiga studien med tanke på motiveringen om att göra anspråk på att 

undersöka befolkningens uppfattningar. Cameron och May må ha representerat sina väljare, 

men frågan om befolkningens identifikation med en europeisk identitet tycks mig förbli 

obesvarad.  

 

 

4. Metod 

 

Denna del kommer i följande ordning att klargöra för studiens metod, urval, material och 

teoretiska analysverktyg. Varje del har tilldelats en underrubrik och syftar till att klargöra för 

tillvägagångssättet för denna studie på ett transparent sätt. Då WPR-ansatsen som metod är 

svår att helt begripliggöra utanför sitt teoretiska sammanhang så kommer utgångspunkten för 

denna ansats att diskuteras under metoddelens sista rubrik 4.3.   

 

Denna studie kommer att använda sig av både en kvantitativ- och en kvalitativ ansats för att 

besvara frågeställningarna. Den förstnämnda ansatsen syftar till att ge en kvantitativ översikt  

av materialet för att se frekvenser, som i sin tur möjliggör en komparativ dimension. I detta 

skede kommer materialet att kodas utifrån tre kriterier: huruvida artikeln upplevs (1) positiv, 

(2) negativ eller (3) neutral till en eventuell brexit. Denna kodning kommer oundvikligen att 

vara beroende av mer eller mindre subjektiva helhetsbedömningar av hur jag upplever 

journalistens inställning till brexit, bland annat utifrån ordval, bildval, fokus och citeringar. 

Jag kommer återkomma till denna utmaning senare och även diskutera dess begränsningar.  

 

Den kvalitativa ansatsen kommer att aktualiseras med hjälp av Carol Bacchis ”What’s the 

Problem Represented to be? approach”, härefter förkortad som WPR-ansatsen (Bacchi & 
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Goodwin, 2016). Denna ansats utgör en praktisk strategi inom diskursanalys och realiseras 

utifrån studiens forskningsfrågor. 

 

Studiens främsta analysverktyg kommer således att grundas i dessa frågor, likaså studiens 

frågeställningar som går att förstå som versioner av dessa frågor, anpassade efter studiens 

frågeställningar. Studiens tre forskningsfrågor är mer exakt baserade på Bacchis första och 

fjärde analysfråga – vilka problemrepresentationer som konstrueras och vad som utelämnas18. 

Studiens andra fråga syftar till att förtydliga den första och bejaka att materialet förväntas 

innehålla fler problemkonstruktioner i relation till samma fenomen vilket gör att Bacchis 

analysfrågor, som huvudsakligen syftar till att undersöka ett problem, behöver kompletteras. 

Bacchis övriga analysfrågor har bedömts vara mer svårbesvarade med utgångspunkt i den 

valda datan och har därför utelämnats, även om Bacchis andra fråga aktualiseras då jag 

senare i studien diskuterar eventuella bakomliggande antaganden. 

 

4. 1 Urval 

 

Då studien har begränsade resurser har datan avgränsats till artiklar publicerade under 

augustimånad 2019 i SvD och DN. Detta har förutom det begränsade omfånget främst två 

anledningar. För det första som tidigare nämnts, har det redan forskats på medierapportering 

under kampanjen 2016. Att undersöka rapporteringen under 2019 skulle sålunda komplettera 

tidigare forskning med att erbjuda en mer dagsaktuell bild över brexit-porträtteringen, något 

som möjliggör ett komparativt analyselement.  För det andra karaktäriserades augustimånad 

2019 av en intensiv rapportering kring debatter, förhandlingar och låsningar i parlamentet och 

hotet om en avtalslös brexit som kulminerade i slutet av månaden då premiärminister Boris 

Johnson, efter drottningens medgivande, valde att suspendera parlamentet. Detta gör urvalet 

särskilt relevant med hänsyn till frågeställningen rörande demokrati då suspenderingen 

uppfattades som kontroversiellt ur ett demokratiskt perspektiv.  

 

 

4. 2 Material  

 

 
18 Se Figur: 1 – Bacchis analysfrågor under rubriken Bilagor, s. 45. 



14 
 

Det första övergripande urvalet artiklar, publicerade under perioden 01-08-2019 t.o.m. 31-08-

2019 i DN och SvD, innehållande ordet ”brexit” var 104. Av dessa var 57 publicerade i DN 

och 47 i SvD. Nästan hälften av dessa (50) sorterades sedan ut som irrelevanta då de ofta 

fokuserade på något helt annat än brexit. Den relevanta datan uppgick till 54 artiklar, varav 

ett fåtal var kortare notiser, där DN stod för 30 och SvD för 24. Då det överordnade målet var 

att undersöka svensk medias rapportering – snarare än jämföra DN och SvD:s rapportering – 

så valde jag att behålla alla DN artiklar trotts att de var fler än SvD:s. Värt att notera är också 

valet att inkludera både opinionsmaterial och redaktionellt material i urvalet då bägge setts 

som relevanta för att besvara forskningsfrågorna. Datan var omfångsrik, men samtidigt 

överblickbar, i förhållande till studies begränsade resurser och kan därför sägas utgöra ett 

lämpligt material och ett lyckat urval. Då omfångsrikhet var det överordnade målet och 

urvalsperioden var begränsad till endast en månad så valde jag också att behålla kortare 

artiklar och notiser som hade brexit som sitt huvudinnehåll. Artiklarna redovisas i tabellform 

under rubriken ”8. Bilagor” i slutet av studien.  

 

 

4. 3 Teori  

 

Diskursanalysens teoretiska rötter går att spåra till den tvärvetenskapliga diskursteorin, såsom 

den utvecklades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, samt idéhistorikern Michel 

Foucaults19 analyser av makt (Boréus & Bergström, 2018, s. 244–46). Diskursanalysens 

utveckling speglar en utbredning av hur man definierat termen diskurs, som enkelt sätt kan 

beskrivas som en utveckling från ett snävt diskursbegrepp till en bredare definition (240). 

Denna utveckling kan med fördel ses som ett led i tre generationer av diskursanalys, där den 

första såg diskurs som talad eller skriven text; den andra har kopplingar till den kritiska 

diskursanalysen och tar dessutom hänsyn till sammanhanget i vilket texten ingår, men 

studerar fortfarande denna icke-textliga dimension åtskilt; och den tredje generationen ser 

alla sociala fenomen, eller sociala relationssystem, som diskurser vilket resulterar i en syn där 

”allt meningsskapande sker diskursivt” (s. 240). Alltså, anledningen till att man ser diskurs 

 
19 ”Foucault är förmodligen den person som är starkast förknippad med diskursanalys. Genom sina klassiska 
verk som Vansinnets historia under den klassiska epoken (2010 [1967]), Övervakning och straff (2004 [1977]), 
Vetandets arkeologi (2012 [1972]) samt Sexualitetens historia (2002 [1976]), visade  
 Foucault hur frågor om makt, vetande och diskurs kan sättas i centrum med hjälp av diskursanalys” (s. 244). 
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som centralt är för att den ses som grundläggande för skapandet och upprätthållandet av 

kunskap och makt: 

 

     En diskurs kan därmed beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte  

     andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. Diskurser har också ett  

     dynamiskt inslag eftersom regelsystemen i dem förändras. Diskurser innehåller vidare ett antal  

     försanthållanden om världen, vilket i sin tur leder till att människor kontrolleras och organiseras  

     utifrån dessa. (s. 244) 

 

Makt blir främst en fråga om att få viss kunskap erkänd som den enda rätta eftersom den 

sociala verkligheten konstrueras med hjälp av ”det legitima språket” (2018, s. 241). Detta får 

i sin tur konsekvenser för mänskliga relationer, exempelvis genom utestängningsmekanismer 

och skapandet av olika subjektspositioner. Det förstnämnda syftar till hur ”något blir 

förbjudet, definieras som sjukt eller inte sjukt, är tradition eller inte tradition, ses som rätt 

eller fel” (s. 244). Med subjektspositioner menas processen då en diskurs konstruerar en bild 

av någonting som sedan blir en referensram, exempelvis då kvinnor tillskrivs essentialistiska 

egenskaper som ”mjuka” och ”förstående” som i sin tur utgör förväntningar för vad som 

anses som lämpligt beteende. Makt blir således främst en fråga om vilka 

handlingsmöjligheter som diskursen möjliggör – enkelt uttryckt, vilka möjligheter och 

begränsningar som etableras människor emellan till följd av vårt språkbruk (s. 244).  

 

Den analytiska strategi som används i denna studie, som har sin utgångspunkt i diskursteori, 

är Carol Bacchis ”’What’s the Problem Represented to be?’ or the WPR approach to policy 

analysis”, fortsatt förkortad som WPR-ansatsen (Bacchi & Goodwin, 2016 s. 6). Med detta 

tillvägagångssätt fokuserar man främst på frågan om problematisering och utgör således 

studiens metod. Detta fokus innebär ett erkännande för att sättet på vilket vi definierar ett 

problem måste ses som en del av problemet, vilket innebär att politik inte främst handlar om 

problemlösning av redan definierade problem ”där ute”, utan att exempelvis media eller en 

regering också i denna process diskursivt också ”skapar problem” som i sin tur får 

konsekvenser för människors liv: 

 

     It [the WPR-approach] makes the case that policies do not address problems that exist; rather, they  

     produce “problems” as particular sorts of problems. Further, it is argued that the manner in which  

     these “problems” are constituted shapes lives and worlds. The critical task, therefore, becomes  



16 
 

     inter-rogating the particular problematizations within policies. (s. 16). 

