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Abstract 
This essay deals with the concept of national identity and the ways by which it is 

constructed at the time of a political decision. By analysing the opinion pages of 

some of the United Kingdom’s leading newspapers, the aim of this essay is to 

understand the different types of narratives of the British national identity that 

were most prominent during the time before the referendum on Britain’s 

membership in the EU. Essentially, the goal of the essay is to answer the 

question of what it meant to be British during the time of Brexit. The research in 

this essay shows that there were certain differences in the narratives presented by 

the Brexiteers and the Remainers, but also similarities in core values and to some 

extent the symbols and references used to argue their respective cause. The most 

divisive subject is shown to be the notion of the United Kingdom as a 

multicultural nation or not. Further interdisciplinary research is advised in order 

to gain a fuller, and more dynamic, understanding of the British national identity.  
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1 Introduktion 
I den prisade TV-serien Downton Abbeys sista avsnitt ställde karaktären 

Rosamund Painswick (spelad av Samantha Bond) en fråga till The Dowager 

Countess of Grantham (spelad av Maggie Smith) om vad som egentligen gör 

engelsmän engelska. The Dowager Countess svar var: ”Opinions differ. Some 

say our history. But I blame the weather” (Downton Abbey, 2015). Just detta är 

ett ämne som många i Storbritannien verkar upptagna av: vad som faktiskt 

särskiljer den brittiska identiteten från andras. Nationell identitet, och den 

brittiska nationella identiteten i synnerhet, är också ämnet för denna uppsats. Vad 

kan en politisk händelse säga om just en identitet? Och kan vi genom att betrakta 

en politisk beslutsprocess se hur en nationell identitet formas? 

 

Brexit har blivit något av en vändpunkt, inte bara i Storbritannien, utan inom 

världspolitiken i stort. Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien 

om landets medlemskap i Europeiska Unionen. På valsedeln fanns två alternativ, 

Leave och Remain. På dagen för omröstningen verkade det tydligt att det var 

Remain som skulle komma att segra. Men trots detta, trots vad betting-sajter och 

experter sagt innan, vaknade många britter upp till en chock på fredagen den 24 

juni. Storbritannien hade röstat för att lämna EU. Leave hade segrat med sina 

51,89%, mot Remains 48,11% (Evans & Menon, 2017).  

 

Det är med hjälp av Brexit som denna uppsats behandlar nationell identitet - 

genom att betrakta Brexit ur ett identitetsperspektiv hoppas jag kunna urskilja 

vilka konnotationer som nyckelord i debatten laddas med. Vad innebar det 

egentligen att vara brittisk under tiden då Brexit debatterades som mest?  
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2 Problemdiskussion och syfte 
 

2.1 Problembakgrund 
Storbritannien var en medlemsstat i EU under flera års tid, men på många sätt var 

landet unikt i sitt förhållande till EU som organisation. Samtidigt som 

Storbritannien såg sig som en del av EU, såg man sig sällan som européer, eller 

för den delen som likställda med andra medlemsstater. Som Lord Norton skrev, 

”[…] the United Kingdom has at times looked more like a semidetatched 

member of that union than a fully integrated one.” (Norton, 2011, s 37). Denna 

till viss del märkliga relation har också kommit att ibland förstärkas från EUs 

sida. Storbritannien erbjöds tidigt medlemskap i det som då var stål- och 

kolgemenskapen, vilket man tackade nej till. När man senare hade ångrat sig och 

önskade att gå med blev ansökan nedröstad genom veto av Frankrikes dåvarande 

president Charles de Gaulle (Evans & Menon, 2017). Storbritanniens unika 

förhållande till EU är alltjämt inte det valda problemområdet för denna uppsats, 

utan snarare vad detta kan säga om landets identitet. Det verkar ha legat en 

motsättning i Storbritanniens medlemskap i EU - en vilja om att vara med 

samtidigt som viljan att bevara det egna fortfarande var stark. 

 

Under 2016 då Brexit debatterades som mest i brittisk media cirkulerade många 

argument både för och emot medlemskapet. En del områden som avhandlades 

var ekonomiska, säkerhetspolitiska, och arbetsmarknadspolitiska - för att nämna 

några. Men för många verkade Brexit också handla om något annat än bara 

grundläggande politiska områden, snarare handlade det om en identitet: den 

brittiska nationen och vad den brittiska nationen faktiskt betyder, eller vad man 

ansåg att den bör betyda (se Green, 2017). Inte minst blev detta tydligt i 

uttalanden från mer nationalistiska röster, där ett argument för att lämna EU var 

en önskan om stängda gränser, om minskad immigration till landet. Å andra 

sidan verkar dessa argument, som anspelar på den brittiska nationella identiteten 

och landets delade historia, finnas även bland de som ville stanna kvar i EU; där 

argumenten snarare anspelar på den demokratiska processens tradition i 

Storbritannien (Evans & Menon, 2017). Just denna komplexitet i debatten ämnar 

jag att undersöka. Bildandet av den brittiska identiteten i anslutning till Brexit, 

och hur den skiljde sig åt på de olika sidorna, kräver djupare analys.  
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Inom just den brittiska politiken är identitet ett begrepp som ofta återkommer. 

Speciellt i media refereras det frekvent till grupper inom Storbritannien, ett 

exempel på detta är skillnader mellan klasser. Klassbegreppet har fortfarande en 

fast plats i det brittiska medvetandet (Norton, 2011, s.11), men skillnader görs 

även mellan nord och syd, samt mellan stad och landsbygd. Historiskt har det 

också funnits en ideologisk skillnad mellan dessa delar av landet, som till viss del 

fortfarande är kvar (Norton, 2011). Inbäddat i problemet med den brittiska 

identiteten, och värt att ha i åtanke, är att den till viss del är förhållandevis ny. 

Storbritannien är i grunden en union, utan att för den delen vara en federation. 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, landets egentliga namn, 

vittnar om just det. England, Wales, Nordirland och Skottland är egna nationer 

med varierande nivåer av lokal nationalism och nationell stolthet. Denna 

motsättning gör det förstås bara ännu mer intressant att undersöka just den 

Brittiska nationella identiteten, den identiteten som uppstått där fyra enskilda 

nationer mötts.  

 

Identitetsbegreppet har använts mer och mer inom de samhällsvetenskapliga 

ämnena under slutet på 1900-talet och in på 2000-talet. Framför allt har det blivit 

vanligare som teoretisk grund, eller förklarande faktor inom humaniora och flera 

samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi och antropologi. Inom 

statsvetenskapen är det inte lika väletablerat, vilket enligt Fearon (1999) beror på 

problem med att definiera begreppet. I studiet av politik associeras identitet ofta 

med minoriteter, och det som kallas identity politics - politiska frågor som rör en 

särskild grupps delade historia och intressen specifika för gruppen. Framför allt 

är dessa problemområden kopplade till diskriminering och förtryck. Vidare 

fokuserar denna typ av forskning ofta på specifika tillvägagångssätt för att 

förändra det politiska klimatet eller samhället i stort, ofta genom att göra det mer 

inkluderande just för de som upplever diskriminering (Hayward & Watson, 

2010). I denna uppsats fokuserar jag istället på den nationella identiteten. Inom 

ramen för Brexit, där synen på invandring blev en viktig faktor för många som 

röstade, är just diskriminering och rasism frågor som redan behandlats utförligt. I 

denna uppsats har jag därför istället valt att fokusera på just vad det är som gör 
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Storbritannien brittiskt - vad är det egentligen för brittisk identitet som 

invandringsmotståndarna vill bevara genom att lämna den Europeiska Unionen? 

 

Intrycket av Storbritannien är till viss del som ett land av motsättningar och 

motsägelser, vilket jag hoppas ha kunnat bevisa i denna del av uppsatsen. Det är i 

dessa motsättningar och motsägelser som jag ämnar utreda hur det brittiska 

identitetsskapande tog form under tiden då Brexit debatterades som mest. Vad 

fylldes begrepp såsom British och United Kingdom med för värden under våren 

2016, och vilken bild konstruerades av brittiskhet?  

