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1 Inledning 
 

“Frames call attention to some aspects of reality while obscuring other elements, which 

might lead audiences to have different reactions“ (Entman 1993:55). 

 

Den 23 juni 2016 röstade britterna med 51.9 procent för att lämna den Europeiska Unionen 

(EU) och blev således det första landet någonsin att begära utträde ur samarbetet (Hobolt, 

2016:1259). Storbritannien har under många år uppvisat en splittrad attityd bland både 

befolkning och politiker, tillsammans med en generellt sett EU-skeptisk press. David 

Gowland beskriver Storbritanniens medlemskap i EU som “belonging without believing” 

(Gowland, 2017:80–81).  

 

I januari 2013 meddelade dåvarande premiärminister och partiledare för det Konservativa 

partiet, David Cameron, att regeringen ämnade genomföra en folkomröstning gällande det 

brittiska medlemskapet i EU, efter en omförhandling av Storbritanniens medlemskap. Endast 

två gånger tidigare har sådana folkomröstningar genomförts, en gång på Grönland 1982 och 

en gång tidigare i Storbritannien 1975 (Europaparlamentet, 2017:21). Folkomröstningens 

utfall, även känt som ”Brexit”, har skapat reaktioner över hela världen och gett upphov till en 

osäkerhet kring både Storbritannien och EU:s framtid. Det är ingen tvekan om att resultatet är 

unikt. Därmed är det också av särskild vikt att studera upptakten till folkomröstningen. Hur 

diskuterades frågan innan folkomröstningen? Hur ramades debatten in i media? Tidsperioden 

före folkomröstningen är en viktig del i steget mot att förstå de kausala mekanismerna och för 

att förhindra, ur EU:s perspektiv, att ytterligare länder lämnar unionen. 

 
Studien ämnar, genom en kombinerad kvalitativ och kvantitativ frameanalys, undersöka om 

inramningar med en generell natur, vilka media kan använda för att rapportera om olika 

ämnen, i olika länder och i olika kontexter, användes i medierapporteringen om 

Brexitomröstningen. Studien grundar sig i teorin om att kommunikatörer, i det här avseendet 

media, undermedvetet och medvetet ramar in nyheter på olika sätt genom att belysa vissa 

aspekter av en fråga och utelämna andra; det vill säga använder sig av olika inramningar 

(Entman 1993:52). Eftersom media rapporterade flitigt om Brexitdebatten och har en bärande 

roll som informationskälla i fråga om europeiska affärer är olika mediekanaler en del i att 
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forma diskursen för hur ett problem eller en fråga uppfattas av allmänheten (De Vreese, 

2003:24). Semetko och Valkenburg (2000) studerade förekomsten av generic frames (härefter 

“generella inramningar”; min översättning) och utvecklade fem inramningar som kan 

identifieras inom olika ämnen, i olika kulturella kontexter och i viss mån över tid (De Vreese 

2003:28). Forskning som berör hur inramningar används i media har genom åren haft svårt 

att etablera en gemensam konsensus för hur en inramningsprocess går till, om generella 

inramningar ens existerar, vilka dessa i sådana fall är och hur forskare bäst undersöker 

förekomsten av olika inramningar (De Vreese 2005:51). 

 

Den här studien utgår från att generella inramningar existerar och studerar huruvida Semetko 

och Valkenburgs fem generella inramningar funna i rapporteringen om EU-konferensen i 

Amsterdam 1997 går att finna i den brittiska medierapporteringen inför Brexitomröstningen. 

Att studera om generella inramningar går att finna i en så ovanlig företeelse som ett 

eventuellt första utträde ur EU kan innebära ytterligare steg i forskningen om generella 

inramningar och deras existens. Det bör även vara av intresse ur unionens perspektiv att 

studera tiden innan ett sådant kritiskt beslut för den europeiska integrationen togs. Detta 

eftersom varenda beståndsdel är relevant för att förstå vad som ledde till att ett av de absolut 

största medlemsländerna röstade sig ur samarbetet efter över 40 år som medlem. Media anses 

ha makten att dagligen påverka vad vi tänker på och hur vi tänker om ett givet ämne. 

Politiska frågor är inget undantag. Studien kan därför fungera som inspiration för vidare 

forskning att undersöka om och hur media påverkade väljarnas åsikter i frågan, samt bidra till 

förståelsen för hur väl generella inramningar går att finna i rapporteringen om olika ämnen 

och kontexter, framför allt inom ett sådant avgörande beslut som att lämna EU. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att studera om generella inramningar funna i tidigare forskning går att 

finna i medierapporteringen om Brexitdebatten inför folkomröstningen, samt om det går att 

utläsa någon skillnad i hur ofta de två officiella kampanjerna förekommer i dessa 

inramningar. Studien för även en diskussion rörande eventuella issue-specific frames 

(härefter “problemspecifika inramningar”; min översättning) som fanns i materialet. Det 

innebär att studien är en beskrivande undersökning som inte ämnar göra anspråk på att 

förklara bakomliggande orsaker till varken utfallet av folkomröstningen eller medias 
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påverkan på folkopinionen. Studien kan bidra till forskning angående utvecklande av 

konsensus kring hur media tenderar att rama in olika frågor. Frågeställningarna lyder: 

 

● Går inramningar utifrån tidigare forskning om generella inramningar att 

finna i den brittiska medierapporteringen inför Brexitomröstningen?  

- Går det i sådana fall att finna skillnader i hur ofta respektive kampanj 

förekommer i respektive generell inramning? 

- Finns det andra framträdande inramningar i materialet, så kallade 

problemspecifika inramningar?   

1.2 Bakgrund 
Kapitlet redogör för Storbritanniens relation till EU genom åren, i syfte att ge en 

bakgrundsförståelse för varför folkomröstningen ägde rum och hur Storbritanniens 

medlemskap och relation påverkat dess attityd till unionen. 

1.2.1 Storbritannien och EU 
När Storbritannien 1973 blev medlemmar i den Europeiska Unionen under Edward Heaths 

regering, gick unionen från 6 till 9 medlemsländer och gör idag Storbritannien till en av dess 

äldsta medlemmar. Under sitt 40 år långa medlemskap har Storbritannien varit ett av det mest 

EU-skeptiska medlemsländerna och genomförde en folkomröstning redan 1975, två år efter 

inträde i dåvarande Europeiska gemenskapen (EG) (Bulmer & Lequesne 2013:110). Eftersom 

beslutet togs om EG-medlemskap utan förekomsten av en folkomröstning utlystes istället en 

omröstning angående ett fortsatt medlemskap 1975 där 67.2 procent av befolkningen röstade 

för att stanna kvar som medlemmar (Gowland 2017:87&89).  