 

Detta gör WPR-ansatsen lämplig för denna studie då den, med hjälp av ett begränsat antal 

analysfrågor20, syftar till att undersöka hur fenomen såsom brexit formas diskursivt och vilka 

underliggande premisser som går att urskilja. 

 

 

5. Analys 

 

Nedanstående analys kommer först att innefatta en kvantitativ del, följt av en kvalitativ. Den 

kvantitativa delen kommer att vara mer kortfattad och syftar till att ge en enkel överblick över 

mönster och frekvenser i datan – medan den kvalitativa delen syftar till att problematisera och 

synliggöra mer subtila mönster i datan med hjälp av WPR-ansatsen som diskursanalytiskt 

verktyg. Bägge dessa kommer också att ställas i relation till tidigare forskning för att se 

eventuella likheter och skillnader. 

 

 

5.1 Kvantitativ analys 

 

En första kodning av materialet visade att majoriteten av artiklarna från bägge tidningar 

uppvisade en negativ inställning till brexit, speciellt en eventuell avtalslös sådan: 

 

Figur: 4 – Cirkeldiagram, DN. 

 

 
20 Se metodavsnittet: 5. Metod. 
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Av DN:s artiklar var 20 negativa och 10 neutrala i sin brexitrapportering. Denna åtskillnad 

var ofta svårläst då journalisten sällan tog en aktiv ställning explicit – något jag återkommer 

till senare.   

 

 

Figur: 5 – Cirkeldiagram, SvD. 

 

SvD:s publicering uppvisade 20 negativa och 4 neutrala artiklar. 

 

Det första som bör nämnas i relation till denna statistik är att de nästan uteslutande bör läsas 

som inställningar till en så kallad hård brexit, eller ett avtalslöst utträde, vilket talande nog 

ofta uttrycktes som ”krasch” (Bergin, 2019; Goksör/TT, 2019 & Amorelli, 2019). Mer om det 

sen. Att jämföra detta resultat med tidigare forskning blir således missvisande då urvalet varit 

ett annat – år 2016 var (en ”mjuk”) brexit i fokus, 2019 såg det istället ut som en hård brexit 

var det mest sannolika. Det andra som bör förtydligas är att inställningarna bör ses som delvis 

svårdefinierade grader på ett större spektrum mellan ”negativ” och ”positiv”. Som tidigare 

nämnts så var flertalet av de artiklar som definieras ovan som negativa till största del sakliga 

och neutrala; det som utmärker dem som negativa blir istället mer subtila val, såsom valet av 

bilder eller vilka röster som ges företräde i form av citat. Vad som framkom, och som 

kommer diskuteras mer ingående i nästa del, var exempelvis att flertalet artiklar i största grad 

citerade kritiska och oroliga röster, att valet av rubriker och bilder ofta var kritiska eller 

förlöjligande och att rapporteringen fokuserade kring de problem som man tillskrev brexit.  

 

Det är trots allt anmärkningsvärt att ingen av artiklarna beskrev någon positiv konsekvens av 

brexit, vilket utgör en konstrast till den brittiska pressen, där en utbredd EU-skepsis istället 
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gjort tidningarna mer positivt inställda till brexit. Tidningarna kan sägas haft ett fokus som 

enades i intresset för de övergripande temana demokrati och ekonomi. Det fanns dock ett par 

olika tyngdpunkter som skilde de bägge åt21: 

                          

 

                            DN                                                                              SvD 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

      Figur: 6 – Särskild tyngdpunkt, DN.                                  Figur: 7 – Särskild tyngdpunkt, SvD. 

 

Siffrorna i pratbubblorna speglar hur många artiklar som omnämnde respektive ämne – inte 

hur många gånger ämnena omnämndes totalt sett22. Det största fokuset i DN:s rapportering 

var demokratifrågor, mer specifikt det brittiska parlamentet (Marçal, 2019a, augusti; DN:s 

Ledarredaktion, 2019a; de la Reguera, 2019a, augusti; de la Reguera, 2019b, augusti; de la 

Reguera, 2019e & de la Reguera, 2019f) – inte minst premiärministern Boris Johnsons 

suspendering av parlamentet (de la Reguera, 2019g; de la Reguera, 2019h; DN:s 

ledarredaktion, 2019b; Brown, 2019; TT-Reuters, 2019b; Gripenberg, 2019b; Flores, 2019 & 

Andersen/TT, 2019). Som den kvalitativa analysen kommer att visa längre fram så utgjorde 

detta ämne också grunden till mycket av DN:s problembildning.  

 

Mycket av DN:s rapportering kretsade också kring den så kallade ”backstop-planen”, eller 

gränsfrågan på Irland (TT, 2019b; DN:s ledarredaktion, 2019a; DN-TT, 2019; de la Reguera, 

2019c; Bolling, 2019; Gripenberg, 2019a; de la Reguera, 2019c; Jonsson, 2019; TT, 2019c & 

de la Reguera, 2019e). Precis som parlamentet-temat så kom mycket av problembildningen 

 
21 Precis som frågan om positiv eller negativ inställning så var frågan om tyngdpunkt eller fokus ibland 
svårdefinierad och bör således läsas som mer indikativt än deskriptivt. 
22 Detta skulle givetvis resulterat i en högre siffra då de flesta artiklar återkom till ämnet mer än en gång. 

Parlamentet 

(14st) 

Backstop-

planen (10st) 

Logistik 

(6st) 

Sverige (9st) 

Småföretag 

(4st) 

Historia 

(4st) 



19 
 

att kretsa kring backstop-planen och de förhandlingar som omgärdat den.  

 

Ett annat stort tema i DN-rapporteringen var det som jag valt att kalla ”logistik”, eller 

infrastruktur, och går att se som en underkategori till det mer övergripande temat ekonomi. 

Detta tema tog sig huvudsakligen uttryck i oron kring brist på förnödenheter23 i 

Storbritannien till följd av växande köer, tullar, fiskebråk, gränskontroller och igenkorkade 

hamnar (DN-TT, 2019; de la Reguera, 2019c; Nerbrand, 2019; Bolling, 2019; de la Reguera, 

2019c & Jonsson, 2019). 

 

De teman som beskrivs ovan som SvD:s säregna tyngdpunkter utmärker sig inte främst 

utifrån deras frekvens, som kan tyckas blygsam, utan snarare utifrån dess relativa frånvaro i 

DN:s rapportering. De mest förekommande temat var hursomhelst ”Sverige” (Aylott, 2019; 

Eklund & Nordevik, 2019; Carlström, 2019a; Boksör/TT, 2019; Eklund, 2019; Forsberg, 

2019; Amorelli, 2019; Larsson/TT, 2019 & Carlström, 2019b), där fokus kretsade kring 

frågan om nationella konsekvenser av en hård brexit.  

 

Det närsläktade temat småföretag bör egentligen läsas som just svenska småföretag, då inget 

nämndes om eventuella brittiska småföretag, och kan sammanfattas som vilken beredskap 

dessa företag hade eller inte hade inför en eventuell hård brexit och vilka åtgärder som var 

viktiga att genomföra för att överleva (Bergin, 2019; Eklund & Nordevik, 2019; Carlström, 

2019a & Larsson/TT, 2019).  

 

Slutligen uppvisade SvD ett större intresse för historiska analogier och återblickar än DN – 

även om DN vid ett tillfälle gjorde en liknelse mellan Boris Johnson och 1600-talskungen 

Karl 124 (Brown, 2019; Hedenmo/TT, 2019; Amorelli, 2019; Larsson Hultin, 2019d & 

Brown, 2019).  

 

 

5.2 Kvalitativ analys  

 

Denna del kommer med hjälp av Bacchis WPR-ansats att analysera studiens empiri mer 

 
23 Huvudsakligen mat, bränsle och mediciner. 
24 ”Boris Johnson gör som 1600-talskungen Karl 1. Skickar hem parlamentet för att få bestämma själv. Den 
gången slutade det med att kungen halshöggs. Johnson agerar redan huvudlöst” (Brown, 2019). 
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ingående för att undersöka vilka ”problem” som går att utläsa ur DN:s och SvD:s skildring av 

utträdesprocessen, och hur dessa problem uttrycks och relaterar till varandra. Efter en mer 

deskriptiv analys kommer även eventuella underliggande antaganden och konsekvenser 

diskuteras.  