 

2.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den brittiska identiteten såg ut under 

tiden då Brexit debatterades som mest. Detta granskas genom att utreda hur nationell 

identitet tidigare definierats samt hur den tar sig uttryck eller växer fram. Med hjälp av 

en bearbetad teoretisk bakgrund grundad i sociologi och statsvetenskap, som applicerats 

på materialet med hjälp av diskursanalytiska verktyg, ämnar jag undersöka brittiskhet 

som den såg ut under tiden Brexit debatterades som mest. 

 

2.3 Frågeställningar 
- Hur såg de konstruerade brittiska nationella identiteterna ut under tiden för 

omröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU? 

- Hur kan vi förstå resultatet av omröstningen i förhållande till individers 

uppfattning av sin nationella identitet som britter i Storbritannien? 
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3 Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Identitet och nation 
Identitet är ett, som jag beskrev i tidigare kapitel, oerhört brett begrepp som kan 

tjäna på att förtydligas. Anders Hellström skriver i sin avhandling bringing 

europe down to earth från 2006 att ”Identity comes with existence.” (s. 60). 

Hellström menar att identiteten skapas konstant i vardagen; det är inget fast vars 

essens vi kan bestämma. Istället fungerar identiteten som ett växelspel, genom 

ständiga förhandlingar i vardagen mellan vad vi är och vad vi inte är. Ofta 

fungerar identitetsskapande därför genom att bilda referenspunkter för ”vi” och 

”dem”. Genom att fastställa vilka som står utanför ”vi”-gruppen, eller vilka 

värderingar som inte platsar inom benämningen för ”vi”, konstrueras alltså 

gruppen ”dem”. Denna kännetecknar vilka typer av människor eller vilken typ av 

moral och värderingar som inte platsar inom identiteten för ”vi”-gruppen. På 

detta vis blir ”vi”-gruppen tydlig (Hellström, 2006).  

 
Men vad innebär egentligen en nationell identitet? I denna uppsats baseras synen 

på nationen på Andersons (2006) förklaring, det vill säga att en nation i grunden 

är en konstruktion. Anderson menar att nationer är imagined communities - alltså 

imaginära, eller föreställda, gemenskaper. Hans synsätt utgår från tanken att 

nationen består av ett stort antal människor som föreställer sig ha vissa 

gemensamma intressen, tankar, och idéer - en delad identitet - trots att 

majoriteten aldrig kommer att möta varandra, och trots att det säkerligen finns 

stora skillnader individer emellan. Anderson (2006) menar att framkomsten av 

nationer, och därigenom den nationella identiteten, till stor del var beroende av 

framväxten av kapitalism och förekomsten av trycka böcker i flera språk än latin 

(som tidigare haft hegemoni inom litteraturen). Språken blir alltså en bärande del 

av de framväxande nationerna i Europa. Denna idé, om den konstruerade 

gemenskapen, kopplas i uppsatsen samman med synen på språket som bärande 

också i konstruktionen av verkligheten, vilket berörs vidare i metodkapitlet.  

 

Den nationella identiteten  i politisk mening beskrivs av Parekh (2000) som 

något så omfattande att vi i vår formulering av begreppet alltid blir tvungna att ta 

ett ställningstagande genom att utesluta vissa aspekter. Parekh själv beskriver 
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den nationella identiteten som identiteten hos ett politiskt samhälle, eller inom en 

politisk gemenskap. Vidare betonar han samhällets organisering, hur samhället 

hanterar och diskuterar de angelägenheter som berör samhället, samt centrala 

normer och värderingar inom samhället. Utmärkande för Parekhs formulering av 

den nationella identiteten är att den fäster ett stort värde vid politiken som en del 

av förklaringen. 

 

Genom att koppla samman de teorier som uttryckts av Hellström, Anderson och 

Parekh bildas grunden för min uppfattning av identitet, samt identitet i 

förhållande till nationen. Utmärkande för framför allt Hellström och Anderson är 

att både nationen och identitet inte beskrivs som något fast, utan något vi ständigt 

konstruerar och bygger upp. Parekh betonar i sin definition av den nationella 

identiteten betydelsen av politik, och organisering av samhället exempelvis 

genom politiska processer och institutioner, men gemensamt för alla är idén om 

delade värderingar och ett slags delad moral. Det blir tydligt i alla dessa 

definitioner att det finns en sorts inneboende strävan i människor att söka efter 

identitet - och att vi i vår formulering av vilka vi som grupp är, befäster den idé 

om oss själva som vi föredrar. För att försöka förstå en nationell identitet måste 

vi därför undersöka där själva formuleringen av identiteten sker. Stöttat av 

Parekhs syn på organisation och politiken som viktig kommer jag i denna uppsats 

därför att undersöka den brittiska nationella identiteten som den formulerades 

under tiden för ett viktigt politiskt beslut: Brexit.  

 

3.2 Nationens narrativ 
För att närmare kunna undersöka hur och när en identitet formuleras har jag vänt 

mig till sociologin. Nationell identitet beskrivs av sociologen Hall (1996) som 

något vi konstruerar baserat på vår gemensamma nationella kultur, genom 

representation. Genom berättelser, minnen, och bilder om nationen, bildas en 

identitet som vi gemensamt kan identifiera oss med. Hall beskriver den 

nationella kulturen som något som konstrueras genom fem element. Genom 

dessa fem element byggs ett nationellt narrativ, som kommer till att stå som bas 

för identifieringen med nationen. Dessa inkluderar: (1) nationens narrativ som 

det berättas i media, litteraturen, populärkulturen, och nationella historier. Hall 

menar att detta narrativ erbjuder olika ”berättelser, bilder, landskap, scenarier, 
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historiska händelser, nationella symboler, och ritualer som står för, och 

representerar, de delade upplevelser, sorger, och triumfer och katastrofer som 

ger mening till nationen.”1 (Hall, 1996, s.613). Denna koppling till historien 

erbjuder oss en identifikationsmöjlighet som enligt Hall (1996) knyter oss 

samman med det förflutna, och fungerar som ett sätt att konstruera mening i våra 

annars vardagliga liv. Element (2) som Hall beskriver kan kallas ett fokus på 

ursprung, kontinuitet, tradition, och tidlöshet. Element (3) kallar Hall, enligt ett 

uttryck lånat av Hobsbawm och Ranger, uppfinnandet av tradition; alltså idén 

om att vissa företeelser som vi ser som traditioner egentligen är konstruerade 

närmare vår samtid. Element (4) går under benämningen grundläggande myten; 

vilken berör en ursprungshistoria för element (5) en ren, ursprunglig befolkning 

eller folk.  

  

Wodak med flera (2009) kritiserar till viss del Halls fem element, och menar att 

punkt 2, 3, 4 och 5 till viss del snarare fungerar som utvecklingar av det första 

elementet, alltså nationens narrativ. Min uppfattning är densamma som Wodak 

med fleras (2009), varför jag i denna uppsats valt att se nationens narrativ som 

ett övergripande teoretiskt begrepp som kan innefatta även de innehåll och 

företeelser som uttrycktes i punkt 2, 3, 4 och 5.  

 

Inom omfattningen för denna uppsats har jag valt att tolka den teoretiska 

bakgrunden jag presenterat som att värdet ligger i berättelser. Narrativ och 

berättelse är ord som kan användas i varandras ställe för att beskriva samma 

företeelse: alltså att sättet vi pratar om ting, eller berättar, om ting påverkar själva 

uppfattningen av tinget självt. Hur detta appliceras inom ramen för denna uppsats 

utvecklas i följande kapitel.  

 

  

                                                
1 Min översättning från engelska. 



  
 

8 

4 Metod och material 
 

4.1 Diskursanalys som metod 
Politik är ett ämne som ofta är fast; som behandlar hårda fakta i form av budgetar 

och lagförslag. Men samtidigt handlar politik också ofta om argument och 

ideologiska yttringar. Som människor har vi alltid ett språk att förhålla oss till i 

våra yttringar av åsikter, vilket innebär att studiet av politiken ibland kan te sig 

abstrakt. Diskursanalys som metod antar ett sätt att betrakta språket som 

formulerande av verkligheten (Bergström & Boréus, 2012). Detta skulle innebära 

att vi i våra yttringar bidrar till att bilda den verklighet vi själva befinner oss i. 