 

David Gowland (2017) redogör i sin bok “Britain and the European Union” för hur 

Storbritanniens relation till EU har sett ut genom åren och skriver att frånvaron av en 

gemensam nationell vision och ett gemensamt ställningstagande i frågan om europeisk 

integration har präglat hela tidsperioden av Storbritanniens medlemskap (2017:15). Under 

åren har sittande premiärminister antingen satt sig på tvären i kompromisser med EU, inte 

minst Storbritanniens järnlady; Margaret Thatcher, eller halvhjärtat försökt att reparera 

relationen med mindre lyckade resultat (Ibid:148). Framför allt har de brittiska regeringarna 

allt som oftast varit skeptiska till en djupare europeisk integration (Ibid:111&143). David 
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Cameron tillträdde som premiärminister 2010 i en koalitionsregering tillsammans med 

Liberaldemokraterna. I och med regeringens utformning fanns stora variationer i 

positioneringar och åsikter om EU och i januari 2013 höll Cameron ett tal där han diskuterade 

vikten av att en gång för alla avgöra Storbritanniens framtida relation till unionen (Ibid:303). 

Han menade att det var dags att fastställa Storbritanniens position och råda bot på den 

ambivalenta inställning till EU-medlemskapet som länge präglat landet. Han avslutade talet 

med löftet om att införa en folkomröstning angående Storbritanniens medlemskap i EU, 

förutsatt att det Konservativa partiet återigen blev valda till regering år 2015. Den 23 juni 

2016 genomfördes folkomröstningen och Cameron förverkligade således sitt löfte efter att 

återigen ha vunnit det brittiska parlamentsvalet i maj 2015 (Ibid:1). 

 

Inför folkomröstningen skapades två officiella kampanjer där medlemmarna hade rötter i 

olika partier. Den kampanj som förespråkade att Storbritannien skulle stanna döptes till 

‘Britain stronger in Europe’ (vilken även kommer att benämnas som stanna-kampanjen eller 

Remain). Med regeringen i ryggen och David Cameron som frontfigur argumenterade 

kampanjen för att Storbritannien är starkare, tryggare och mer välmående inom den 

Europeiska Unionen. Den kampanj som argumenterade för att lämna unionen döptes istället 

till Vote Leave (vilken även kommer att benämnas som lämna-kampanjen eller Leave). 

Kampanjerna argumenterade officiellt för sina åsikter under 10 veckors tid, från och med 15 

april 2016 hela vägen fram till dagen för omröstning 23 juni 2016. Frågan inför 

folkomröstningen löd “Should the United Kingdom remain a member of the European Union 

or leave the European Union?” (Gowland, 2017:342). 51.9 procent av de brittiska väljarna 

röstade för att lämna unionen och vann således med knapp majoritet över de 48.1 procent 

som röstade för att stanna. Valdeltagandet låg på 72.2 procent, det högsta deltagandet sedan 

brittiska parlamentsvalet 1992 (Ibid:353). 

2 Tidigare forskning 
Det här kapitlet redogör för tidigare forskning om Brexit, frameanalys och dess ursprung, 

tidigare forskning om frameanalys inom massmedia och det teoretiska perspektiv som studien 

grundar sig i. Kapitlet ger en inblick i vad som redan studerats inom ämnet, vilken forskning 

undersökningen bygger på och således varför den här studien är av intresse. 
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2.1 Brexit 

Forskning inom området Brexit har hittills fokuserat på studerandet av vilka demografiska 

grupper som röstade för att lämna EU (Hobolt, 2016; Becker et al., 2017). Både Hobolt och 

Becker et al. kommer fram till att de med lägre utbildning och lägre inkomst i större 

utsträckning röstade för Brexit än de med högre utbildning och högre inkomst (Hobolt 

2016:1273; Becker et al 2017:646). Andrew Glencross analyserar i boken “Why the UK 

voted for Brexit” (2016) den omförhandling av medlemskapet som föregick omröstningen, 

hur kampanjerna argumenterade för sina ståndpunkter samt utvärderar vad utfallet har för 

effekt på Storbritanniens internationella relationer. Han beskriver att David Cameron 

missbedömde genomslagskraften av pragmatisk argumentation, det vill säga att den rationella 

ekonomiska argumentation som stanna-kampanjen förde inte var den argumentation som fick 

fäste hos väljarna och utelämnade positiva argument om europeisk integration. Stanna-

kampanjen argumenterade nästan uteslutande ur ett ekonomiskt perspektiv, medan lämna-

kampanjen betonade argument kopplade till migration och anti-etablissemanget (Ibid). 

Hittills finns det förhållandevis lite forskning om just Brexit i media. Några som dock 

studerat medierapporteringen om Brexit är Moore och Ramsay (2017), vilka använder sig av 

en kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod för att studera i vilken utsträckning och på 

vilket sätt brittisk media rapporterade om de officiella kampanjernas argument, under den 10-

veckorsperiod som kampanjerna var aktiva. De studerar även i vilken utsträckning media 

anpassade sig efter de argument kampanjerna använde sig av, samt i vilken utsträckning de 

själva satte agendan. De kom bland annat fram till att ekonomi var det ämne som 

rapporterades mest om (Moore & Ramsay, 2017).  

2.2 Frameanalys 
Framing som begrepp introducerades av Erving Goffman i boken ”Frame analysis: An Essay 

on the Organization of Experience” där han beskriver framing som ett sätt för människor att 

kategorisera och identifiera omvärlden, och således göra den begriplig (1986:21). Josefina 

Erikson (2011) har, i sin doktorsavhandling ”Strider om mening. En dynamisk frameanalys 

av den svenska sexköpslagen” benämnt ordet “frame” som “inramning”, vilket den här 

studien fortsättningsvis kommer att göra. Även om Goffman inte applicerade begreppet 

explicit på massmedia utan antog ett sociologiskt perspektiv, har  många andra byggt vidare 

på Goffmans definition och använt frameanalys som både metod och teori inom olika 

vetenskaper (De Vreese, 2003:22). Robert Benford och David A. Snow studerar till exempel 
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hur framing ter sig inom kollektiva rörelser och menar att framing har blivit ett sätt att studera 

allt från psykologi, policystudier och politik till media och kommunikation (2000:611). 