 

Som tidigare nämnts så fokuserade majoriteten av datan på demokrati och ekonomi, vilket 

speglas i tidningarnas diskurs. Liksom politiker indirekt skapar problem då de ägnar sig åt så 

kallad problemlösning – då de definierar vad som är problematiskt respektive önskvärt – så 

går det utifrån Bacchis WPR-ansats att läsa journalistikens rapportering av problem på 

samma sätt, som i viss mån skapandet av problem. Dessa problem kan i sin tur sakta vinna 

giltighet och ses som en del av fenomenet i sig: brexit som ”oroshärd”, brexit som 

”stormarnas storm”, en ”inledning till en förkrigstid” och som en ”krasch” (Eklund, 2019; 

Forsberg, 2019 & Goksör/TT, 2019). Med hjälp av Bacchis första analysfråga25, hur 

problemet framställs, så synliggjordes följande problem: 

 

Demokratiska        

1. Stödet för en hård brexit 

2. Nyval 

3. Handelsavtalet med USA  

4. Folkomröstningen 

Parlamentariska      

1. Bristande majoritet 

2. Svårt att stoppa Boris 

3. Suspenderingen av parlamentet 

Boris Johnson 

1. Lågt förtroende 

2. Personliga egenskaper 

Ekonomiska   

1. Ekonomiska konsekvenser för Storbritannien, EU och Sverige  

2. Logistik 

3. Småföretagens beredskap 

Geopolitiska 

 
25 Se Figur: 1 – Bacchis analysfrågor. 
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1. Backstop-planen 

2. Unionens överlevnad 

 

Denna tematisering är alltså resultatet av en sortering av materialet utifrån artiklarnas fokus, 

närmare bestämt vilka problem som dessa konstruerar i relation till brexit. Dessa olika 

problem, eller fokus, gavs sedan tematiska rubriker för att kunna se vilka övergripande 

dimensioner som problemformuleringarna konstruerades inom, vilket bland annat visade att 

många problem tycks uttryckas som demokratiska och parlamentariska. I likhet med 

kategoriseringen i den föregående delen så är dessa ”problem” svåra att helt särskilja då de 

generellt sätt kan beskrivas som två sidor av samma mynt, eller snarare aspekter av samma 

grundproblem, vilket denna analys ämnar synliggöra. Då Bacchi beskriver WPR-ansatsen så 

betonar hon just detta, hur problemrepresenationer ofta figurerar som delar av ett större 

problem: ”problem representations tend to lodge or ’nest’ one within theother” (Bacchi & 

Goodwin, s. 25, 2016). Denna sammanbundenhet mellan de framställda problemen försvårar 

en strikt kronologisk struktur vilket gör att den följande analysen är delvis organisk även om 

kronologi försökts eftersträvas i största möjliga mån.  

 

 

5.2.1 Demokratiska problem 

 

I det första temat ryms ironiskt nog två motstridiga argument, då de tre första punkterna ses 

som problem för att de inte tar hänsyn till folkomröstningen medan den sista punkten syftar 

till att man tar för mycket hänsyn. För att belysa detta krävs först en genomgång av vardera 

punkter. Den första av dessa figurerade nästan uteslutande i DN och handlar om bristen på 

demokratiskt stöd för en hård brexit (DN:s ledarredaktion, 2019a; de la Reguera, 2019a & de 

la Reguera, 2019b). Problemet med brisande folkligt stöd sammanfattas väl av DN:s 

ledarredaktion:  

 

     Britterna röstade visserligen för att lämna EU 2016. Men inte för att göra det utan ett avtal. Faktum   

     är att opinionsmätningar länge har visat att ett flertal motsätter sig det. Och i parlamentet som  

     valdes 2017, är motståndet kompakt (2019a). 

 

Detta citat visar även på en koppling mellan problemet med bristande stöd för en hård brexit 
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och regeringens brist på majoritet i parlamentet, något som uttrycktes av den före detta 

finansministern Philip Hammond med stort eftertryck: 

 

     Att påstå att folket röstade för en hård brexit, utan avtal, är att göra parodi av sanningen. Det finns   

     inget folkligt mandat för en avtalslös brexit och inget mandat i parlamentet heller (de la Reguera,  

     2019a). 

 

Dessa två punkter visar således på att problemet både rymmer ett demokratiskt problem – 

folkomröstningen röstade inte för en hård brexit – och ett parlamentariskt problem eftersom 

”regeringen har inget mandat för att driva igenom en avtalslös brexit” (Jeremy Corbyn citerad 

i de la Reguera, 2019b). Det sistnämnda problemet tar sig även uttryck i mer praktiska frågor, 

”kommer Boris Johnson ens kunna regera landet?”, och oroade föraningar: ”om det var svårt 

för Theresa May att få igenom saker i parlamentet kommer det bli ännu svårare för Boris 

Johnson” (Marçal, 2019a). Den förstnämnda frågan leder ofrånkomligen till nästa: ”blir det 

nyval redan i höst?” (2019a).  

 

Intressant nog utgör också temat ”nyval” två motstridiga problem: (1) ett nyval kan inte 

stoppa brexit, och (2) även om ett nyval blev av så skulle det riskera att undergräva 

legitimiteten i folkomröstningen 2016. Med det första problemet menas att Johnsons 

brexitplan i praktiken är immun mot en missförtroendeomröstning då han även om han blev 

nedröstad skulle kunna utlysa nyval efter brexitdatumet (de la Reguera, 2019a). Detta leder 

till problemet med att det är svårt att stoppa Boris: 

 

     Det låter naturligtvis helt befängt. I en parlamentarisk demokrati tjänar regeringschefen på  

     parlamentets nåder. Förlorar en brittisk premiärminister ett misstroendevotum förväntas  

     denne också flytta på sig och ge parlamentet 14 dagar att hitta en ny, innan nyval utlyses.  

     Men de brittiska lagarna tvingar inte Johnson att avgå och ge någon annan chansen under    

     de två veckorna. Och Cummings hävdar att hans chef skulle förskansa sig i Downing  

     Street tiden ut, för att sedan förlägga nyvalet till november (DN:s Ledarredaktion 2019a). 

 

Detta problem uttrycks ovan som en juridisk svaghet i det brittiska parlamentariska systemet 

då lagarna inte har någon tvingande makt att flytta på Boris. Denna problematik figurerar 

även i Therese Larsson Hultins artikel i SvD, vars rubrik talande nog lyder: Svårt att stoppa 

Johnsons brexit (2019a). Också hon tycks instämma på det ”befängda” i Johnsons 
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svåråtkomlighet genom att ställa den retoriska frågan: ”Är inte ett sådant agerande olagligt?” 

– en fråga hon sannolikt antar att läsaren delar. Svaret hon sedan ger konstruerar ett liknande 

problem som DN:s Ledarredaktion i citatet innan:  

 

     Nej. Storbritannien har till stor del ingen skriven konstitution och mycket sker enligt  

     devisen ”så har vi alltid gjort”. Men i det här fallet finns inget prejudikat och ”Fixed-term  

     Parliaments Act” hölls medvetet luddigt när Tories och LibDems gjorde upp om lagen  

     som (ironiskt nog) skulle garantera parlamentarisk stabilitet i Storbritannien (2019a). 

 

Återigen tycks problemet bottna i en föråldrad och ”luddig” lagstiftning med tillräckligt stora 

kryphål för en envis Johnson att kringgå. Ett motsatt scenario tillskrivs också ett problem, 

nämligen att motsätta sig brexit är i viss mån detsamma som att motsätta sig folkviljan och 

demokratin i stort. Ett nyval skulle sannolikt medföra krav på en ny folkomröstning26, vilket 

skulle göra den förra verkningslös och därmed skada demokratin och förtroendet för den 

(Aylott, 2019). Frågan om nyval leder således till problemet med en ny folkomröstning som 

precis som de tidigare temana rymmer en paradox: en ”ny folkomröstning skulle undergräva 

demokratin” men att istället genomföra denna folkvilja till vilket pris som helst skulle 

samtidigt strida mot grundprinciperna i den parlamentariska demokratin (2019). Inte minst 

med hänsyn till det som de flesta tycks ha glömt, nämligen att folkomröstningen bara var 

rådgivande, inte beslutande (2019).  

 

Bägge tidningar rapporterade även om det eventuella handelsavtalet mellan Storbritannien 

och USA på ett sätt där ett flertal problem konstruerades (de la Reguera, 2019f; TT, 2019d & 

Larsson Hultin, 2019c). Ett av dessa utmålas som ett problem som bottnar i den 

asymmetriska maktrelationen mellan dessa länder:  

 

     Det kommer svida för britterna att få till en handelsuppgörelse med USA efter brexit. Ett  

     EU-utträde utan avtal ger Donald Trump trumf på hand mot ett desperat Storbritannien –  

     och den amerikanske presidenten lär ställa krav (Larsson Hultin, 2019c). 

 

Det är dock inte asymmetrin i sig som ses som ett problem, utan att den indirekt får 

 
26 Labour gick till val på att utlysa två nya folkomröstningar (en om brexit och en om Skottlands 
självständighet) och The Liberal Democrats gick till val på den kontroversiella idén att stoppa brexit helt och 
hållet. 
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konsekvenser för den brittiska demokratin då Trump kommer att se till sina egna i första 

hand. Detta betyder att amerikanska medborgare skulle favoriseras i en eventuell 

handelsuppgörelse, eller som Larsson Hultin uttrycker det: ”en bonde i Kansas väger 

betydligt tyngre än aldrig så många brittiska väljare” (2019c). Problemet tycks intensifieras 

av bristen på alternativ. Kina är inte längre en självklar kandidat, ”inte minst med tanke på 

situationen i Hong Kong – den gamla brittiska kolonin. Ryssland är inget alternativ under 

Putin, och den ryska giftattacken i brittiska Salisbury” (2019c). Utöver detta kvarstår 

problemet att få den amerikanska kongressen att godkänna avtalet, något demokraterna, som 

besitter majoritet, hotat om att stoppa – samt Johnsons utmaning att ”ta sig helskinnad 

igenom den första månaden av bataljer” i parlamentet (2019c & de la Reguera, 2019f).    