Inom ramen för denna uppsats antar jag en liknande ståndpunkt; språket är 

bärande eftersom det är genom språket som vi berättar om vår nation. Och 

berättelser är, som förklarat i föregående kapitel, det vi som människor 

identifierar oss med. Diskursanalysen är oerhört bred och det finns flera olika 

inriktningar och användningsområden, men grunden ligger alltid i språket. 

Metodens funktion är att genom att granska det språk som används förtydliga vad 

som kan dölja sig under de språkliga yttringarna; ofta rör det sig om exempelvis 

maktstrukturer eller identifieringsmekanismer för olika grupper i samhället. 

Diskursanalysen fokuserar ofta snarare på grupper och sociala relationer än 

aktörer i samhället (Bergström & Boréus, 2012).  

 

Brexit som debatt, eller som diskurs, var ett fenomen omgärdat av just språkliga 

yttringar. För- och emot-sidorna konkurrerade kraftigt mot varandra, och framför 

allt för-sidan har kritiserats för sina kraftfulla ordval. Hur man valde att prata om 

Storbritannien och Europa inom diskursen är det jag är intresserad av att 

undersöka. Språkets påverkan på debatten, och möjligheten att språket i sig 

fungerar som konstruerande av vår uppfattning av vår verklighet och oss själva 

som individer, har därför motiverat mitt val av diskursanalys som metod för 

denna uppsats. 

 

I denna uppsats granskas alltså materialet som del av en diskurs specifik till Brexit. 

Halls teori om narrativ appliceras för att identifiera de berättelser som berättas om 

Storbritannien och för att upptäcka de olika typer av identifieringsmöjligheter som 

presenteras för läsarna. För att applicera Halls teori om narrativ har jag valt att fokusera 
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på specifika områden vilka beskrivs som viktiga i konstruktionen av nationella narrativ. 

Dessa är följande: 

- Synen på den brittiska historien 
- Hjältar och nationella symboler 
- Idén om ett ursprungligt folk 
- Traditioner och tidlöshet 
Till detta har jag också lagt till, baserat på Hellström, Parekh och Andersons teorier, ett 

fokus på den delade moralen och synen på sig själv. Detta benämns i kapitel 6 som: 

- Självuppfattning, samt Storbritannien i förhållande till EU 
 

4.2 Diskursanalys som undersökningsteknik  
Framför allt är jag influerad av Anders Hellströms avhandling bringing europe down to 

earth och det förhållningssätt han använder sig av i sin studie. Skillnaden är att 

Hellström gör sin undersökning baserat på uttalanden från EU:s elit för att granska hur 

begreppet Europe fylls med mening, medan jag är intresserad av att undersöka hur 

begrepp som United Kingdom, British och EU fylldes med mening under den tid då 

Brexit var som mest debatterat. Detta avgränsar alltså mitt tidsområde till månaderna 

före folkomröstningen 23 juni 2016. Det Hellström gör i sin studie är att betrakta 

Europe som en flytande signifikant, det vill säga som ett ord som egentligen betraktas 

som tomt men som vi i våra språkliga yttringar fyller med mening beroende på vilka 

andra ord vi använder i anslutning till det. I denna uppsats betraktas Britain och The EU 

på samma sätt som Hellström betraktade Europe. Inte som fasta begrepp, utan som 

flytande signifikanter som fylls med mening i debatten som omgav Brexit.  

  

Inom ramen för min uppsats innebär det att jag genom att läsa materialet hittar de 

narrativ som konstrueras kring de flytande signifikanterna. Framför allt kommer jag att 

fokusera på konnotationer, metaforer, och bildspråk. Genom att granska språket på 

djupet är målsättningen kunna identifiera underliggande mening som fungerar i 

konstruktionen av den brittiska identiteten.  

 

4.3 Diskursanalys och material 
Syftet i denna uppsats är att undersöka den brittiska nationella identiteten som den 

formades under tiden då Brexit debatterades som mest. För att undersöka det valda 

området använder jag mig diskursanalytiska verktyg. Med Halls teori om narrativet som 



  
 

10 

grund, där media och kultur ses som en bärande del i framställningen av dessa narrativ, 

har jag valt att rikta min utredning mot nyhetsmediers ställningstaganden i debatten. 

Genom att undersöka tidningsartiklar från ledande brittiska dagstidningar blir målet att 

försöka få klarhet i de narrativ som fick ta plats i just media. Förhoppningen är att på så 

sätt förstå vilka identifieringsmöjligheter som konstruerades inom debatten, genom att 

granska narrativet inom diskursen. 

 

Annat möjligt underlag att undersöka skulle kunna vara exempelvis intervjuer med de 

som faktiskt deltog och röstade i valet. Genom intervjuer skulle man kunna undersöka 

de röstandes uppfattning av sin egen identitet som britter, och undersöka hur detta 

förhöll sig till deras resonerande i frågan om EU-medlemskapet. Av logistiska skäl har 

jag inte kunnat genomföra en sådan undersökning. Samtidigt anser jag att det material 

jag valt att inrikta mig på också behöver undersökas, framför allt när vi ser tillbaka till 

början på detta kapitel: diskursanalysens syn på språket som konstruerande av 

verkligheten. Min ståndpunkt i denna uppsats är i linje med detta, och motiverar också 

mitt val av material. Media behöver granskas just på grund av att media har möjligheten 

att genom sitt språkbruk forma diskursen, att forma hur vi pratar om ett visst ämne.  

 

Fem tidningsartiklar från fem olika opinionssidor uppgör materialet i denna uppsats, två 

är för Brexit och tre är emot. I mitt urval utgick jag ifrån tillgänglighet, ideologisk 

mångfald, och språklig variation som viktiga kriterier. Alla artiklar finns tillgängliga 

online. De kommer från tidningar med olika politiska inriktningar, och har även olika 

nivåer av anseende. Två av dem är exempelvis i tabloidformat och de övriga tre är så 

kallade ”broadsheets”. Mer specifikt om vilka titlar som ingår presenteras i kap 5.2.   
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5 Resultat och analys 
 

5.1 Varför Brexit? 
För att förstå materialen som undersöks i denna uppsats är det viktigt att ha en 

grundläggande förståelse för det politiska systemet i Storbritannien.  

 

Storbritannien är en parlamentarisk demokrati, med en lång historia av monarki, 

samt en imperialistisk bakgrund. Till skillnad från många andra länder har 

Storbritannien ingen fast grundlag eller konstitution, denna uppgörs istället av en 

del komponenter: alla lagar i Storbritannien, vissa viktiga skrivelser över 

Parlamentets funktion (exempelvis texter av AV Dicey och Bagehot) samt av 

traditioner och normer (Andersson 2015, Norton 2011). Utmärkande för 

Storbritanniens politiska system är alltså att ett regeringsbyte kan innebära stora 

förändringar. Detta i kontrast till Sverige där vissa grundläggande rättigheter och 

friheter är fastställa i grundlagarna. Sedan Storbritannien gick med i EU 1973, 

har detta förändrats. De fördrag som ratificerats inom EU kan numera anses ha 

samma ställning inom det brittiska politiska systemet som de lagar och fördrag 

landet byggdes på; med andra ord kan man säga att lagar fastställda av 

Europaparlamentet står över de lagar stiftade i det brittiska underhuset (Norton, 

2011).  