Robert Entman (1993) skriver att oavsett vilken vetenskap som drar nytta av framing kan det 

fungera som ett verktyg för att studera vilket inflytande en kommunicerande text har 

(1993:51).  

 

Josefina Erikson och Emma Björnehed (2018) skriver i sin artikel “Making the most of the 

frame: developing the analytical potential of frame analysis” att frameanalys grundar sig i 

den konstruktivistiska kunskapsteorin1 (2018:1). Vidare beskriver de att frameanalys ofta har 

två nyckelfunktioner; att studera hur en given kontext har konstruerats och således givits 

mening, samt vilken effekt olika inramningar har på till exempel människors beteende eller 

politiskt beslutsfattande (Ibid:2). Erikson och Björneheds forskning är i första hand riktad 

mot frameanalys inom policyskapande och förändring över tid. Dock erbjuder den relevant 

kritik mot frameanalytiska studier idag. De menar att avsaknaden av etablerade analytiska 

verktyg att använda sig av hämmar frameanalysen från att nå sin fulla potential och att många 

forskare över tid påpekat behovet av att utveckla en ny dimension av frameanalys för att 

bättre kunna förstå en inramningsprocess och dess effekter (Ibid:14). Författarna ämnar råda 

bot på detta och erbjuder ett mer utvecklat och omfattande frameanalytiskt verktyg för att 

studera policyskapande. Deras studie ger således en bild av hur frameanalys studeras idag och 

att den kritik mot avsaknaden av etablerade analytiska verktyg som länge riktats mot 

frameanalysen fortfarande är relevant.  

2.2.1 Frameanalys och media 

Att studera hur framing ter sig inom media och dess effekter blir allt mer populärt i och med 

medias utbredning i vårt moderna samhälle. Däremot råder det, precis som Erikson och 

Björnehed argumenterar för, fortfarande en avsaknad av en gemensam konsensus för vad 

framing är och hur det bör definieras, samt ett analytiskt verktyg för hur en frameanalys bör 

utföras (De Vreese, 2005:51; Semetko & Valkenburg, 2000:94). Det finns dock flera 

framstående forskare som försökt skapa en mer allmängiltig och precis definition av vad 

framing är och hur det bör studeras. Robert Entman skriver i “Framing: Toward a 

Clarification of a Fractured Paradigm (1993) att kommunikatören medvetet eller 

undermedvetet använder sig av framing i bestämmandet av vad personen ska skriva eller säga 
                                                
1 Konstruktivismen utgår från att vi skapar den sociala värld vi lever i och att ingen objektiv verklighet finns, 
taget från Strider om mening: En dynamisk frameanalys av den svenska sexköpslagen (2011) 
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utifrån hur kommunikatören ser världen, det vill säga personens “belief system” (1993:52). 

Vidare skriver han att framing har fyra olika delar i en kommunikationsprocess; 

kommunikatören, texten, mottagaren och kulturen. Texten innehåller olika inramningar 

beroende på vad texten innehåller för nyckelord, återkommande fraser, stereotypiska bilder, 

källor med information och meningar som innehåller tematiska fakta eller bedömningar 

(Ibid). Mottagaren kan sedan tolka dessa inramningar som kommunikatören avsåg eller på ett 

helt annat sätt, beroende på läsarens eget “belief system”. Kulturen innefattar det kluster av 

inramningar som ofta återanvänds av kommunikatören själv eller av andra kommunikatörer 

inom samma diskurs. Gemensamt för alla fyra delar av en kommunikationsprocess är att 

vissa delar av kommunikationen framhävs och förtydligas, medan andra delar utelämnas för 

att skapa olika inramningar som innehåller ett problem, dess orsaker och orsaksmekanismer, 

samt en utvärdering och/eller en lösning på problemet (Ibid:53).  

 

Tidigare forskning har även försökt identifiera vanliga inramningar för medierapportering av 

olika ämnen i syfte att urskilja så kallade ”generella inramningar”. Dessa ska gå att applicera 

på olika frågor, i olika länder, med olika omständigheter (Semetko och Valkenburg, 2000). 

De Vreese (2003) och Matthes (2009) förklarar distinktionen mellan problemspecifika 

inramningar och generella inramningar, där problemspecifika inramningar har attribut som är 

unika för en särskild fråga och således endast används inom just det ämnet. Generella 

inramningar är däremot inte bundna till ett givet ämne och kan studeras, analyseras och 

användas inom olika frågor, i olika kulturella kontexter och i viss mån över tid (2003:28; 

2009:350). Att endast studera problemspecifika inramningar kan vara fördelaktigt då 

forskaren tillåts belysa och analysera detaljer som är unika för den givna frågan. Svårigheten 

att generalisera och jämföra utifrån sådana specificerade och detaljerade inramningar kan 

däremot vara en nackdel. En annan kritik som riktas mot studerandet av problemspecifika 

inramningar är forskarens tendens att alltför lätt hitta vad hen letar efter och därmed skapa 

nya inramningar för varje studie, vilket i sin tur hämmar utvecklingen av fler generella 

inramningar att använda sig av (De Vreese, 2003:28). Fördelen med generella inramningar är 

bland annat att det är enklare att göra jämförande studier i och med dess generella natur, 

däremot riskerar vissa specifika attribut som problemspecifika inramningar fångar upp falla 

bort när forskaren endast studerar olika generella inramningar. Dock är dessa inramningar 

ofta mer användbara att studera i forskning som ämnar undersöka hur media tenderar att 

använda sig av inramningar överlag (Ibid:30). 
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2.3 Teoretiskt perspektiv 

De Vreese (2003) beskriver hur olika forskare har operationaliserat framing, då konsensus 

inte heller råder kring hur begreppet framing ska mätas på bästa sätt. Även om 

operationaliseringen kan se olika ut skriver han att forskare som utfört empiriska 

undersökningar är överens om att framing i breda drag är: “[...] specific textual and visual 

elements or 'framing devices'. These elements are essentially different from the remaining 

news story which may be considered core news fact” (2003:34).   

 

Den teoretiska utgångspunkten i studien bygger först och främst på teorin om att media 

använder sig av olika sätt att rama in nyheter, genom att belysa vissa aspekter och utelämna 

andra, vilket i sin tur påverkar hur vi människor uppfattar och tolkar problemet i fråga. 