 

 

5.2.2 Suspenderingen av parlamentet 

 

Föga förvånande figurerade problemen med Boris Johnsons beslut att suspendera parlamentet 

påtagligt datan från den 28:e augusti och framåt (Larsson Hultin, 2019c; TT-Reuters, 2019c; 

de la Reguera, 2019g; DN:s ledarredaktion, 2019c; de la Reguera, 2019h; Brown, 2019; TT-

Reuters, 2019b; Gripenberg, 2019b; Marçal, 2019b; Jonsson, 2019a; Flores, 2019 & 

Andersen/TT, 2019). Denna rapportering var betydligt mer förekommande i DN än hos 

SvD27 och ackompanjerades ofta av slagkraftiga bilder28 från protester. Även en del av detta 

problem tycks anknyta till svårigheten i att stoppa Johnsons brexitplan29:  

 

     På onsdagen bad han [Boris Johnson] drottning Elizabeth II tillfälligt stänga ner parlamentet fram  

     till den 14 oktober. Det kommer göra det svårt – och kanske omöjligt – att hindra en avtalslös  

     Brexit den 31 oktober (de la Reguera, 2019h).  

 

Vad som porträtteras som det största problemet tycks däremot vara timingen för beslutet ur 

ett demokratiskt perspektiv. För trots att suspenderingen i sig inte är något olagligt eller ens 

 
27 DN hade 10 artiklar om suspenderingen av parlamentet, SvD hade 2. 
28 Exempelvis en där en person utklädd till Boris Johnson poserar med en spade framför en skylt som lyder: 
”RIP BRITISH DEMOCRACY”, eller en där en protestdeltagare utklädd till clown med en Boris-mask med 
hitlermustasch på poserar med skyltar som lyder: ”Be afraid of this clown” och ”CLOWNING STREET SW1” (de 
la Reguera, 2019h & Gripenberg, 2019b).   
29 Se även ”Det kan göra det svårt eller rent av omöjligt för ledamöterna att stoppa en avtalslös Brexit” (de la 
Reguera, 2019g). 
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onormalt så sågs det i detta fall som kontroversiellt då det gjordes två månader innan 

brexitdatumet – ”uppehållet är dessutom längre än normalt” (de la Reguera, 2019g). Vidare 

utgjordes en betydande del av diskursen, förutom starka bilder, av slagkraftiga citat från 

upprörda ledamöter, talmän och politiker, såsom:  

 

”En konstitutionell skandal”   ”Det här är inte demokrati, det är diktatur” (de la Reguera, 

2019h) 

 

”Skandalös” […] ”Den här regeringen kommer att falla”  (2019h)        ”Odemokratiskt”  

 

”en diktator”    ”Boris Johnson ’sätter Storbritannien i brand’” (Gripenberg, 2019b). 

 

Detta mönster, att citera skeptiker, är ett genomgående tema i datan och ger en annars relativt 

neutral rapportering ett brexit-kritiskt skimmer.  

 

 

5.2.3 Borisfixeringen 

 

Den mest slående och explicit kritiska diskursen går att finna i DN:s artikel ”Hovnarren sätter 

kronan på sitt eget huvud” (DN:s ledarredaktion, 2019c). Här försöker DN:s ledarredaktion 

att påvisa hur ”omdömeslöshet och egenkärlek regerar världen” genom att likna Boris 

Johnson med Donald Trump och Jair Bolsonaro:  

 

     Donald Trump har straffat Danmark med sin frånvaro, eftersom han inte fick köpa  

     Grönland. Jair Bolsonaro har varit så sur över att han inte får låta Amazonas brinna i 

     fred att han först straffade omvärlden genom att inte ta emot pengar […] Och Boris  

     Johnson? Han är så mån om att det brittiska parlamentet får tillbaka kontrollen över 

     Storbritanniens öde att han gör allt för att beröva parlamentet kontrollen över  

     Storbritanniens öde (2019c).  

 

Detta utdrag är talande på flera sätt. För det första är det ytterligare ett exempel på den 

kritikerstorm som blommade upp i och med att Johnson valde att suspendera parlamentet. 

Den sista meningen försöker visa på en ironisk paradox i Johnsons tänkande, där kontrollen 

behöver ”berövas” för att återfås – en ironi som går att uttyda på fler ställen i artikeln, såsom 
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Johnsons försök att befria sitt land från ”Bryssels bojor” (2019c). För det andra tycks det 

sammanfatta en diskurs som återkommer ett flertal gånger i datan, där fokuset ligger på 

premiärministerns, mindre avundsamma, personliga egenskaper (Nerbrand, 2019; Jonsson, 

2019a; Brown, 2019; Gripenberg, 2019b; Marçal, 2019b & Andersen/TT, 2019). Ett par 

exempel på detta är: 

 

”boris Johnson sviker människor. Det är vad han gör: fruar, anställda, älskarinnor och 

tidningsläsare har alla fallit offer för hans bedrägliga charm” (Brown, 2019) 

 

”Boris Johnson fuskar gärna med sanningen. När det gäller brexit lever han i fantasins värld” 

(Jonsson, 2019a) 

 

”Boris Johnson är lat och virrig till sin natur. Han var en rätt misslyckad utrikesminister och 

när han var borgmästare i London var han mest känd som glad flaggviftande maskot under 

OS i London 2012” (Marçal, 2019b).  

 

Han beskrivs återkommande som oärlig, promiskuös, envists orealistisk och har på bild och 

text liknats med en clown (Gripenberg, 2019b & Marçal, 2019b). Men det finns också en 

problematisering om denna mediaporträttering – Marçal skriver självkritiskt: ”media togs på 

sängen”: ”Boris Johnson spelar stenhårt. Och strategiskt” (2019b). Denna personfixering går 

också att relatera till Trumpfixeringen, inte minst de liknelser som görs30. Det eventuella 

handelsavtalet mellan Storbritannien och USA bjöd också på passande bilder på dem bägge, 

stå bredvid varandra i sitt blonda hår (de la Reguera, 2019f & Larsson Hultin, 2019c). Inte 

minst likställs Boris brexitplan och Trumps handelskrig som två orosmoln i de ekonomiska 

kriserna vid horisonten:  

 

     Är stormarnas storm på väg? Nervositeten sprider sig. Kampen om världsherravälde mellan  

     Donald Trump och Xi Jinping, brexit, Hongkongprotester, Hormuzsundet 

     (Forsberg, 2019).  

 

I citatet inordnas brexit jämsides andra ”stormar” och får nästintill en apokalyptisk prägel. 

Trump-Johnson-duon som ett världsekonomiskt hot förekommer också i DN: 

 
30 Exempelvis det tidigare citerade utdraget från DN:s ledarredaktion (2019, 28 augusti). 
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     Trump och Johnson måste hanteras men går inte att avskaffa […] Handelskriget tynger  

     […medan…] Brexit är värst för britterna men skadligt även för kontinenten, och om Johnson drar  

     landet ut ur EU utan ett avtal står kaos för dörren (DN:s ledarredaktion, 2019b). 

 

Den första meningen tycks antyda det problematiska med kontroversiella eller oförutsägbara 

politiker som dessvärre är folkvalda och därför inte kan ”avskaffa[s]”. Bilden av denna duo 

befästs vidare i Larsson Hultins artikel i SvD: 

 

     Om det är två politiker som genomgår någon sorts smekmånad just nu, så är det Boris Johnson och  

     Donald Trump. Eller vad sägs om följande: under Johnsons första månad som brittisk  

     premiärminister pratade han i telefon med president Trump tio gånger, enligt Downing Street. (Det  

     är varannan dag om vi förutsätter att världsledare försöker undvika att störa varandra på helgerna  

     om läget inte är akut) (2019c).   

 

Artikeln fortsätter med samma komiska underton med att bland annat beskriva hur det blev 

ännu mer ”intensivt” mellan Johnson och Trump under G7-dagarna, med fler telefonsamtal 

och en ”kvällspromenad på tu man hand” och kontrasterar denna intimitet med det stora 

problemet: Trump har en ”urstark” förhandlingsposition och ”America first” som ledstjärna i 

en handelsförhandling med en ”pressad Johnson” och ett ”desperat Storbritannien”31 (2019c).  

 

Sett till rubriker och bilder så tycks Borisfokuset vara mer förekommande i DN än i SvD, och 

förstärker bilden av Boris Johnson, snarare än Storbritannien, som ensam aktör mot EU32. 

Premiärministerns ”flexibla förhållande till sanning och lögn” framstår också som ett 

problem i hans förhandlingar med EU (2019c): 

 

     de långtgående ändringar i utträdesavtalet med EU som Johnson vill få till hämmas av ett     

     grundläggande tillitsproblem. Såväl Macron som Merkel minns Johnsons oberäkneliga infall som  

     utrikesminister (de la Reguera, 2019e).  