 

Lojaliteten till EU hos brittiska politiker har varierat kraftigt under åren sedan 

medlemskapets början, och har lett till flera ideologiska konflikter också inom 

enskilda partier. På grund av landets valsystem (majoritetsval i 

enmansvalkretsar) har Storbritannien i praktiken fungerat som ett tvåpartisystem, 

där de stora konkurrenterna varit Labour och Conservative. Över åren har även 

The Liberal Democrats (LibDems) samt United Kingdom Independence Party 

(UKIP) också spelat viktiga roller. LibDems som det enda renodlat EU-vänliga 

partiet, och UKIP som ett renodlat EU-kritisk parti. Inom både Conservative och 

Labour har stödet för EU varit splittrat - och medlemskapet har generellt 

motiverats av olika argument beroende på parti. Conservative har sett EU som ett 

samarbete som genom den fria marknaden gynnar brittisk ekonomi. Inom Labour 

har stödet för EU snarare grundats på ideal som globalisering och internationellt 

samarbete.  
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Misstron till EU har alltså ständigt existerat både hos politiker och hos 

befolkningen i Storbritannien. Landet drabbades även hårt av finanskrisen som 

började 2007-2008, och utlösande faktorer till omröstningen har sagts vara en 

ökad invandring till landet (framför allt från andra EU-länder) samt de 

ekonomiska problem som drabbade eurozonen efter finanskrisen. Samtidigt 

pressades politikerna av UKIP, vars hjärtefråga var just en omröstning om 

medlemskapet i EU. 2014 vann UKIP det brittiska valet till EU-parlamentet med 

omkring 27% av rösterna, vilket sände en tydlig signal till dåvarande 

premiärminister David Cameron om valdeltagarnas viktigaste fråga. Cameron 

tillkännagav till slut datumet för omröstning om medlemskapet i EU i början på 

2016, och folkomröstningen ägde rum 23 juni samma år (Evans & Menon, 

2017).  

 

5.2 Konstruerade narrativ 
I min granskning av materialet har min första ingångspunkt varit i form av 

narrativ i bemärkelsen berättelser, eller framställningar. Genom att grundligt gå 

igenom texterna, och jämföra dem med varandra, har jag identifierat de narrativ 

som presenteras oftast. Alltså vilken bild som målas upp av Storbritannien som 

nation, vilken historia som berättas, och med vilka verktyg. Resultaten 

presenteras, och analyseras, uppdelade efter de olika områden som redovisades i 

föregående kapitel. Dessa områden är ibland svåra att avgränsa, och ofta går två 

eller fler områden in i varandra, men de redovisas här efter min bedömning av 

vad som upplevs vara kärnan i budskapet.  

 

För att förenkla läsningen av nästa avsnitt nämner jag här vilka tidningar som 

granskats, vilken åsikt de uttryckt i frågan om Brexit, samt vilken (om någon) 

partitillhörighet tidningen uttryckt. 

- The Daily Telegraph, för Brexit, generellt Conservative 
- The Sun, för Brexit, generellt Conservative 
- The Times, emot Brexit, generellt Conservative 
- Daily Mirror, emot Brexit, generellt Labour 
- The Guardian, emot Brexit, generellt Labour (stöttade dock The Liberal 

Democrats 2010) 
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5.2.1 ”…the great Eurosceptic Margaret Thatcher.” 
I detta avsnitt behandlas eventuella nationella symboler samt personer som 

framställs som nationella hjältar. 

 

Margaret Thatcher presenteras som en hjälte framför allt i The Suns artikel. Hon 

nämns även i The Daily Telegraph som en viktig person i förhandlingarna kring 

villkoren för Storbritanniens medlemskap i EU. I The Sun skrev man: 

 

”Brussels has bogged down our small businesses with red tape and milks 
Britain for billions each year as a membership fee, preventing our natural 
spirit of enterprise. […] In spite of this, Britain has done better than some 
others, for which we can thank the great Eurosceptic Margaret Thatcher.” 
(The Sun, 2014) 

 

I The Daily Telegraph skrevs om medlemskapet i dåvarande EEG: 

 

”There were early difficulties, not least British objections to the terms on 
which we joined, which Mrs Thatcher sought to rectify by demanding and 
securing a rebate on the UK’s excessive contribution.” (The Daily 
Telegraph, 2016) 

 

Språket är väldigt annorlunda i de två olika tidningarna, även om båda är för ett 

utträde ur EU. Samtidigt ser vi att de verkar beskriva samma historiska 

händelser, fast med olika ordval. Thatcher fungerar som en hjälte eller nationell 

symbol i båda. Som ledare för Conservative, och premiärminister under en lång 

tid, är det förstås en effektiv person att referera till. I The Sun kallas hon också 

EU-skeptiker, vilka skapar en än tydligare referenspunkt för de som kanske 

själva identifierar sig som skeptisk till EU, eller som ser Thatcher som en 

historiskt viktig eller betydelserik politiker. Kanske kan vi till och med dra det så 

långt att de som ser upp till Thatcher här får en slags bekräftelse på sin egen 

skepsis? Kanske tänker man: om Thatcher var skeptisk så är min åsikt berättigad, 

hon är ju trots allt en brittisk hjälte.  

 

Vad gäller nej-sidan i Brexit-frågan lyfts inte så många specifika individer som 

hjältar i referens till just EU, även om det bör nämnas att både The Guardian och 
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Daily Mirror tar upp mordet på Jo Cox, Labourpolitikern som sköts till döds bara 

dagar före båda artiklarna publicerades (Svenska Dagbladet, 2016). Daily Mirror 

nämner hennes död som något som överskuggat folkomröstningen, och att stödet 

för Remain ökat efter mordet. De skriver: ”We report that fact without comment. 

It would demean Jo’s memory to make political capital out of that.” (Daily 

Mirror, 2016). I The Guardian skrev man:  

 
”Like democracy, whose virtues are in our minds afresh after the violent 
death of the committed and principled MP Jo Cox, the EU is not just the 
least bad of the available options.” (The Guardian, 2016) 

 

Daily Mirror skriver att de inte vill göra en politisk poäng av hennes död, men 

väljer som sagt ändå att ta upp ökningen i stöd för Remain. Det är något 

motsägelsefullt; man säger egentligen en sak och gör en annan. Samtidigt 

framstår Daily Mirror nästan som goda i att välja att ”inte kommentera” hennes 

död, vilket egentligen är en modifikation av sanningen. På detta sätt fungerar Jo 

Cox död som en händelse, som inte är av historisk vikt eftersom den skedde så 

nära i tiden, men som ändå får starkt symboliskt värde på grund av Cox roll som 

politiker och medlem i Labour.  I The Guardian kopplas hennes namn samman 

med demokrati, vilket är ett narrativ som vi kommer se återkomma i flera av 

artiklarna senare.  

 

Var gäller nationella symboler förekommer framför allt en. I Daily Mirror 

beskrivs en bild som figurerar i artikeln såhär: 

 
”This is the legendary cartoon by Philip Zec published in The Daily Mirror 
on Victory in Europe Day 1945. The Mirror repeated it on the day of that 
year’s General Election and it is widely credited with Labour winning it – 
and giving birth to the NHS three years later.” (Daily Mirror, 2016) 

 

NHS (National Health Service), alltså den nationella sjukvårdssystemet, nämns 

även i The Sun och The Times, och fungerar i texterna som ett slags nationell 

symbol. I The Sun skriver man: 
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”Leaving will also allow us to free up our net contribution to the EU — a 
staggering £250million a week — to spend wherever it is most needed. 
That could be the NHS.” 

 

NHS används i båda fallen som en nationell symbol för att föra fram vardera 

tidnings specifika budskap. I Daily Mirrors fall handlar det om en seger för 

Labour, samtidigt som man gör en historisk referens till slutet på andra 

världskriget. I The Suns fall fungerar NHS som en anledning till att lämna EU, 

då det tas upp som ett argument för var resurserna faktiskt borde läggas. I båda 

fallen upplever jag att begreppet används för att det är så lättillgängligt; eftersom 

de flesta någon gång kommer i kontakt med sjukvården får vi anta att NHS är ett 

vida känt begrepp. Min uppfattning är att det har liknande ställning i 

Storbritannien som uttrycket välfärden har i Sverige. Ett specifikt begrepps 

konnotationer är förstås viktiga att ta i åtanke när vi utreder begreppets 

symbolvärde, och Lord Norton skrev om grundandet av NHS: ”The NHS became 

a feature of some pride at home and of considerable interest abroad. ” (Norton, 

2011, s. 52). Det är alltså något man som britt var stolt över då, och möjligen 

också idag. Det är också ett begrepp som är tillräckligt lättillgängligt för att båda 

sidor i Brexit-frågan använder det för att argumentera för just sin sida.  