Robert Entman erbjuder en relevant definition av vad framing innebär: “To frame is to select 

some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in 

such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral 

evaluation, and/or treatment recommendation for the item described” (Entman, 1993:52). 

Med andra ord byggs inramningar upp utifrån problem, orsak och utvärdering/lösning. Med 

utgångspunkt i Entmans definition bör således först ett problem identifieras och därmed även 

dess för- och nackdelar, för att sedan identifiera orsaken till problemet. När orsaken har 

identifierats utvärderas kausala sambandet och dess effekter, vilket kan leda till att föreslå 

lösningar och försök att förutspå dess konsekvenser (Ibid).  

 

Semetko och Valkenburg (2000) studerade förekomsten av fem generella inramningar i den 

holländska medierapporteringen om EU-konferensen i Amsterdam 16–17 juni 1997, utifrån 

två olika ämnen; kriminalitet och Europa. I Regeringskansliets årsbok “I korthet om EU” 

1997 skriver de att konferensen innefattade den prioriterade frågan om utvidgningsprocessen 

och bland annat innehöll ett beslut om att starta förhandlingar med flera stycken 

kandiderande länder i syfte att utöka antalet medlemmar (Regeringskansliet 1998:9–10). De 

inramningar som användes var: “konflikt”, “mänskligt intresse”, “tillskrivning av ansvar”, 

“moral” och “ekonomiska konsekvenser”2. De kom fram till att tillskrivning av ansvar var 

den inramning som förekom mest frekvent i undersökningen, följt av inramningen konflikt. 

                                                
2 Dessa inramningar är översatta från Semetko & Valkenburg "Framing European politics: A content analysis 
of press and television news" (2000) och heter på engelska ”conflict”, ”human interest”, ”attribution of 
responsibility”, ”morality” och ”economic consequences” 
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Den vanligaste efter konflikt var ekonomiska konsekvenser, följt av mänskligt intresse. Den 

inramning som förekom minst var moral (2000:103). Dessa resultat stämmer även för det 

resultat som presenterades angående hur media ramade in Europa som ämne, där tillskrivning 

av ansvar, konflikt och ekonomiska konsekvenser var vanligt förekommande inramningar 

(2000:107). Även andra forskare har funnit dessa inramningar som vanliga i 

medierapportering, både förekomsten av dessa tillsammans och separat (Kozman, 2016:780).  

 

Det är i Semetko och Valkenburgs forskning som studien vidare tar sin teoretiska 

utgångspunkt. Eftersom en eventuell utvidgning av EU stod högt upp på agendan under och 

innan konferensen i Amsterdam bör rimligtvis dessa inramningar även gå att finna i 

rapporteringen om Brexitdebatten. Även om Brexit inte handlade om att utöka EU-

samarbetet, utan tvärtom; ett eventuellt reducerande av EU-samarbetet är ämnet europeisk 

integration en gemensam nämnare. Generella inramningar funna i rapporteringen om EU-

konferensen i Amsterdam 1997 kan således även finnas i rapporteringen om EU-

omröstningen i Storbritannien. 

3 Metod och material 
Kapitlet redogör för den metod som använts och dess analytiska verktyg (tabell 1), samt 

material och den avgränsning av materialet som gjorts. Metoden är en kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ frameanalys. Materialet består av tidningen The Guardian och dess 

nyhetsrapportering om Brexitdebatten veckan inför folkomröstningen.  

3.1 Metod 

Den metodologiska utgångspunkten är det som Esaiasson och Oscarsson (2012) benämner 

som kvalitativ textanalys, i kombination med en kvantitativ innehållsanalys. Det innebär att 

studiens datainsamling är hämtad med hjälp av en kvalitativ textanalys, medan analysen av 

materialet är både kvalitativt och kvantitativt bearbetad. Den kvalitativa textanalysen innebär 

att antingen systematiskt eller kritiskt granska innehållet i en text genom noggrann läsning av 

materialet. Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen arbetar inte den kvalitativa 

textanalysen utifrån antagandet om att helheten endast är summan av alla delar, utan att vissa 

delar av texten är viktigare än andra. Det betyder att texten kan innehålla dolda budskap som 

inte går att finna genom kvantitativa metoder (Esaiasson & Oscarsson 2012:210). Däremot är 
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den kvantitativa innehållsanalysen användbar när man vill studera hur frekvent till exempel 

en inramning förekommer. Genom att både räkna antalet generella inramningar i artiklarna 

och antalet gånger kampanjerna förekom inom inramningarna kan slutsatser dras om 

skillnaden i inramningarnas utsträckning och kampanjernas befintlighet i detsamma 

(Ibid:197). Även två tabeller återfinns i analysen, vilka ger en procentuell överblick av 

inramningarna och kampanjernas närvaro i materialet. Detta i syfte att strukturera upp 

resultatet och ge en tydligare precision av inramningarnas och kampanjernas befintlighet.  

 

Materialet har, utifrån den valda metoden och det valda analysverktyget, lästs igenom flera 

gånger för att kunna urskilja olika inramningar som går i linje med de teoretiska 

definitionerna. Fördelen med en kvalitativ frameanalys är bland annat att den inte begränsas 

till att endast identifiera innehållet i en inramning, utan även kan analysera vad som 

utelämnats och kan finna att de mest frekvent återkommande orden inte alltid är de viktigaste 

(Connolly-Ahern, 2008:369). Med den kvantitativa frameanalysen går det således inte att 

identifiera olika metaforer, underliggande budskap och berättelser i texten som kan vara av 

relevans för att förstå innehållet. En fördel med den kvantitativa metoden är däremot att 

risken för att forskarens subjektivitet påverkar undersökningens resultat inte är lika hög 

(Kozman, 2016:780).  

3.1.1 Analytiskt verktyg 

Att utföra en väl fungerande frameanalys innebär både att ha en tydlig teoretisk definition och 

att utveckla operationella indikatorer för att kunna mäta förekomsten av inramningar i 

texterna, det vill säga de teoretiska definitionerna behöver operationaliseras. Det innebär 

bland annat att vissa teoretiska begrepp behöver tillskrivas en mer konkret och mätbar 

betydelse, i syfte att öka sannolikheten för att forskaren faktiskt undersöker det som ämnas att 

undersökas. Det analytiska verktyget syftar således till att skapa en så hög validitet som 

möjligt; det vill säga en frånvaro av systematiska fel (Esaiasson & Oscarsson, 2012:57). 