 

 
31 Detta problem, som tidigare nämnts, utmålas också som ett demokratiskt problem då brittiska väljare 
hamnar i underläge gentemot amerikanska. 
32 Exempelvis rubriker såsom ”Gräl mellan Boris Johnson och EU om gränsen på Irland”, ”EU säger nej till 
Johnsons förslag om Brexitförhandling”, ”Avgörande månad väntar för Johnson” & ”EU avspisar Boris Johnson” 
(Bolling, 2019; TT, 2019b; de la Reguera, 2019e & Gripenberg, 2019a).  
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5.2.4 Ekonomiska problem 

 

I en betydande del av diskursen konstruerades problemen med brexit, eller hotet om en hård 

brexit, som ekonomiska problem. Bland dessa gick det att uttyda tre olika typer av 

ekonomiska problem som var mest förekommande: (1) ekonomiska konsekvenser för 

Storbritannien, EU och Sverige, det närliggande problemet med (2) logistik, samt (3) 

småföretagens beredskap. Inom det första problemet utmålas främst Storbritannien som den 

största förloraren på brexit, speciellt en hård sådan: ”sant är att Storbritannien skadas 

ekonomiskt”; ”Brexithotet är en ekonomisk mardröm för Storbritannien, och avgrunden blir 

ännu djupare om EU-utträdet sker utan avtal” (Jonsson, 2019a & Jonsson, 2019b). Denna bild 

förstärks genom att kontrasteras med konsekvenserna för Sverige:  

 

     Swedbank spår samtidigt att Storbritannien kommer drabbas mycket hårdare av en brexit än  

     Sverige. Enligt Swedbank kommer landets ekonomi att krympa med drygt 1 procent – till skillnad  

     mot bankens tidigare prognos på en tillväxt på knappt 2 procent. IMF är ännu mer pessimistisk. En  

     hård brexit kommer att slå mot Storbritanniens BNP med mellan drygt 3 och 5 procentenheter  

     nästa år eftersom landet säljer nästan hälften av sin varuexport till EU. Det råder alltså ingen  

     tvekan om att en hård brexit kommer att drabba Storbritannien mer än Sverige (Carlström, 

2019b).  

 

Tunga namn som Swedbank och IMF citeras för att visa hur Storbritanniens ekonomi 

kommer att ”drabbas” och ”slå[s]” av sitt utträde, vare sig det blir en mjuk eller hård brexit. 

Det rapporterades också om hur den brittiska centralbanken, Bank of England, sänkte sin 

prognos i ljuset av brexit: ”en så kallad hård brexit, en brexit utan avtal, skulle sakta ner 

landets tillväxt, leda till höjd inflation och ett försvagat pund” (TT, 2019a). Trots detta 

konstruerades det dock gott om problem för övriga ekonomier, inte minst den svenska 

(Wande/TT, 2019; Carlström, 2019a; Eklund, 2019; Forsberg, 2019 & Carlström, 2019b). 

Som tidigare nämnts så var det nationella perspektivet mer förekommande i SvD, men 

problemet sammanfattas väl av DN:s ledarredaktion: 

 

     Brexit är värst för britterna men skadligt även för kontinenten, och om Johnson drar landet ur EU  

     utan ett avtal står kaos för dörren (2019b).  

 

I SvD:s rapportering figurerar bland annat den svenska regeringens som ”märkbart orolig” för 
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konsekvenserna för landet vid en hård brexit (Carlström, 2019b). Finansminister Magdalena 

Andersson och EU-minister Hans Dahlgren citeras och befäster läget som ”allvarligt” 

(Carlström, 2019b & Larrson/TT, 2019). Då handelsbalansen länderna emellan speglar EU-

genomsnittet så tycks Sverige inte drabbas värre än något annat EU-land, men regeringen 

beskrivs ändå som ”märkbart orolig” för en hård brexit (Carlström, 2019b). Bland alla risker 

citeras också Magdalena Anderssons oro kring Sveriges EU-avgift:  

 

     om det också skulle bli stökigt på finansmarknaderna på grund av en hård brexit kan det få  

     större återverkningar på ekonomin. En hård brexit kan också leda till en högra EU-avgift  

     för Sverige i närtid, Säger Magdalena Andersson (Carlström, 2019a). 

 

Utöver svenska småföretag, som kommer diskuteras längre fram, så rapporterade SvD också 

om konsekvenserna och oron kring det svenska fisket i artiklen ”Fiskeindustrin bävar för en 

brexitkrasch” (Goksör/TT, 2019). Grundproblemet här beskrivs som tillgången till de 

fiskevatten som omger de brittiska öarna, något som är av stort intresse för Sverige och andra 

EU-länder (2019). Dahlgren citeras också här: 

 

     Kraschar britterna ut ur EU den 1 november, då upphör vår rätt att fiska i deras vatten (2019). 

 

Denna ”krasch” tycks också förvärras av att det ”inte heller [går] att flytta det svenska fisket 

till andra områden”, samt att cirka hälften av det svenska sill- och makrillfiskets fångst görs 

på dessa vatten (2019).  

 

 

5.2.5 Logistiska problem 

 

I DN, under temat som i denna studie valts att kallas logistik, rapporterades det flitigt om hur 

en hård brexit skulle riskera att hota Storbritanniens tillgång till förnödenheter, såsom 

mediciner, matvaror och bränsle, främst på grund av långtradarköer vid hamnarna, som i sin 

tur blir en följd av de tullar som kommer att inrättas mot EU-länder, inte minst Frankrike 

(DN-TT, 2019; Nerbrand, 2019 & Jonsson, 2019). Trots den brittiska regeringens optimism 

framställs problemet med ”att det finns så många olika osäkra variabler. När transporter, 
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finansiella flöden och annat33 rubbas i ett slag så följdverkningarna svåra att förutse (de la 

Reguera, 2019c). Den fria rörligheten inom EU är också något som rapporteras i en av 

artiklarna och trots att journalisten inte tar explicit ställning till detta så kan framställningen 

om hur en ”hård” brexit hotar den ”fria” rörlighet av studenter och arbetskraft kännas 

värdeladdad. Orden ”hård” och ”fria” kan tyckas negativt respektive positivt laddade och ge 

associationer till aggressivitet respektive frihet (Bolling, 2019). Faktum är att 

brexitrapporteringen i stort karaktäriseras av adjektiv och liknelser som tycks förstärka bilden 

av brexit som kontroversiellt, där en hård brexit med vassa hörn och en egensinnig 

Trumpliknande Johnson i spetsen hotar en mjuk och säker överenskommelse – en ”krasch” 

som riskerar att bli hård utan en kollektivt sydd krockkudde undertecknad EU. Att en hård 

brexit också definieras som ”ett avtalslöst utträde”, till skillnad från en ”ordnad brexit” tycks 

sätta fokus på hur någonting saknas; osäkerheten ligger inte endast i vakuumet efter EU, utan 

i vakuumet som uppstår i själva avtalslösheten34 (Bergin, 2019; DN-TT, 2019 & Jonsson, 

2019b). 

 

 

5.2.6 Problemen för svenska småföretag och dess narrativ 

 

Slutligen var SvD:s ekonomiska rapportering om brexit fokuserad på svenska småföretag och 

det överhängande problemet formulerades som bristen på förberedelser som dessa företag 

uppvisar eller riskerar att missa i sin anpassning till en hård brexit, vilket bland annat 

kommunicerades i följande citat: 

 

     Regeringen är oroad för att svenska småföretag inte är redo för en avtalslös brexit – en analys som  

     delas av branschorganisationen (Larsson/TT, 2019). 

 

     Hon [Magdalena Andersson] varnar nu framför allt svenska småföretag för konsekvenserna om de  

     inte är tillräckligt förberedda” (Carlström, 2019a). 

 

     Brexit oroar svenska småföretagare. Många är inte tillräckligt förberedda och vissa har avstått  

 
33 I artiklen listas följande lista på sannolika problematiska konsekvenser av en hård brexit för Storbritannien: 
hård gräns på Irland, köer vid gränsen, brist på bensin och diesel, storbråk om fisket, prishöjningar på färsk mat 
och medicinbrist (de la Reguera, 2019, 18 augusti).  
34 Se exempelvis: ”avgrunden blir ännu djupare om EU-utträdet sker utan avtal” (Jonsson, 2019b). 
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     satsningar på grund av osäkerheten. Nu manar Svenska Handelskammaren i London de svenska  

     företagen att agera – snabbt (Eklund & Nordevik, 2019). 

 

     Särskilt småföretag saknar ofta förberedelser inför det kaos som väntas, enligt en ny rapport från       

     branschorganisationen Confederation of British Industry som tidningen citerar [Wall Street  

     Journal] (Bergin, 2019). 

 

Förutom att illustrera det nationella filtret i SvD, något som bekräftats i tidigare forskning35, 

så illustrerar dessa citat två andra dimensioner, eller narrativ, i brexitrapporteringen som jag 

valt att kalla ”osäkerhetens grepp” och ”kampen mot klockan”. Dessa närbesläktade fenomen 

färgar en stor del av rapporteringen och ger upphov till oro då de går att förstå som två 

problembilder: (1) brexit skapar osäkerhet och (2) det är ont om tid att ställa om. Dessa två 

problem förstärker således varandra då svårigheten att anpassa sig till något som 

karaktäriseras av osäkerhet i sig kan bli ett problem – brådska utan mål kan utgöra en 

grogrund för panik och kaos. Dessa problem är av mer narrativ karaktär och förmedlas mer 

subtilt genom ordval som bland annat går att uttyda i följande citat:  

 

     Svårt att stoppa Johnsons brexit (Larsson Hultin, 2019a). 

 

     Småföretagare agerar först när läget blir akut (Larsson/TT, 2019). 

 

     Tiden är knapp att få fram stopplagar, och de fungerar inte säkert i alla fall (Jonsson,  

     2019b). 

 

     Osäkerheten om hur allt kommer att landa är dessutom redan monumental, vilket påverkar  

     investeringsplaner, arbetsmarknad, bostadspriser och inte minst sinnesstämningen i landet  

     (Nerbrand, 2019).  

 

De tre första citaten, som också utgör två artikelrubriker, antyder att tiden är knapp och att 

våra företag hotas och tycks således efterlysa åtgärder och ”stopplagar”. Det sistnämnda 

citatet visar hur osäkerheten36 framställs som ett problem som får ödesdigra konsekvenser på 

 
35 Se Krzyzanowski (2019, s. 487). 
36 ”Osäkerheten runt brexit” beskrivs också i en annan artikel som en av de ”oroshärdar som kan sänka 
världsekonomin” (Eklund, 2019, 16 augusti).  
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en mängd områden.  