 

”It is not true that Britain sends £350 million a week to Brussels. 
According to the UK Statistics Authority, the actual figure is £136 million. 
It is not true that EU migration is the main cause of pressure on the NHS.” 
(The Times, 2016) 

 
The Times, som fungerar som unik nästan genomgående i detta resultat- och 

analysavsnitt, använder sig av NHS som symbol för att mer eller mindre hänvisa 

till motståndarsidans inkompetens.  

 

5.2.2 ”Is this what we want for our country?” 
I detta avsnitt granskas referenser till Storbritanniens historia, och den syn på 

historien som framkommer i materialet. 

 

Synen på den brittiska historien skiljer sig åt, och i vissa artiklar tas den inte upp 

lika direkt. I The Daily Telegraph till exempel hänvisas till den brittiska 
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historien, utan att gå djupare in i den. Snarare används den för att konstruera en 

berättelse av Storbritannien som nation:  

 
”Had we joined the euro, as many Remainers now warning of catastrophe 
if we leave wanted us to, then Britain would be in a desperate mess. Why, 
then, would a country with our history and economic strength want to 
continue its membership of such a dysfunctional outfit?”  (The Daily 
Telegraph, 2016) 

 

Vidare skriver man också i The Daily Telegraph: 

 
”Is this what we want for our country: peripheral status, an unloved and 
little-noticed satellite of a Greater EU? Or do we want to be an independent 
nation once more, free to make our own decisions, forge our own trading 
relationships and maintain our own strategic and diplomatic partnerships?” 
(The Daily Telegraph, 2016) 

 

De historiska hänvisningarna är alltså inte direkta, utan snarare nämns historien 

nästan utan vidare förklaring. Man specificerar inte vad man menar med ”a 

country with our history”. I det andra exemplet fungerar ”once more” som det 

ledande historiska begreppet, men samma sak händer här: det hänvisas till 

historien utan att specifika detaljer tas upp, endast Storbritanniens frihet i 

förhållande till andra länder nämns. Här fylls alltså det indirekta 

historiebegreppet med konnotationer som frihet och styrka. Historien fungerar 

som ett verktyg för att lyfta upp Storbritanniens roll i världen, och det oönskade 

är en framtid där Storbritannien är ”unloved” eller okänt och perifert. Narrativet 

som konstrueras berättar alltså historien om Storbritannien som en stormakt, utan 

att egentligen använda sådana ord. Det är först i kontrasten med vad som är 

oönskat som detta faktiskt blir tydligt. Liknande narrativ tar form i The Sun: 

 
”After years as just one member of a giant trading federation, we can use 
our muscle as the world’s fifth biggest economy to strike our own lucrative 
deals with the host of independent nations around the world growing much 
faster than those in Europe.” (The Sun, 2016) 

 

Här fungerar ”After years as just one…” som ett sätt att beskriva hur 

Storbritannien i den nutida historien fungerat endast som en medlemsstat i EU; 

och som ett sätt att säga att det inte räcker. Adverbet ”just” är avgörande här, det 
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antyder att det inte är tillräckligt att ”bara” vara en del av EU, utan att 

Storbritannien borde sikta högre än så. I Daily Mirror och The Guardian ser det 

annorlunda ut. Fokus i dessa tidningar ligger på den delade europeiska historien, 

där krig varit en viktig komponent.  

 
”Europe had found peace. It could not afford to lose it again. And the best 
way to ensure that was for former enemies to club together as friends.” 
(Daily Mirror, 2016) 
 

I The Guardian skrev man: 

 
”We need, too, to remember our history. Britain was formed and shaped by 
Europe. And we are – in historical as well as cultural, geographical and 
trading terms – a European nation.” (The Guardian, 2014) 
 

I Daily Mirror menar man att de som är för Brexit ofta målar upp en förskönande 

bild av en historisk tid som man önskar återvända till. Detta motsätter man sig på 

detta sätt: 

 
”The past also contained tuberculosis and rickets, polio and smallpox, 
fewer workplace rights and “No Dogs, No Irish, No Blacks” signs in pub 
windows. The past was unkinder than the present, a place in which same 
sex relationships were not just a sin but a crime, and pride meant the most 
inventive way of putting Johnny Foreigner’s nose out of joint.” (Daily 
Mirror, 2016) 
 

Som läsare upplever jag detta som ganska övertygande argument vid en första 

anblick: det är självklart att ingen vill återvända till en tid så fruktansvärd som 

den som beskrivs i texten ovan. Samtidigt utgår hela Daily Mirrors 

argumentation från en förutfattad bild av de som är för Brexit. Sannolikheten att 

de som är för Brexit också är för inskränkningar av mänskliga rättigheter, ökade 

sjukdomsfall och högre grad segregation är förstås låg. Argumenteringen är 

skicklig på det sättet; genom ett tydligt bildspråk där flera faror från historien 

räknas upp, vilka sedan placeras direkt på de som planerar att rösta för Brexit, 

ger man ett starkt argument för att rösta nej. Identifikationsmöjligheterna för 

läsarna blir helt enkelt att man ställer sig som motståndare till de faror som 

beskrivs; och motpolen till de argument man redovisar blir grunden för det man 

som medborgare i Storbritannien faktiskt vill se. Här byggs den brittiska 
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identiteten alltså, till skillnad från ja-sidans stormaktsperspektiv, utifrån någon 

sorts bild av britterna som rättvisa och föreståndare för jämlikhet, alltsammans 

grundat i ett slags framstegstanke.  

 

5.2.3 ”… putting the indigenous first.” 
Inom detta avsnitt har jag framför allt valt att granska artiklarnas syn på 

invandring, eftersom det är svårt att hitta direkta referenser till något slags 

brittisk identitet i etnisk mening; snarare kretsar narrativens konstruktion kring 

de man väljer att se som ”de andra” i förhållande till ”oss” eller ”vi”.  

 

Ett narrativ kring invandringen i The Sun, som uttryckt sig för Brexit, är att man 

ställer invandrare som motpol till de man upplever som ”riktiga britter” (även om 

”riktiga britter” inte är något som skrivs uttryckligen, finns det goda skäl att anta 

att detta är andemeningen i budskapet), som vi kan se här, där det beskrivs vilka 

följder ett utträde ur EU kan få: 

 
”[…] relieve the pressure on the working-class communities that have been 
hit by the surge in their migrant population.” (The Sun, 2016) 

 

I detta exempel är det alltså ”det ursprungliga folket” som drabbats av 

invandringen, och en tydlig identifikationsmöjlighet blir i ordvalet ”working-

class communities”. Här ställs invandrare mot arbetare som beskrivs vara under 

”pressure”.  

 

Ett narrativ som existerar över gränserna oberoende av åsikt i Brexitfrågan är 

idén om invandrarens existerande för Storbritanniens vinning. I The Sun skrev 

man: 

 

”Of course leaving the EU won’t solve it at a stroke. But full border 
controls will allow us to regulate the flow as well as to pick and choose the 
migrants with the skills we need.” (The Sun, 2016) 

 

Vi ser det också i tidningen The Times, som är emot Brexit: 

 
”Immigration has for centuries fuelled this country’s enterprise and 
creativity. Its net effect on the economy is to boost employment and tax 
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revenues. It has brought Slovak hotel staff to Lerwick and given London an 
energy and bustle to rival New York’s a century ago.” (The Times, 2016) 
 

Samma gäller för Daily Mirror, som också är emot Brexit: 

 

”But if your life has been saved by one of the 50,000 EU migrants who 
keep our hospitals on their feet you may wish to think twice before cutting 
the NHS off at the knees.” (Daily Mirror, 2016) 

 

Visserligen är texterna oerhört olika, och medan The Times och Daily Mirror är 

betydligt mer positiva till invandring än The Sun, så är budskapet och narrativet i 

grunden detsamma. I alla texter skriver man om vinning; i The Sun vill man 

kunna välja vilka som har de rätta färdigheter som Storbritannien behöver, 

medan man i The Times och Daily Mirror skriver om vinning i både ekonomisk 

och kulturell bemärkelse. Invandrarna är alltså aldrig individer; de beskrivs inte 

som människor som exempelvis behöver söka skydd från fara eller som 

människor som söker bättre arbetsmöjligheter. Istället är de en homogen grupp, 

vilket förstås inte stämmer med hur det ser ut i verkligheten. Narrativet är alltså 

likadant trots att man står på olika sidor av debatten, och trots att man har i 

grunden tre olika ideologiska förankringar, The Sun är konservativ (ibland kallad 

populistisk), The Times är konservativ eller marknadsliberal, medan Daily 

Mirror är en vänstertidning. Trots att dessa urdrag inte direkt beskriver ett 

ursprungligt folk fungerar det genom att befästa grupperna ”vi” och ”de andra”: 

det ursprungliga folket finns inte direkt närvarande i texten men existerar ändå i 

våra sinnen direkt invandrarna nämns som en egen grupp. The Times använder 

också tillfället att knyta samman den brittiska kontinenten genom att hänvisa 

både till London i söder och Lerwick på Shetlandsöarna i norra Skottland. 