Nedan presenteras den teoretiska definitionen av de generella inramningar som undersöks, 

följt av tabell 1 som strukturerar upp inramningarnas teoretiska definition, dess 

operationalisering och ett antal frågor till texten som används som hjälpmedel för att 

identifiera inramningarna; det vill säga analysschemat. 
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   Tillskrivning av ansvar ramar in frågan eller problemet genom att peka ut någon som 

ansvarig för ett problem, till exempel en enskild individ, en grupp eller en regering.  

   Konflikt fokuserar på konflikter, motsättningar och meningsskiljaktigheter mellan olika 

aktörer, så som individer, olika grupper, eller institutioner som ett medel för att väcka 

läsarens intresse.  

   Mänskligt intresse använder sig istället av personliga berättelser och fokuserar på hur 

individer påverkas av ett problem, det vill säga ger problemet ett “mänskligt ansikte”. 

Inramningen ämnar personalisera eller dramatisera problemet (Semetko & Valkenburgs 

2000:95).  

   Ekonomiska konsekvenser, ramar in problemet utifrån vad för konsekvenser problemet kan 

tänkas ha på ekonomin. Det kan antingen vara konsekvenser för individer, olika grupper, 

institutioner, regioner eller hela länder.  

   Moral ramar istället in problemet ur en moralisk vinkel, till exempel i förhållande till 

religion eller andra moraliska hänseenden. Inramningen inkluderar även moraliska aspekter 

för vad som är socialt acceptabla beteenden (Ibid:96).  

 

Tabell 1. Analysschema 
 Inramningar Teoretisk definition  Operationalisering Frågor till texten 
  
 
Tillskrivning av ansvar 

Pekar ut någon som 
ansvarig för ett problem. 
Till exempel en enskild 
individ, en grupp eller en 
regering. 

Pekar ut en individ, 
grupp, eller institution 
som ansvarig för ett 
problem relaterat till 
Brexit/EU. 

- Uttrycker texten att en 
individ/grupp/institution/
regering är ansvarig/-a 
för problemet/frågan?  

  
 
 
Konflikt 

Fokuserar på konflikter 
mellan olika aktörer. Till 
exempel individer, olika 
grupper, eller 
institutioner. 

Rapporterar om 
konflikter mellan aktörer 
relaterade till Brexit/EU 
eller om två olika sidor 
av problemet som inte 
går i linje med varandra. 

- Uttrycker texten 
motsättningar eller 
oenigheter mellan 
individer/grupper/partier 
kopplade till 
problemet/frågan? 

  
 
Mänskligt intresse 

Ramar in problemet på 
individnivå och använder 
sig av personliga 
berättelser kopplade till 
problemet. 

Rapporterar om hur en 
person/grupp påverkas 
av frågor relaterade till 
EU/Brexit genom 
personliga berättelser. 

- Uttrycker texten hur 
olika individer eller 
grupper påverkas av 
problemet/frågan genom 
personliga berättelser? 

  
 
Ekonomiska 
konsekvenser 

Ramar in problemet 
utifrån vad för 
konsekvenser det kan 
tänkas ha på ekonomin, 
till exempel individuellt 
eller för landet i stort. 

Rapporterar om 
ekonomiska 
konsekvenser av frågor 
relaterade till EU/Brexit 
och vad dessa kan ha för 
konsekvenser för en 
individ, grupp eller 
landet i stort. 

- Uttrycker texten att det 
finns risk för ekonomiska 
förluster eller fördelar av 
problemet/frågan nu eller 
i framtiden? 
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Moral 

Ramar in problemet ur 
en moralisk vinkel, till 
exempel i förhållande till 
religion eller andra 
moraliska hänseenden. 

Rapporterar om 
moraliska aspekter av 
frågor relaterade till 
EU/Brexit eller aktörers 
beteenden (individ, 
grupp eller institution). 

- Uttrycker texten några 
moraliska budskap eller 
aspekter, t.ex kopplat till 
religion eller vad som är 
socialt acceptabelt?  

 

Semetko och Valkenburgs använder sig av en mer komplicerad metod för att mäta sin 

undersökning, eftersom de studerar om inramningarna varierar mellan tidningar och om dessa 

varierar beroende på vilket ämne som nyhetsbevakas (2000:96-97). Studiens 

operationalisering och upplägg ser därmed något annorlunda ut än deras, men baseras både på 

deras teoretiska definitioner och på de frågor som ställdes till texterna för att identifiera 

inramningar. De använde sig däremot endast av en kvantitativ metod för att besvara sina 

frågeställningar, medan den här studien kombinerar ett kvalitativt och kvantitativt 

tillvägagångssätt. Frågorna som Semetko och Valkenburg använde sig av är exempel på 

frågor som kan hjälpa till att identifiera inramningarna, med utgångspunkt i de teoretiska 

definitionerna. 

3.2 Material 

Materialet studien undersöker är ett antal strategiskt utvalda nyhetsartiklar i den brittiska 

tidningen The Guardian. De artiklar som återfinns i analysen är vidare sådana som innehåller 

de generella inramningar vilka studien ämnar undersöka.  

3.2.1 Avgränsning 

Valet att endast begränsa undersökningen till en tidning grundar sig bland annat i 

praktikaliteter såsom C-uppsatsens tidsbegränsning och omfång, i kombination med 

svårigheterna att utföra en kvalitativ textanalys på ett allt för omfattande material. Det har lett 

till bedömningen att en tidning räcker, då undersökningen ämnar studera om inramningarna 

går att finna i den brittiska medierapporteringen och inte om dessa dominerade all brittisk 

press. The Guardian är en av Storbritanniens mest lästa tidningar (om än inte den mest lästa) 

med en läsekrets på ca 158,000 år 2016. År 2017 hade tidningen ca 8 miljoner unika besökare 

per dag vilket gör The Guardians hemsida till en av de mest besökta websidorna på internet. 

Tidningen är politiskt oberoende med vänsterliberala värderingar, grundades 1821 och har 

med tiden byggt upp ett anseende som en av världens mest respekterade dagstidningar 

(Nationalencyklopedin, The Guardian). Tidningen är även en av få tidningar som än idag inte 
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tar betalt av sina läsare (Eurotopics, The Guardian). I och med tidningens utformning antas 

det att journalisterna försöker rama in debatten på ett seriöst sätt med de politiska frågorna i 

fokus, vilket bland annat ligger till grund för valet av tidning.  