 

 

5.2.7 Geopolitiska problem 

 

Inom det sista temat, geopolitik, kretsar diskursen huvudsakligen kring två problem: (1) 

backstop-planen och (2) unionens överlevnad. Det första problemet går att sammanfatta som 

svårigheten, eller snarare omöjligheten, att genomföra brexit samtidigt som man håller 

gränsen mellan Irland och Nordirland öppen. I SvD beskrivs problemet följande: 

 

     Gränsproblemet beror på tre oförenliga ståndpunkter: Storbritannien vill lämna EU:s inre  

     marknad och tullunion, EU vill kunna kontrollera varor som kommer från länder utanför  

     den inre marknaden och tullunionen, och både parterna vill förhindra att en hård gräns  

     uppstår på den irländska ön (Mederyd Hårdh/TT, 2019).  

 

Citatet ovan belyser också problemet som motsatta viljor då Storbritanniens och EU:s 

intressen går isär. Den sista ståndpunkten ses ofta den kanske mest kritiska, då den riskerar 

att få våldsamma konsekvenser och hota den svårfunna freden på den irländska ön 

(Hedenmo/TT, 2019; de la Reguera, 2019c; Gripenberg, 2019a; de la Reguera, 2019d; 

Hedenmo, 2019 & Jonsson, 2019a). Till detta rapporteras det dessutom om samtida 

oroligheter i kölvattnet av brexit:  

 

     I spåren av folkomröstningen om Brexit har oroligheterna ökat på ön. Till exempel sköts  

     en ung journalist ihjäl vid en demonstration tidigare i år. Och i måndags exploderade en  

     bomb nära gränsen till Irland. Oklarheterna runt Brexit och ordbråket mellan brittiska  

     regeringen och EU gynner inte fredsprocessen i Nordirland (Gripenberg, 2019a). 

 

Dessa ”oklarheter” – något som går att se som en del av diskursen kring osäkerhet (se 

föregående sida) – och ”ordbråk” syftar i detta fall till de utdragna, eller ”fastlåsta” 

förhandlingarna mellan Johnson och EU (Gripenberg, 2019a). I detta ”ordbråk” så framställs 

Johnson som envis och naiv, ”genom att begära det omöjliga”, och EU som bergfasta och 

föga kompromissvänliga – och de flesta satsar sina kort på att Johnson kommer förlora 

bråket:  
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     Hans [Johnsons] chickenrace med EU om att förhandla fram ett nytt övergångsavtal lär  

     han förlora. Såväl regeringschefer på kontinenten som unionsföreträdare i Bryssel säger  

     blankt nej och föga talar för att de kommer att ändra sig (Nerbrand, 2019). 

 

     Målet om att få EU att lätta på sina krav vad gäller Nordirland lär inte ha uppnåtts. Med  

     det är helt logiskt att han [Johnson] försöker (Larsson Hultin, 2019b). 

 

Det går också att tyda en viss partiskhet i denna rapportering; vid sidan av all rapportering 

kring problemen som sägs uppstå i och med brexit och nidbilden av Boris Johnson så 

skymtar, föga förvånande, en EU-favorisering – något som går att tyda i de två följande 

exemplen från DN: 

 

     Britterna vill ge EU skulden för det som väntar i höst […] Målet: att tvinga EU-ledarna till  

     eftergifter, eller – om det går – ge dem skulden för det som komma skall (de la Reguera, 2019d). 

 

     EU kräver en garanti mot en hård gräns, vilket innebär att åtminstone Nordirland delvis  

     stannar i unionen. Odemokratiskt, hävdar Johnson, och drömmer om tekniska lösningar  

     som inte existerar. Ståndpunkterna är oförenliga. Men idén Brexit väcktes inte i Bryssel.  

     Och att EU försvarar sina principer beror inte på elakhet (Jonsson, 2019a). 

 

I den första citeringen beskrivs Johnsons plan att ”skuldbelägga EU för höstens politiska och 

ekonomiska turbulens”, något som hans kontroversiella vän Donald Trump väntas hjälpa 

honom med, som Johnsons hemliga agenda (de la Reguera, 2019d). Det är också 

anmärkningsvärt att den första meningen, som utgör rubriken på artikeln, tillskriver denna 

intention till det brittiska folket genom att hävda att det är ”britterna” som vill detta – ett 

magstarkt och föga smickrande påstående. Det senare citatet visar på hur Johnson är den som 

”drömmer” medan EU är den realistiska37 motparten. 

 

Brexit har också gett upphov en diskussion om unionens fortlevnad då den sägs påverka 

självständighetsambitioner i Skottland såväl som i Nordirland (Hellman, 2019 & 

Hedenmo/TT, 2019). I SvD rapporteras det om hur Skottland, som ett land beroende av 

 
37 Denna bild går också att se i Gripenbergs artikel, där hon skriver att Johnson ”begär det omöjliga” och citerar 
det europeiska rådets ordförande Donald Tusk då han säger att Johnson inte uppvisar några ”realistiska 
alternativ” (2019a). 
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utländsk arbetskraft, kommer drabbas hårdare än England och då en majoritet av skottarna 

röstade för att stanna inom EU så kan stödet för självständighet öka i och med en ”stökig 

brexit”:  

 

     Brexit kan bli den sista spiken i kistan för den brittiska unionen (Hellman, 2019).   

 

Samtidigt beskrivs detta alternativ som lika problematiskt, eftersom den engelska och skotska 

ekonomin är starkt sammanflätad:  

 

     Att dra en EU-gräns mellan England och Skottland är minst lika komplicerat som att dra  

     en EU-gräns mellan Irland och Nordirland. Englands vägval kommer därför att förbli  

     Skottlands huvudvärk (2019). 

 

Återigen tycks problemen förvärras av bristen på gångbara alternativ. Även Nordirlands 

anknytning till unionen sägs äventyras av ”en brittisk krasch ur EU”: 

 

     Rädslan för en brittisk krasch ur EU har fått det nordirländska nationalistpartiet Sinn Féins  

     ledare Mary Lou McDonald att kräva en folkomröstning om en nordirländsk  

     sammansmältning med Irland (Hedenmo/TT, 2019). 

 

Brexit tycks således ses som en katalysator med kapacitet att få den brittiska- såväl som den 

europeiska unionen att krackelera och sammanfalla och kan därför i förlängningen, 

tillsammans med Trump, sägas utgöra ett hot mot den liberala världsordningen i stort.  

 

 

5.2.8 Vad som lämnas icke-problematiserat 

 

En iakttagelse som kan sägas stödja det ovanstående antagandet är faktumet att det 

demokratiska problemet i att både Irland och Skottland, som det ser ut i dagsläget, kommer 

att behöva lämna EU trots att majoriteten av dess befolkning röstat mot detta inte ges något 

utrymme38 Att problematisera detta hade annars legat i linje med det demokratiska fokuset 

som upptagit tidningarna, speciellt DN. Faktum är att värdet av suveränitet, som 

 
38 Faktum är att samtliga valdistrikt i Skottland röstade för att stanna i unionen (BBC, EU referendum results, 
tillgänglig: https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results 

https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
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argumenterats för i brittisk press, inte tas upp i någon av tidningarna. Storbritannien kan 

beskrivas som den parlamentariska demokratins vagga, men ingen av tidningarna lovsjunger 

denna framgångssaga. Att EU:s inskränkning av den brittiska parlamentariska suveräniteten – 

något som är en oundviklig konsekvens av medlemskapet – inte problematiseras måste därför 

ses som anmärkningsvärt, inte minst i ljuset av värdet som detta tillskrivs i Storbritannien: 

”Parliamentary sovereignty is the most important part of the UK constitution”39 (UK 

Parliament website).  

 

 

5.2.9 Bakomliggande antaganden 

 

Att synliggöra vad som väljs att uttryckas eller problematiseras och vad som väljs bort och 

förblir dolt eller icke-problematiserat gör det alltså möjligt att synliggöra vilka antaganden 

som karaktäriserar diskursen och ger upphov till dess problemrepresentationer. Att 

brexitdiskursen i viss mån tycks konstruera problem i relation till suveränitet kan därmed 

tyda på ett antagande om att självständighetsambitioner inte bara ”kan bli den sista spiken i 

kistan för den brittiska unionen” utan också kanske den första spiken i kistan för den 

Europeiska unionen – en union som tycks värdesättas i svensk media (Hellman, 2019). Ett 

annat exempel som ligger i linje med detta antagande är hur SvD:s nationella filter nästan 

uteslutande uttrycks i ekonomiska termer. Antagandet tycks vara att brexit skapar problem 

för svenska ekonomi i allmänhet, exempelvis fiskekrig och höjd EU-avgift40, och svenska 

småföretag i synnerhet (Ekman, 2019; Eklund & Nordevik, 2019 & Eklund 2019). Att 

problemrepresentationerna i så stor mån uttryckts i ekonomiska termer, samt kretsat kring 

nationella gränsdragningar antyder en EU-positiv press där EU:s fyra friheter, ”fri rörlighet 

för personer, varor, tjänster och kapital mellan EU-länderna” värderas mycket högre än 

exempelvis suveränitetstanken (Riksdagen). Effekten av detta är att det europeiska 

samarbetet, den europeiska integrationen och den gemensamma marknaden naturaliseras och 

ses som den självklara utgångspunkten. Detta speglas även i hur man valt att beskriva en hård 

brexit41 som ett ”EU-utträde utan avtal”, eftersom denna formulering gör att fokus riktas på 

 
39 “Parliamentary sovereignty is a principle of the UK constitution. It makes Parliament the supreme legal 
authority in the UK, which can create or end any law. Generally, the courts cannot overrule its legislation and 
no Parliament can pass laws that future Parliaments cannot change. Parliamentary sovereignty is the most 
important part of the UK constitution” (UK Parliament website).  
40 Se Goksör/TT 2019 & Carlström, 2019a. 
41 Detta diskuterades också tidigare på sida 31.  
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att Storbritannien träder ut från något, snarare än till något, samt hur detta utträde tycks sakna 

något (Larsson Hultin, 2019c). Diskursen leder lätt till bilden av att britterna går bort från 

något, utan något – för att inte säga ”tvinga[s]” ut ur EU (Gripenberg, 2019b).  