Invandringen blir här en symbol som sammanbinder både de geografiska 

områdena samt engelsmän och skottar. 

 

I The Guardian, som likt The Times och Daily Mirror är emot Brexit, tar idén om 

det ursprungliga folket ett annat uttryck. 

 

”In the run-up to polling day this contest has risked descending into a 
plebiscite on whether immigrants are a good or a bad thing. To see what is 
at stake, just consider the dark forces that could so easily become 
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emboldened by a narrow insistence on putting the indigenous first.” (The 
Guardian, 2016) 
 

Här talar man alltså om kampanjen kring Brexit som främlingsfientlig och 

beskriver hur ”dark forces” kan växa av att man prioriterar inrikes födda. ”Dark 

forces” kan vi anta är en populärkulturell referens (den mörka kraften är ett 

bärande inslag i Star Wars) eller bara en kreativt användning av bildspråk för att 

förstärka sin argumentation. Oberoende av tanken bakom språket i artikeln så är 

deras poäng tydlig, The Guardian är de enda som egentligen vågar påstå att 

kampanjen kring Brexit varit rasistisk. Narrativet som konstrueras här grundar 

sig alltså i idéer som jämlikhet och Storbritannien som ett multikulturellt land.  

 
5.2.4 ”Unworthy of our traditions.” 
I detta avsnitt berörs de hänvisningar till brittisk tradition, samt de tillfällen då 

man spelat på Storbritanniens tidlöshet för att driva sin argumentation framåt.  

 
”A world of opportunity is waiting for a fully independent Britain. This 
country is a leading economic power, its language is global, its laws are 
trusted and its reputation for fair dealing is second to none. To say we 
cannot thrive free of the EU’s constraints is defeatist and flies in the face of 
this country’s great mercantile traditions.” (The Daily Telegraph, 2016) 

 
I The Daily Telegraph beskrivs de brittiska traditionerna som ekonomiskt 

förankrade, inga andra traditioner nämns direkt även om styckeindelningen gör 

att man som läsare kopplar samman de tidiga meningarna med den sista. 

Narrativet konstrueras kring brittiska handelstraditioner men berättar också en 

historia om Storbritannien som ett pålitligt, globalt, och rättvist land. Narrativet 

konstruerat kring traditioner tar sig annat uttryck i The Guardian: 

 
”In almost every generation of European history until the past 70 years, 
people from these islands have fought and died in European wars. But 
within the borders of the European Union, there has been no war at all. 
This has not been an accident. To turn our back on that is unworthy of our 
traditions.” (The Guardian, 2016) 

 
Genom att använda sig av laddade ord som fought och died skapar man starka 

identifieringsmöjligheter till de läsare som har en koppling till exempelvis andra 

världskriget. För ett land som deltagit i flera Europeiska krig, och som drabbades 
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hårt av speciellt andra världskriget, är detta förstås ett lockande narrativ. 

Samtidigt fungerar dessa laddade ord som verktyg för att knyta samman 

Storbritannien med Europa. Vad för egentligen människor närmare varandra än 

att slåss bredvid (eller mot!) varandra i samma krig? Hall (1996) menade att även 

ett lands delade sorger och katastrofer kan vara viktiga i att bygga upp det 

nationella narrativet, vilket vi ser tydligt i detta stycke. Genom att avsluta 

passagen med ”unworthy of our traditions.” befäster man också bilden av 

Storbritannien som del av det fredsbevarandeprojekt som EU är. Att gå emot det 

europeiska samarbetet blir, enligt The Guardian, att slänga bort det som i 

grunden gör Storbritannien till Storbritannien. Det finns likheter med The Daily 

Telegraph, som den globala aspekten (även om The Guardian syftar direkt till 

EU medan The Daily Telegraph förefaller mer internationell) men också tanken 

på rättvisa.  

 
”For those who fear Britain is losing control of its destiny, seizing back 
control is an appealing notion. Sovereignty is precious. Yet it is never 
absolute.” (The Times, 2016) 
 

Att hänvisa till ett slags öde för Storbritannien är att förstås som en referens till 

tidlösheten. The Times använder sig av tidlösheten för att tala till de som är 

missnöjda med EU, framför allt i förhållande till frågan om demokrati och 

brittisk suveränitet. De menar att god utveckling för ett land ofta grundas i 

samarbete, eller ett slags maktdelning, som exempel nämner de NATO och IMF. 

Frågan om självbestämmande, suveränitet och demokrati är en av de viktigaste i 

alla artiklar som granskats. Denna fråga kommer att behandlas i detta avsnitt 

eftersom att jag gjort bedömningen att demokrati i Storbritannien mycket väl kan 

räknas som ett fall av uppfinnande av tradition. Hall beskriver något han kallar 

”uppfinnandet av tradition” som del i att konstruera det nationella narrativet. 

Detta nämndes i uppsatsens kapitel 3, och syftar till beteenden eller företeelser 

som framställs som traditioner, men som egentligen uppkom närmare samtiden 

än många i befolkningen ofta tror. 

 

Demokrati, och dess vikt, är ett tema som genomsyrar alla texterna, oberoende av 

övriga ställningstaganden i frågan om Brexit. I The Daily Telegraph skrev man: 
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”Those who dismiss the referendum here as some British eccentricity 
whipped up by Little Englander Europhobes need to ask why the EU is so 
unpopular elsewhere. The principal reason is its anti-democratic nature - 
the dislocation between those who govern and the governed.” (The Daily 
Telegraph, 2016) 
 

Genom att uttala sig emot EU, och att samtidigt beskriva EU som en anti-

demokratisk union, framställer The Daily Telegraph Storbritannien som 

motsatsen till just det. Som Hellström formulerade det, det är genom att definiera 

vad vi inte är eller inte vill vara en del av som vi formulerar vår faktiska bild av 

oss själva. Samtidigt väljer The Daily Telegraph i sin text att lyfta hur impopulärt 

EU är i andra europeiska länder; de väljer att framställa Storbritannien som en 

del av Europa, utan att nödvändigtvis vara en del av EU. I The Daily Telegraphs 

text är detta inte ömsesidigt uteslutande ting. Även i The Sun (2016) får EU stark 

kritik, och kallas vid ett tillfälle ”a monster engulfing our democracy”.  