 

Att endast använda The Guardian som material kan problematiseras utifrån svårigheten att 

generalisera, då en tidning inte kan vara representativ för hur hela den brittiska pressen 

ramade in Brexitdebatten. Däremot kan undersökningen av The Guardian säga någonting om 

hur delar av rapporteringen såg ut och således ge en indikation på huruvida dessa generella 

inramningar verkligen är vanliga sätt att rama in nyheter på, vilket även kan ge upphov till 

vidare forskning inom området. Även en diskussion om möjligheterna att generalisera till 

rapporteringen om europeisk integration är relevant att föra, då även Semetko och 

Valkenburg undersöker ämnet. 

3.2.2 Bearbetning av material 

För att kunna utföra en kvalitativ textanalys på det valda materialet behövs först irrelevanta 

nyhetsartiklar att sållas bort. Det görs genom att endast inkludera artiklar från The Guardians 

hemsida som innehåller orden “EU” och “referendum” (folkomröstning), då dessa ord bör 

ringa in det material som rapporterade om omröstningen. Tidsspannet för urvalet av material 

innefattar veckan före folkomröstningen, det vill säga den 15 juni 2016 till den 22 juni 2016. 

Valet att begränsa tidsspannet till endast en vecka grundar sig både i uppsatsen omfång och 

antagandet om att veckan innan folkomröstningen var en intensiv period i rapporteringen om 

Brexit.  

 

Alla de artiklar som innehöll orden “EU” och “referendum” (148 stycken) har sedan lästs och 

sorterats utifrån dess relevans för undersökningen, vilket innebär att till exempel 

opinionsartiklar, debattartiklar och andra typer av artiklar som inte explicit är nyheter 

bedömdes vara irrelevanta. Undersökningen ämnar endast studera nyhetsrapporteringen för 

att i så hög grad som möjligt undvika att författarens egna åsikter återspeglas i texterna, 

eftersom både undermedvetna och medvetna inramningar är av intresse i en till synes 

“objektiv” rapportering. Opinionsartiklar riskerar till exempel att vara skrivna av personer 

som har en egen agenda och uttrycker egna ståndpunkter i frågan. Även 

opinionsundersökningar och artiklar som var för korta för att innehålla en inramning sållades 

bort. När endast nyhetsartiklar återstod lästes materialet grundligt och de artiklar som ansågs 
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osäkra lades åt sidan för att sedan läsas igen, bedömas och kategoriseras. När varje inramning 

identifierats studerades fortsättningsvis förekomsten av kampanjerna i inramningen. Till sist 

återstod 54 stycken artiklar som innehöll någon av de på förhand givna generella 

inramningar. Inramningarna har sedan räknats och kategoriserats tillsammans med ”endast 

Remain”, ”endast Vote Leave”, ”både Reman och Leave”, respektive ”ingen kampanj”. 

Förekomsten av ovan nämnda kategorier i respektive inramning presenteras i tabell 3 i 

analysen. För att belägga förekomsten av inramningar och kampanjer ges exempel i analysen 

på representativa citat. De artiklar som inte citeras återfinns under rubriken ”bilaga”. 

 

Av relevans att påpeka är även att en artikel där en generell inramning identifierats inte kan 

innehålla samma inramning två gånger. Det beslutet grundar sig i att det är hela texten som 

byggs upp på ett visst sätt för att påverka läsaren och att räkna samma inramning flera gånger 

anses således inte vara av relevans för studiens resultat. Det innebär även att båda 

kampanjerna kan förekomma inom samma inramning, eftersom de båda kan nämnas flera 

gånger i samma artikel. Däremot kan flera olika inramningar existera i en och samma artikel, 

då en artikel till exempel kan använda sig av personliga berättelser och samtidigt belysa 

konflikter personerna emellan (Kozman, 2016:780). 

3.3 Källkritik 

Teorell och Svensson erbjuder i sin bok ”Att fråga och att svara” fem kriterier för att bedöma 

hur användbar och tillförlitlig en källa är – äkthet, samtidighet, centralitet, tendens och 

oberoende. Äkthet innebär att vi bör vara säkra på att källan inte är förfalskad. Eftersom det 

material som studeras är nyhetsartiklar funna på tidningens hemsida är det ingen tvekan om 

att materialet är äkta. Kraven för samtidighet och centralitet kan översättas till kraven på 

närhet i tid och rum. Källan bör således vara nära händelseförloppet som undersöks 

tidsmässigt och även så central i händelsen som möjligt (Teorell & Svensson, 2008:104-106). 

Då studien undersöker medierapporteringen veckan innan folkomröstningen bör inte närhet i 

tid vara problematiskt. Däremot går det att diskutera hur nära i rum artiklarna är, eftersom de 

inte nödvändigtvis är förstahandskällor. Dock rapporterar de flesta artiklar om offentliga 

uttalanden och händelser som gör att sanningshalten i rapporteringen rimligtvis är hög. Att en 

källa riskerar att förvränga händelseförloppet för att få sig själv att framstå så bra som möjligt 

leder oss till det fjärde kriteriet, tendens. Det sista kriteriet syftar till att framhäva vikten av en 

källas oberoende ställning till andra relevanta källor. (Teorell & Svensson, 2008:106). Även 
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om de två sistnämnda kriterierna inte nödvändigtvis är problematiska skriver Esaiasson och 

Oscarsson (2012) att oavsett hur ointresserad forskaren är av enskilda personers åsikter finns 

det alltid en författare till varje text, vilken forskaren måste ta hänsyn till (2012:218). Det 

innebär att de källkritiska kriterierna hela tiden bör tas i beaktande under undersökningens 

gång, eftersom varje artikel är skriven av olika journalister. 

 

Det som rimligtvis även bör beaktas i fråga om källkritik är subjektiviteten hos den som utför 

undersökningen. En kvalitativ frameanalys bygger främst på att studera texterna ingående och 

identifiera inramningar utifrån ett förutbestämt analysschema, vilket i viss mån ger utrymme 

för subjektiva tolkningar av inramningarnas existens och således dess utsträckning - vilket 

ökar risken för låg reliabilitet. För att studien skall ha hög reliabilitet bör den gå att replikera 

oberoende av vem forskaren är och därmed minimera risken för osystematiska fel (Esaiasson 

& Oscarsson, 2012:63). Risken för subjektivitet minskar alltså med ett väl fungerande 

analysschema (även om problematiken till viss del kvarstår i och med metodens utformning) 

och utförliga operationaliseringar. Valen av citat ämnar höja reliabiliteten, eftersom syftet 

med dessa är att klargöra hur inramningarna identifierades i texten. En problematik för 

undersökningens validitet kan vara de facto att den forskning som undersökningen bygger på 

använder sig av en kvantitativ kodning för att mäta förekomsten av inramningar. Det gör att 

den här undersökningen inte kan luta sig tillbaka på hur dessa forskare motiverade 

förekomsten av olika inramningar. Dock kan undersökningen hela tiden jämföra med de 

teoretiska definitioner som Semetko och Valkenburg erbjuder och med hjälp av de frågor 

som presenteras i tabell 1 identifiera inramningarna i texterna.  