 

6. Slutsatser och diskussion 

 

I denna del kommer studiens resultat att diskuteras och sammanfattas. Detta kommer att 

göras i förhållande till tidigare forskning – samt i förhållande till metodval under 

nästkommande rubrik. 

 

Resultatet i förhållande till Krzyżanowskis studie (2019) är både bekräftande och 

kontrasterande. Det kan sägas bekräfta att SvD uppvisar ett tydligare nationellt filter42 då stort 

utrymme ges till att skriva om sannolika konsekvenser för Sveriges del, samt hur de svenska 

småföretagen befinner sig i en allvarlig situation. Studiens resultat bekräftar även 

Krzyżanowskis upptäck att DN har ett mer utpräglat demokratiskt intresse och fokuserar 

således på fenomen såsom det demokratiska stödet, eller bristen på ett sådant, till en hård 

brexit och Johnsons suspendering av parlamentet. DN fokuserar också mer på hoten om 

bristande förnödenheter vid hård brexit, vilket kan bekräfta den alarmism som 

Krzyżanowskis såg som kännetecknande för DN:s ekonomiska brexitrapportering (2019, 

484-86).  

 

Studiens resultat kontrasterar dock också i ett par områden till Krzyżanowskis. Till skillnad 

från denne så visade denna studie på ett inledande stadium hur DN hade fler artiklar än SvD, 

vilket är ett motsatt fynd i jämförelse. Likaså visar denna studie hur SvD har ett stort intresse 

för svenska småföretag i sina problemformuleringar, samt hur historiska analogier och 

bakgrundsfakta färgat rapporteringen. 

 

Snarare än att avvika bör resultatet ses som något som tillför kunskap till brexitforskningen – 

exempelvis SvD:s fokus på svenska småföretag och historiska analogier – då den till skillnad 

från många andra studier analyserar data från år 2019 då debatten ser annorlunda ut, och kan 

alltså ses som en post-brexitstudie.  

 
42 Se idén om medias “‘domestication’ of foreign news” i Krzyżanowski (2019, s. 469) som tidigare diskuterats. 
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Det går också att se studiens resultat som en möjlig bekräftelse på det som Matheijs 

konstaterade i sin studie, nämligen att ett lands identifikation med EU kan vara beroende av 

inställningen till europeisk integration som positivt eller negativt43. Detta skulle kunna utgöra 

en förklaring till att den svenska pressen varit så positiv till EU, och därmed negativ till 

brexit, i jämförelse med den brittiska – nämligen att Sverige, men också Skottland, Irland och 

England, i grunden tjänar på att vara medlem i den Europeiska unionen, alla fall om man får 

tro det som uttrycks och impliceras i DN och SvD44. De bakomliggande antagandena, som 

gör konstruktionen av dessa problemrepresenationer möjlig, för att inte säga naturlig, tycks 

utgå ifrån ett liberalt och EU-vänligt perspektiv där den europeiska integrationen ses som 

någonting begärligt. Det som i Matheijs studie beskrivs som inkluderande nationalism skulle 

således också kunna figurera i svensk press, fastän mer subtilt och i första hand uttryckt i 

ekonomiska termer (Wande/TT, 2019; Bergin, 2019; Eklund & Nordevik, 2019; Carlström, 

2019a; Goksör/TT, 2019; Eklund, 2019; Carlström, 2019b & Larsson/TT, 2019).  

 

Vidare visar analysens tematisering hur problemen med brexit konstrueras i relation till 

varandra. För det fösta tycks de flesta problem vara en del av, eller utgöras av, flera problem 

– vad Bacchi menar med ”nest[ed]” (Bacchi & Goodwin, s. 25, 2016). Ett exempel på detta är 

hur Johnsons suspendering av parlamentet problematiseras i termer dålig tajming ur ett 

demokratiskt perspektiv, ett exempel på bristande personliga egenskaper, såsom 

omdömeslöshet, och också en odemokratisk skandal45.  

 

Flera av dessa tycks dessutom innehålla tillsynes motsägelsefulla drag, där två motsatta 

argument förs i problemformuleringen; exempelvis hur en hård brexit är problematiskt ur ett 

parlamentariskt perspektiv samtidigt som det motsatta alternativet ignorerar folkviljan och är 

problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv (Aylott, 2019). Problemet med nyval följer 

samma mönster: lösningen, alltså att hålla ett nyval, för med sig sina egna problem, eftersom 

det snarare än att stoppa brexit skulle underminera demokratin i stort. Detta tycks peka på ett 

mönster i datan där problemen också existerar på en djupare dimension mellan två problem, 

 
43 Se sammanfattning av Matheijs studie under rubriken Tidigare forskning.  
44 Se exempelvis SvD:s ekonomiska rapportering (Wande/TT, 2019; Bergin, 2019; Eklund & Nordevik, 2019; 
Carlström, 2019a; Goksör/TT, 2019; Eklund, 2019; Carlström, 2019b & Larsson/TT, 2019), rapporteringen kring 
Skottland (Hellman, 2019), backstop-problemet i Irland (Hedenmo/TT, 2019a & Hedenmo/TT, 2019b) och 
Storbritannien (Hedenmo/TT, 2019a & DN-TT, 2019). 
45 Se: de la Reguera, 2019a; de la Reguera, 2019b & Gripenberg, 2019b. 



38 
 

för att inte säga utgörs av ett vakuum på ett spektrum mellan två omöjligheter. Annorlunda 

uttryckt: de flesta problem tycks bottna i ett hopplöst dödläge mellan två problematiska 

alternativ där själva bristen på något som kan liknas vid en lösning möjligen utgör det största 

problemet. Lösningarna skiner således med sin frånvaro.  

 

När det gäller tidningarnas inställning till brexit, som tidigare diskuterats i analysens 

kvantitativa del, så visar analysen att åsikter och reaktioner nästan uteslutande var oroliga och 

kritiska och till stor del kommuniceras indirekt, genom citering av betydelsefulla namn –

såsom Swedbank, IMF och diverse politiker. Dessa fick ofta en framlyft plats och är ett 

mönster som förstärktes genom bristen på nyans, exempelvis i form av citat med 

kontrasterande åsikter. 

 

Studiens resultat visar också hur diskursen anammat ett narrativ där brexit rapporteras utifrån 

premissen om att det är ont om tid och att det råder stor förvirring, något som jag valt att kalla 

”kampen mot klockan” och ”osäkerhetens grepp”. Dessa kan med fördel kopplas till 

alarmismen i DN och SvD som uppdagats i Krzyżanowskis studie då de ger rapporteringen 

ett dystopiskt skimmer om ett nalkande ”kaos” eller ”krasch” (infoga fotnot till tidigare 

diskussion).  

 

 

6.1 Begränsningar  

 

Nedan kommer jag att diskutera studiens begränsningar i syfte att, på ett transparent sett, 

utvärdera dess resultat och vetenskapliga kvalitet. Detta kommer huvudsakligen att göras 

genom att diskutera studiens metod, samt dess kvantitativa- och kvalitativa analys.     

 

Då datan var asymmetriskt fördelad mellan de bägge tidningarna (30 artiklar från DN och 24 

från SvD) så blir jämförelsen dem emellan inte helt oproblematisk. Ett större urval ger plats 

för mer variation, vilket gör att man skulle kunna argumentera för att SvD:s till synes mer 

entydigt negativa rapportering (se cirkeldiagram 5) delvis kan vara resultatet av ett mindre 

urval, vilket förstärker det generella mönstret. Denna problematik är dock av ett begränsat 

värde då en jämförelse mellan dessa tidningar inte innefattades av vare sig studiens 

forskningsfrågor eller syfte. Vad som dessvärre kan ses som problematiskt är huruvida den 
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kvantitativa analysen uppvisar tillräcklig reliabilitet, då mätningarnas pålitlighet inte är 

självklar46. Då de flesta artiklar inte explicit tog ställning till huruvida brexit var någonting 

positivt eller negativt så försvårades analysen då kriterierna47 jag använde rymmer ett visst 

mått av subjektivitet48. Det går även att problematisera kriteriernas validitet då exempelvis en 

upprörd eller kritisk diskurs kan spegla en sensationell medialogik snarare än indikera en 

kritik mot brexit (Bryman, 2008, s. 163–67).  