 The Times tar den mest pragmatiska ställningen av alla granskade 

tidningar. Här beskrivs EU som odemokratiskt, men också som förkämpar för 

demokrati i Östeuropa. The Times vill snarare se Storbritannien förändra EU 

inifrån: 

 

”If Mr Cameron wins, he must seize the moment to galvanise other 

disgruntled allies from Denmark to Dubrovnik for a new assault on waste, 

red tape and anti-democratic interference.” (The Times, 2016) 

 

Demokrati förefaller för mig som ett möjligt exempel på just uppfinnande av 

tradition. Systemet av parlamentarisk suveränitet och demokratisk process som 

de ser ut i Storbritannien idag har visserligen gamla anor, men är fortfarande 

under förändring. Exempelvis hade man som universitetsanställd rätt att, i vissa 

valkretsar, rösta två gånger i samma val fram till 1948 (Representation of the 

People Act, 1948). 26 biskopar har fortfarande fasta platser i överhuset och 92 av 

ledamöterna har ärvt sina platser (Andersson, 2015) . Demokrati som begrepp är 

ofta något av en vattendelare, och många britter skulle säkert inte säga att det är 

odemokratiskt med biskopar i överhuset; exempelvis genom att argumentera att 

överhuset inte har makten att faktiskt stifta lagar. Å andra sidan finns det också 

många röster i Storbritannien som menar att valsystemet (majoritetsval i 
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enmansvalkretsar) i sig är odemokratiskt; den obundna organisationen Electoral 

Reform Society (nd) skriver exempelvis på sin hemsida att: ”The way we elect 

our MPs is bad for voters, bad for governance and bad for democracy.” Min åsikt 

är att detta tydliga fokus på demokrati, och upplyftandet av Storbritanniens 

demokratiska process är missvisande, men samtidigt oerhört viktigt i att forma 

det brittiska narrativet. Hos mig väcker det frågan om ett land som Storbritannien 

egentligen har rätt att fokusera så mycket på demokrati, när en stor del av 

befolkningen beskyller landets egna politiska process för att vara odemokratisk. 

 

5.2.5 ”A vote for Brexit is all it takes to set Britain free” 
I detta avsnitt redovisas de resultat som hänvisar till ett slags resonerande kring 

Storbritannien självt. Detta sker både direkt i vissa texter och mer indirekt i 

andra. Vidare diskuteras också narrativ kring Storbritannien i förhållande till EU. 

  

I många av texterna som uppgör materialet i denna uppsats behandlas själva 

tonen inom debatten runt Brexit. I flera av texterna kritiseras ordval och 

argumentationen hårt.  

 

”But after a campaign that has been nasty, brutish and seemingly endless, 
the UK will be voting on another question too. With all the differences and 
the diversity among all of us who already live on these islands, how are we 
all going to get along?” (The Guardian, 2016) 

 

Här ser vi The Guardian parafrasera ett citat av Thomas Hobbes från det kända 

verket Leviathan. The Guardian gör alltså ett slags travesti av Hobbes citat; man 

refererar till andemeningen i Leviathan och jämställer mer eller mindre 

diskussionen kring Brexit med människans naturtillstånd, alltså ett tillstånd av 

konstant krig. Detta sätt att beskriva debatten ser vi också i Brexitvänliga The 

Sun. 

 

”This negative campaign has been based on little except promoting phoney 
fear of giving up our EU membership. ” (The Sun, 2016) 
 

Att kritisera debatten säger något om vad man anser är god ton. Själva kritiken 

blir ett verktyg för att bygga narrativet kring hur man som britt bör vara, eller bör 

bete sig. Underförstått är alltså att britter i Storbritannien inte ska bete sig eller 
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prata som man gjort under tiden för kampanjen. Detta berör alltså 

självuppfattningen på så sätt att man anser att språket som används inte är 

försvarligt inom ramen för den delade brittiska moralen. Andemeningen är: vi 

som britter borde veta bättre än såhär.  

 

Framför allt de tidningar som argumenterar mot att lämna EU framställer sin 

synvinkel som det sunda, eller det rationella beslutet. Precis som de föregående 

exemplen från The Guardian och The Sun anspelar det alltså på 

självuppfattningen hos britter. I de texter som granskats kunde jag se ett narrativ 

konstrueras kring britter som sunda och pragmatiska människor. I The Guardians 

text framställs exempelvis Brexit som en fråga mellan ”head and heart”; där ett 

utträde ur EU beskrivs som ett beslut baserat på känslor och valet att stanna kvar 

ett rationalistiskt beslut. Vi ser samma narrativ växa fram även i artikeln i The 

Times (2016): de skriver (om att försöka organisera om EU istället för att lämna 

det):  ”It may not sound as exhilarating or romantic as a defiant march to Brexit, 

but it is the better choice for Britain and Europe.” Om sitt ställningstagande 

skriver de också: ”We will take a maverick view where logic and the evidence 

support it.” The Guardian skrev om sina idéer om framtiden: 

 

”[…] we should be putting our shoulders to the task of building a 
democratic, devolved, multicultural Britain with a fair deal for all, 
connected to the world and working with our European neighbours.” (The 
Guardian, 2016) 

 

Det man väljer att lyfta fram inom ramen för detta narrativ är alltså logiken och 

värdet av ett slags sunt förnuft. Man antyder också att man har makten att 

förändra EU inifrån - att samarbete och den brittiska rationalismen ska rädda EU. 

Genom att använda sig av den amerikanska presidenten Harry Trumans gamla 

uttryck ”a fair deal” refererar The Guardian till ett slags välfärdstanke, samtidigt 

som man befäster det narrativa betydelsen av rättvisa. På motståndarsidan, alltså 

de som är för Brexit, ser vi ett liknande narrativ (om än omvänt) ta form, I The 

Daily Telegraph skrev man om EU: 
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”Indeed, so fragile is this political construct that the departure of one of its 
members, and especially one as big as the UK, threatens to trigger terminal 
instability.” (The Daily Telegraph, 2016) 

 

Det mest intressanta här är att båda sidor egentligen betraktar Storbritannien i 

förhållande till EU på ett relativt liknande sätt: man ser sig båda ha makten att 

kunna påverka EU i grunden. Parallellt växer ett annat narrativ fram hos de 

tidningar som var för Brexit. I The Sun skrev man: 

 

”A vote for Brexit is all it takes to set Britain free […] JUST four days 
from now we can set Britain free. Free from the stranglehold of the EU 
superstate which, from its modest beginnings 60 years ago, has grown into 
a monster engulfing our democracy.” (The Sun, 2016) 

 

För att befrias krävs att det är något som håller en fast. ”Stranglehold” menar att 

betyda att Storbritannien hålls fast mot sin vilja, vilket om vi ser till den faktiska 

folkomröstningen inte stämmer. I alla fall inte för lite mindre än halva 

befolkningen, och sannerligen inte för exempelvis Skottland. Här är alltså ett 

narrativ där Storbritannien är ett offer och EU en förövare. 

 

”The question that arises, therefore, is whether we wish to stay in a club 
whose rules and membership have changed so markedly since we joined 43 
years ago and which no longer delivers the benefits we were promised at 
the outset.” (The Daily Telegraph, 2016) 
 

Vi ser samma typ av berättelse även i The Daily Telegraph, även om ordvalen 

inte är lika starka. Det är fortfarande EU som beskrivs som en nästan lögnaktig 

organisation, som inte har hållit sina ”löften”. Och, som tidigare fastställt, 

eftersom man identifierar sig själv genom att definiera ”de andra”; därför 

stämmer detta narrativ överens med idén om det rättvisa och pragmatiska 

Storbritannien. EU beskrivs som lögnare, och man vill inte vara del av en sådan 

lögnaktig organisation; Storbritannien framstår då som de som vågar stå upp för 

rättvisan.  
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6 Slutsatser 
 
Denna uppsats börjar med funderingar kring vad som gör britter till just britter. 

Detta är en oerhört bred fråga, som säkert kan utvecklas och behandlas genom 

flera olika metoder och granskas med hjälp av otaliga teorier. Inom ramen för 

min uppsats har frågan hela tiden utgått från debatten kring Brexit, och i 

synnerhet utgått från de uttalanden vi kunnat observera på tidningars 

opinionssidor. Detta grundar sig i den diskursanalytiska traditionen av att 

betrakta språket som till viss del konstruerande av, och framför allt som bärande 

faktor i, hur vi uppfattar världen omkring oss. Genom att granska det valda 

materialet efter Halls syn på narrativ, där begrepp som tradition, historia, 

symboler, hjältar, triumfer och nederlag, är bärande, har jag lyckats identifiera de 

narrativ som växte fram under tiden då Brexit debatterades som mest. Hall 

menade att det är king dessa narrativ som vi konstruerar vår nationella identitet, 

varför narrativen blir viktiga för att förstå den brittiska identiteten i stort. 