 

Att inte allt för ivrigt leta efter de inramningar som studien utgår ifrån är också en viktig 

aspekt i fråga om tillförlitlighet. Eftersom risken finns att andra inramningar dyker upp i 

materialet är det av yttersta vikt att inte låsa sig vid att till varje pris försöka identifiera de 

generella inramningarna, utan hela tiden vara öppen för att dessa inte återfinns i allt 

textmaterial. Också här belyses alltså vikten av ett väl fungerande analytiskt verktyg och 

betydelsen av att använda verktyget på ett konsekvent sätt för att även identifiera när 

inramningarna inte existerar i texten.  
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4 Analys 
Här presenteras resultatet av den frameanalys som utförts. Först ges en överblick i tabell 2 av 

hur många på förhand givna generella inramningar som identifierades i materialet. Sedan 

presenteras resultatet i text, med en rubrik för varje generell inramning, följt av en rubrik som 

analyserar kampanjernas närvaro i inramningarna. Där visas tabell 3 som beskriver hur 

rapporteringen av kampanjerna såg ut och i vilken utsträckning de identifierades i 

inramningarna. Det presenteras även en rubrik för analys av problemspecifika inramningar. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av undersökningens resultat.  

 

Vissa nyhetsartiklar innefattade som väntat inte några av de generella inramningar som 

undersöktes. Däremot förekom alla inramningarna i materialet, om än i olika utsträckning. 

Vidare var inramningarna enkla att definiera i vissa artiklar och svårare i andra. 

Inramningarna presenteras i storleksordning, det vill säga den inramning som identifierades 

flest gånger redovisas först och den minst förekommande inramningen presenteras sist. 

 

Tabell 2. Förekomsten av inramningar 
Inramningar Antal gånger inramningarna förekom i 

artiklarna 

Ekonomiska konsekvenser 28 (40%) 

Konflikt 20 (28%) 

Tillskrivning av ansvar 13 (19%) 

Mänskligt intresse 6 (9%) 

Moral 3 (4%) 

Totala antalet generella inramningar 70 (100 %) 

4.1  

Ekonomiska konsekvenser 

Att rama in frågor relaterade till Brexit utifrån ekonomiska konsekvenser var vanligast av de 

generella inramningar som undersöktes, då inramningen identifierades i 28 stycken artiklar 

(40 procent av alla generella inramningar, se tabell 2). Materialet innefattar bland annat 
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ekonomiska konsekvenser för Storbritannien i stort, vilket även var det vanligaste sättet att 

använda inramningen på. Framför allt ramades konsekvenserna in som ekonomiska förluster 

för Storbritannien i händelse av Brexit, till exempel ”[…] Brexit would plunge the UK into 

recession […]” (Allen, 2016a). Det rapporterades även om ekonomiska konsekvenser för 

företag eller enskilda personer och deras privata ekonomi, oftast i negativ bemärkelse i 

händelse av ett utträde ur EU. Inramningen utkristalliserade sig ofta snabbt i och med dess 

konkreta utformning och var därmed lättare att identifiera än flera av de andra inramningarna. 

Framför allt den officiella kampanjen för ett fortsatt medlemskap i EU, Britain Stronger In 

Europe, byggde mycket av sin argumentation kring eventuella ekonomiska konsekvenser av 

Brexit. Ekonomiska konsekvenser var vidare vanligt förekommande i artiklar som även 

innehöll inramningarna konflikt eller tillskrivning av ansvar.  

  
”Far from freeing up money to spend on public services as the leave campaign would like you 

to believe, quitting the EU would mean less money, Osborne will say. “Billions less. It’s a 

lose-lose situation for British families and we shouldn’t risk it.” (Asthana, Mason & Inman, 

2016) 

I citatet refererar George Osborne tydligt till ekonomiska förluster för individer och familjer. 

Han pratar även om graden av ekonomisk kostnad och betonar således vikten av de 

ekonomiska konsekvenserna, vilket gjorde inramningen relativt enkel att identifiera. I artikeln 

refereras det bland annat till “impact of Brexit”, “[...] quitting the EU would mean less 

money” och “[...] would have to fill the €30bn black hole in public finances” (Ibid). Flertalet 

artiklar som använde sig av inramningen refererade till “economic shock” (Mason, Elgot & 

Syal, 2016), ”economic mess” (Farrer, 2016) eller “economic crisis”, vilket innebär att 

artiklarna ofta rapporterade om negativa ekonomiska konsekvenser som ett eventuellt Brexit 

skulle kunna resultera i och således går i linje med den teoretiska definitionen som menar att 

texten skall rapportera om ekonomiska konsekvenser av ett problem - det vill säga Brexit.  

  
“I warn you not to be on low or middle incomes as the disruption brought by Brexit pushes up 

interest rates and prices, slashes benefits, and causes slump,” he said. “I warn you not to 

expect work, as uncertainty causes investment to move to the single market which we would 

be leaving.” (Mason, 2016a) 
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Här presenteras orsaken till ekonomiska förluster i form av en eventuell osäkerhet som 

investerare kan komma att drabbas av i händelse av Brexit. Det kommer i sin tur påverka 

arbetsmöjligheterna och pressa upp priserna. Lösningen på problemet är således att stanna i 

EU. Här nämns inte ekonomin rakt ut, som i tidigare citat, men den som talar pekar ändå på 

ekonomiska konsekvenser för individen av att bli av med jobbet eller som ett resultat av 

högre räntor och priser efter Brexit. Det är därmed ekonomiska konsekvenser som är 

huvudargumentet i citatet, det vill säga eventuella ekonomiska förluster i framtiden som 

resultat av folkomröstningens utfall, vilket går i linje med operationaliseringen i tabell 1. I 

den här artikeln nämns bland annat ”serious economic danger” (Mason, 2016a) som ett 

resultat av att lämna EU, vilket direkt ger starka indikationer på inramningens existens i 

texten. Ett ytterligare exempel på hur ekonomiska konsekvenser uttrycktes tydligt i en artikel 

med fraser som “a huge negative” är citatet: ”[…] a vote to leave the EU would be ”a huge 

negative” for the electronics firm’s business in the UK.” (McCurry, 2016). 
 