 

Den kvalitativa analysen upptogs till största del av frågan om vilka problem som konstrueras 

av tidningarna, vilket gjort att studien inte gett lika ingående svar på de övriga 

forskningsfrågorna. Detta kan tyckas ge upphov till en viss skevhet i analysen. Jag 

uppskattade dock att jag med hjälp av datan kunde besvara den frågan mest uttömmande och 

att de problemrepresentationer som uppdagades ofta antydde svaret på fler frågor.  

 

Till sist kan en delar av resultatet tyda på en viss begränsning av studiens innehållsrikedom, 

exempelvis upptäckten att tidningarna uppvisar en liberalt och EU-vänligt perspektiv inte är 

någonting nydanande i sig. Resultatet är i första hand intressant i relation till tidigare 

forskning, eftersom det ger ytterligare en pusselbit till den befintliga kunskapen genom att 

både bekräfta och kontrastera tidigare forskning. Vidare är förhoppningen att studien kan 

utgöra en påminnelse om vikten av ett kritiskt förhållningssätt i förhållande till medier, inte 

minst inom utbildningssammanhang och att den kan inspirera fortsatta post-brexit studier.  
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8. Bilagor 

 

Figur: 1 – Bacchis analysfrågor 

 

 

 

Figur: 2 – Material DN. 

 

Dagens Nyheter 

ANTAL: 30 DATUM KÄLLA TITEL 

1. 02-08-2019 DN (TT) Bank of England 

sänker 

tillväxtprognos 

2. 02-08-2019 DN (Katrine marçal) Gårdagens 

valresultat i Wales 

pekar mot nyval. 

Question 1: What’s the problem (e.g., of “gender inequality”, “drug use/abuse”, 

“economic development”, “global warming”, “childhood obesity”, “irregular migration”,  

etc.) represented to be in a specific policy or policies? 

Question 2: What deep-seated presuppositions or assumptions underlie this representation 

of the “problem” (problem representation)? 

Question3: How has this representation of the “problem” come about? 

Question 4: What is left unproblematic in this problem representation? Where are the 

silences? Can the “problem” be conceptualized differently? 

Question 5: What effects (discursive, subjectification, lived) are produced by this 

representation of the “problem”? 

Question 6: How and where has this representation of the “problem” been produced, 

disseminated and defended? How has it been and/or how can it be disrupted and replaced? 

 

                                                            Baserad på Bacchi, C & Goodwin, S. (2016),  

                                                            Poststructural Policy Analysis – A Guide to Practice (s. 20). 
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Men blir det före 

eller efter Brexit? 

 

3. 06-08-2019 DN (TT) EU säger nej till 

Johnsons förslag om 

Brexitförhandling 

4. 11-08-2019 DN (DN:s 

Ledarredaktion) 

Boris Johnsons lek 

med elden kan sätta 

kungariket i brand 

5. 14-08-2019 DN (Erik de la 

Reguera) 

Johnson: ”Hemskt 

samarbete” mellan 

EU och brittiska 

parlamentariker 

6. 15-08-2019 DN (Erik de la 

Reguera) 

Corbyn uppmanar 

parlamentet att 

avsätta Johnson 

7. 18-08-2019 DN (TT) Läckta 

regeringsdokument: 

Matbrist förutspås 

vid hård Brexit 

8. 18-08-2019 DN (Erik de la 

Reguera) 

Boris Johnson tror 

britterna kan 

hantera mat- och 

bränslebrist 

9. 20-08-2019 DN (Sofia 

Nerbrand) 

Boris Johnsons 

storhetsvansinne 

kommer att skada 

många 

10. 20-08-2019 DN (Anders 

Bolling) 

Gräl mellan Boris 

Johnson och EU om 

gränsen på Irland 

11. 21-08-2019 DN (Pia Gripenberg) EU avspisar Boris 

Johnson 
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12. 21-08-2019 DN (Erike de la 

Reguera) 

Britterna vill ge EU 

skulden för det som 

väntar i höst 

13. 21-08-2019 DN (Gunnar 

Jonsson) 

De två myterna som 

styr Boris Johnson 

14. 21-08-2019 DN (TT) Merkel ger Johnson 

30 dagar 

15. 22-08-2019 DN (Erik de la 

Reguera) 

Avgörande månad 

väntar för Johnson 

16. 23-08-2019 DN 

(Ledarredaktionen) 

Tyskland kan inte 

skylla allt på Trump 

17. 25-08-2019 DN (TT) Trump lovar 

Johnson 

handelsavtal efter 

Brexit 

18. 25-08-2019 DN (Erik de la 

Reguera) 

Johnsons och 

Trumps planer kan 

stoppas av 

kongressen 

19. 26-08-2019 DN (TT) Brexit får företag att 

välja Nederländerna 

20. 27-08-2019 DN (Erik de la 

Reguera) 

Oppositionen laddar 

för att stoppa Boris 

Johnson 

21. 28-08-2019 DN (Erik de la 

Reguera) 

Drottningen ger 

klartecken att 

tillfälligt stänga 

Storbritanniens 

parlament 

22. 28-08-2019 DN (Erik de la 

Reguera) 

Boris Johnson 

anklagas för att ta 

Storbritannien mot 

diktatur 
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23. 28-08-2019 DN 

(Ledarredaktionen) 

Hovnarren sätter 

kronan på sitt eget 

huvud 

24. 29-08-2019 DN (Andrew 

Brown) 

Frågan är vem Boris 

Johnson ska skiva 

den här gången 

25. 29-08-2019 DN (TT-Reuters) Ilska i Skottland 

efter Johnsons 

parlamentbeslut 

26. 29-08-2019 DN (Pia Gripenberg) Ingen vill bli 

anklagad för att 

tvinga 

Storbritannien ur ur 

EU 

27. 29-08-2019 DN (Katrine Marçal) Boris Johnson har 

organiserat 10 

Downing Street som 

vore landet i krig 

28. 30-08-2019 DN (Gunnar 

Jonsson) 

Det värsta har ännu 

inte hänt britterna – 

han heter Jeremy 

Corbyn 

29. 30-08-2019 DN (Juan Flores) Skotsk domare 

nobbar stoppa 

stängning av 

parlamentet 

30. 31-08-2019 DN (Ivar 

Andersen/TT) 

Brittiska protester 

mot Parlamentarisk 

paus 
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Figur: 3 – Material SvD. 

 

Svenska Dagbladet 

ANTAL: 24 DATUM KÄLLA TITEL 

1. 01-08-2019 SvD (Fanny 

Hedenmo) 

Sinn Féin varnar: 

”Hård Brexit är en 

katastrof” 

2. 03-08-2019 SvD (Helena 

Wande/TT) 

Bank of England 

varnar för Brexit: 

Det blir en chock 

3. 04-08-2019 SvD (Nicholas 

Aylott) 

Ny folkomröstning 

skulle undergräva 

demokratin 

4. 06-08-2019 SvD (Erik Bergin) Småföretag inte 

beredda på brexit 

5. 08-08-2019 SvD (Henning 

Eklund & Alice 

Nordevik) 

Oron kring EU-

utträdet stoppar 

svenska småföretags 

satsningar 

6. 08-08-2019 SvD (Johan 

Carlström) 

Finansministern 

manar till skärpt 

beredskap 

7. 12-08-2019 SvD (Joakim 

Goksör) 

Fiskeindustrin bävar 

för brexitkrasch 

8. 13-08-2019 SvD (Direkt) Johnson: Förbered 

er på avtalslös brexit 

9. 14-08-2019 SvD (Therese 

Larsson Hultin) 

Svårt att stoppa 

Johnsons brexit 

10. 15-08-2019 SvD (TT) Jag kommer att slåss 

för att stoppa det 

med varje ben i min 

kropp 
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11. 16-08-2019 SvD (Jonas 

Hellman) 

Skottland sitter fast i 

England, även vid 

självständighet 

12. 16-08-2019 SvD (Fanny 

Hedenmo/TT) 

Därför är gränsen 

en knäckfråga i 

brexit 

13. 16-08-2019 SvD (Henning 

Eklund 

Här är 

oroshärdarna som 

kan sänka 

världsekonomin 

14. 17-08-2019 SvD (Birgitta 

Forsberg) 

Krissignalerna som 

kan vara början på 

stormarnas storm 

15. 17-08-2019 SvD (Elisa 

Amorelli) 

Britter oroar sig för 

hur brexit förändrar 

Storbritanniens 

image 

16. 21-08-2019 SvD (Martin 

Mederyd Hårdh/TT) 

EU tvivlar på 

Johnsons brexitbrev 

17. 22-08-2019 SvD Therese 

Larsson Hultin) 

Johnsons 

charmoffensiv lär 

knappast lyckas 

18. 23-08-2019 SvD (TT-AFP-

Reuters) 

Macron nobbar 

Johnsons plan 

19. 28-08-2019 SvD (TT-Reuters) Går ihop mot hård 

brexit 

20. 28-08-2019 SvD (Therese 

Larsson Hultin) 

Trump har trumf på 

hand mot pressad 

Johnson 

21. 29-08-2019 SvD (Therese 

Larsson Hultin) 

Johnsons motiv kan 

diskuteras i 

årtionden 
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22. 29-08-2019 Johan Carlström Regeringen vet inte 

hur en hård brexit 

blir 

23. 29-08-2019 SvD (Lars Larsson 

/TT) 

Småföretagarna 

agerar först när 

läget blir akut 

24. 30-08-2019 SvD (TT-Reuters) Domstol prövar 

Boris Johnsons 

beslut att stänga ner 

parlamentet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