Narrativen fungerar som referenspunkter, alltså som berättelser vi som invånare i 

en nation kan identifiera oss med, och känna samhörighet kring.  

 

Sanningen är att ingen identitet går att förklara exakt, det är helt enkelt omöjligt. 

Eftersom identitet är något som ständigt är i förändring skulle jag ljuga om jag 

påstod att jag nu har ett svar på frågan om hur den brittiska nationella identiteten 

ser ut. Det är nämligen också omöjligt. Däremot anser jag mig ha påbörjat en 

sorts kartläggning över vilka narrativ som man faktiskt värdesätter i 

Storbritannien, och specifikt under tiden för Brexit. Man bygger sin identitet runt 

de historier man hör eller berättar om sin nation. Leave-sidan berättar om 

Storbritannien som en stor, ekonomiskt slagkraftig nation, som lurades att gå 

med i en antidemokratisk organisation. Britter framställs som pragmatiska, 

pålitliga och individualistiska människor som värnar om demokrati och 

Storbritanniens ekonomiska framtid. Remain-sidan berättar som Storbritannien 

som en del av Europa, format av en historia präglat av krig och arbetarrörelse, 

men också av multikulturalism och internationellt samarbete. Britter framställs 

som pragmatiska, mångfacetterade, intelligenta människor som värnar som 

jämlikhet och Storbritanniens ekonomiska framtid. Likheterna är alltså många.  
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Ashcroft och Bevier (2016, s 355) skrev: ”The Brexit vote was in large part 

about pluralism in culture, nationalism and citizenship”. I deras artikel beskrivs 

hur flera nationella identiteter konkurrerade i omröstningen, och att 

omröstningen till stor del blev beroende av deltagarnas egen uppfattning av sin 

nationella identitet. Framför allt lyfter artikeln frågor om multikulturalism och 

britternas förhållande till det, vilket enligt artikeln blev avgörande för många i 

deras beslut. Detta kan vi också se i mina resultat. De narrativ som konstrueras i 

The Times, Daily Mirror och i The Guardian betonar just värdet av 

multikulturalism, och beskriver Storbritannien genomgående som ett 

multikulturellt land. Detta är inte alls lika förekommande i The Daily Telegraph 

eller The Sun, där man snarare tar motsatt position och argumenterar för starkare 

gränser.  

 

Framför allt The Guardian och Daily Mirror använder sina plattformar för att 

diskutera Brexit ur ett arbetarperspektiv. Båda är vänsterorienterade tidningar 

som historiskt ofta har stöttat Labour. Även The Sun vänder sig till viss del till 

de som identifierar sig som arbetarklass. I en etnografisk studie från 2017 

intervjuas personer från just sådana arbetarklassområden som exempelvis The 

Sun nämner, och hos dem beskriver Mckenzie (2017) en stor sorg och smärta 

över den upplevda känslan av att ha lämnats utanför den politiska diskussionen, 

samhället, och systemet i stort. Under tiden för Brexit upplevde många också att 

deras identiteter användes för att göra politiska poäng. Resultaten av 

omröstningen visar att arbetare utan högre utbildning gärna röstade Leave 

(Uberoi, 2016). Det finns en motsättning i det och resultaten som framkommit i 

min granskning. The Daily Telegraph bygger till exempel väldigt få 

identifikationsmöjligheter för lågutbildade, och tillsammans med The Sun 

beskriver de till exempel Margaret Thatcher som en hjälte; något som säkerligen 

inte skulle vara så populärt bland de flesta arbetare. Å andra sidan var The Daily 

Telegraph och The Sun missnöjda med det politiska läget som det såg ut, och det 

är förstås enkelt att relatera, och kanske identifiera, sig med om man är en av de 

som känner sig bortglömd av systemet. Som Mckenzies skrev i sin artikel (2017, 

s. 278) om de hon intervjuat: ”The people I spoke to did not vote Leave because 

they thought it would improve their lives. They did so, as Sally had said, because 

they just couldn’t stand it being the same.” Det vi ser är hur de ideologiska 
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skiljelinjerna luckras upp; alla möts helt enkelt i missnöjet, oberoende om man är 

Labour eller Conservative i grunden, och oberoende av klasstillhörighet.   

 

Baron Bhikhu Parekh skrev (2000) i The Political Quarterly om hur man kan 

definiera brittisk nationell identitet. Han utvecklade två idealtyper baserat på de 

två stora partierna och hur dessa tidigare uttryckt nationell identitet. Mitt resultat 

liknar på vissa sätt hans (även om den ideologiska skiljelinjen blir svår i en fråga 

där partierna var splittrade). Redan då formulerade Parekh åsikten att den 

brittiska nationella identiteten var allt för snäv, och inte lyckades inrymma all 

den kulturella bredd som nationen och befolkningen faktiskt uppgörs av. Såhär 

arton år senare kan jag bara hålla med honom. Självklart är tidningar bundna till 

ett visst typ av språkbruk, en ideologisk förankring, något slags journalistisk sed 

(även om denna kan diskuteras av gäller The Sun). Men om vi bortser från alla 

dessa rekvisit är texterna oerhört enformiga. Varje ny artikel kändes nästan som 

en upprepning av den förra, och stora delar av Storbritanniens befolkning måste 

ha känt sig underrepresenterad vid läsningen av texterna. De osar av ett ganska 

isolerat perspektiv, där framför allt identifieringsmöjligheter för invandrare och 

ungdomar inte representeras. Vidare ser vi inte heller många direkta 

hänvisningar till andra nationer än just England. Och även om många av 

artiklarna nämner hur hård debatten varit så nämns det sällan hur 

främlingsfientlig exempelvis The Sun (och även The Daily Mail) faktiskt var 

under debatten. Främlingsfientligheten och åsidosättandet av sanningsenlig 

journalistisk rapportering är för mig förbryllande. The Sun skriver exempelvis 

vid ett tillfälle om EU: ”For 20 years they would not let us join. Now, with us in, 

they have progressively tied us up in millions of new regulations.” Detta är alltså 

rena lögner, Storbritannien fick tidigt möjlighet att gå med i unionen. Men detta 

är inte en uppsats menad att diskutera journalistisk etik, och mitt mål har aldrig 

varit att granska sanningshalten i artiklarna. Däremot säger det samtidigt något 

ganska tydligt om identitet och hur vi konstruerar den: det finns anledning att tro 

att vi oss som människor inte bryr oss jättemycket om sanningshalten i de 

berättelser vi väljer att berätta om oss själva. Så länge de bekräftar vår nuvarande 

världsbild, och vår självuppfattning, kan det vara så att vi helt enkelt inte ens 

överväger att ifrågasätta dem. Eller som Petyr Baelish säger om kungariket 

Westeros i avsnittet ”The Climb” av Game of Thrones: ”The realm. Do you 
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know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's enemies, a story we 

agree to tell each other over and over, until we forget that it's a lie.” Kanske är 

det så vi faktiskt bör betrakta identitet; som berättelser vi berättar om och om 

igen, tills vi helt enkelt glömmer bort dess ursprung, tills vi glömmer bort om de 

är grundade i sanning eller inte.  

 

Resultaten i denna uppsats måste också förstås inom ramen för sin egen kontext: 

det som har granskats är tidningar, och kan således inte ge ena fullgod bild av en 

nationell identitet. Halls syn på narrativ, och hur dessa växer fram i media och 

inom kulturen, är bunden till hans tid. Texten jag refererat till är från 1996 och 

världen ser idag annorlunda ut jämför med då. Idag rör sig människor i större 

utsträckning på internet; där utbyts idéer och tankar, och identiteter har 

möjligheten att växa fram över nationella gränser på ett sätt som inte tidigare var 

möjligt. För ett mer dynamiskt resultat skulle en liknande undersökning kunna 

genomföras, där man granskar fler typer av medialt eller kulturellt innehåll. 

Sociala medier, TV och film, skulle exempelvis kunna granskas för att fler 

dimensioner av den brittiska nationella identiteten ska kunna tydliggöras.  
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