Eftersom det i vissa texter är svårare att identifiera olika inramningar än i andra är det 

nödvändigt att diskutera exempel på inramningar i analysen som inte är lika tydliga. Citatet 

nedan är från artikeln ”George Soros wrong on Brexit and UK economy, says City 

economist”.  

 
One of the City’s leading economists has countered George Soros’s prediction that a Brexit 

vote will lead to a damaging 20% fall in the value of the pound by saying that a depreciation 

would be good for the economy. (Elliott, 2016) 

 

Artikeln rapporterar främst om Albert Edwards åsikter om någonting George Soros har sagt 

och det är svårt att plocka ut citat som explicit uttrycker en ekonomisk konsekvens av ett 

problem eller en fråga relaterat till Brexitomröstningen. Artikeln har ändå räknats in i 

inramningen eftersom den diskuterar frågor rörande ekonomiska konsekvenser och de facto 

att personen som citeras i artikeln säger att Brexit nödvändigtvis inte måste leda till 

ekonomiska förluster, men att det är möjligt. Precis som att det är möjligt att Brexit leder till 

positiva ekonomiska konsekvenser (Elliott, 2016). Texten nämner också att “[...] he was 

simply discussing the possible implications of a Brexit vote” (Ibid). Med tanke på den 

teoretiska utgångspunkt studien bygger på - att media medvetet eller undermedvetet ramar in 

frågor på olika sätt - är det tydligt att texten rapporterar om ekonomiska konsekvenser genom 

att belysa vissa aspekter och utelämna andra.  
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And it said that Vote Leave’s claim that Britain sends £350m a week to Brussels, some of 

which could otherwise be used to fund the NHS, had been “blown out of the water by a host 

of financial and economic experts” (Press Association, 2016) 

 

Det var enklast att identifiera inramningen utifrån tydliga argumentationer rörande 

folkomröstningens utfall och dess konsekvenser på Storbritanniens ekonomi, men exemplet 

ovan uttrycker istället ekonomiska vinster eller förluster av ett redan befintligt medlemskap i 

EU - det vill säga en fråga relaterad till Brexit (se tabell 1). Ekonomiska konsekvenser är 

således någonting som artikeln fokuserar på och har därmed kategoriserats som den 

inramningen. Detta eftersom påståendet om att Storbritannien skickar 350 miljoner Euro i 

veckan till Bryssel är en ekonomisk förlust av landets medlemskap i unionen - det vill säga en 

fråga relaterad till Brexit.   

 

Ytterligare exempel på hur inramningen ekonomiska konsekvenser uttryckte sig: 

 
The Bank of England has issued a fresh warning that a vote to leave the EU in next week’s 

referendum risks knocking economic growth, pushing the pound sharply lower and sending 

shockwaves through the global economy. (Allen, 2016b) 

 

With less than a week to go until the referendum, Lagarde repeated her assertion that it made 

economic sense to stay in the EU and rebuffed suggestions that migration had hurt the jobs 

market. (Allen, 2016c) 

 

“The care sector has gone through a period of very serious reduction in local authority 

spending. Britain leaving the EU could have a profound effect on our national economy and 

in turn on public spending. The care sector would struggle to absorb another cut in spending.” 

(Mason, 2016b) 

 

Alla tre citaten ovan rapporterar om ekonomiska konsekvenser utifrån en önskan om att 

stanna i EU – det vill säga att Brexit skulle leda till ekonomiska förluster. “Knocking 

economic growth”, “economic sense to stay in the EU” och “profound effect on our national 

economy” vittnar om nyckelord och fraser som rapporterar om ekonomiska konsekvenser.  
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4.2 Konflikt 

Inramningen konflikt var, efter ekonomiska konsekvenser, mest frekvent förekommande i 

nyhetsartiklarna med närvaro i 20 stycken artiklar (28 procent av alla generella inramningar, 

se tabell 2). Nyhetsartiklar som innehöll inramningen rapporterade i allra högsta grad om 

konflikter mellan de två officiella kampanjerna eller mellan individuella personer aktiva i 

kampanjerna. Det rapporterades om oenigheter och meningsskiljaktigheter flertalet gånger, 

inte bara på grund av kampanjernas olika åsikter, utan även i form av hur politiker eller andra 

individer aktiva i kampanjerna kommenterade varandras handlingar eller smutskastade 

varandras taktiker. Rapporteringen om två olika sidor av problemet som inte går i linje med 

varandra utgick ofta från kampanjernas olika påståenden om EU-medlemskapets 

konsekvenser. Ett sådant exempel är kampanjernas olika påståenden om hur mycket pengar 

Storbritannien tjänar eller förlorar på ett EU-medlemskap.  

 
On Tuesday, Jeremy Corbyn mounted an unusually forceful attack on Johnson and Nigel 

Farage over their claims to be defending the NHS, as he urged Labour voters to cast their 

ballot for remain. At a trade union event, he accused them of being “wolves in sheep’s 

clothing” as they are actually putting the health service in jeopardy by campaigning to leave 

the EU. (Asthana, Mason & Inman, 2016) 

 

Ovan är ett exempel på hur inramningen konflikt uttryckte sig, med ett citat från en artikel 

publicerad den 14 juni 2016. Många av de artiklar som innehöll inramningen använde sig av 

nyckelord som “accused” (Asthana & Stewart, 2016) och “attacked” (Mason & Weaver, 

2016), vilket indikerar på konflikter individerna emellan. Uppenbarligen håller de inte alls 

med varandra angående vad som är bäst för Storbritanniens National Health Service, vilket 

får Jeremy Corbyn att benämna Boris Johnson och Nigel Farage som “wolves in sheep’s 

clothing”. Överlag var det lättare att identifiera inramningen när konflikterna var så pass 

offensiva att det fanns tydliga oenigheter och således ofta innehöll återkommande nyckelord.  

 
Within hours, however, dozens of Conservative MPs had openly defied him by putting their 

name to a letter saying they would defeat him in the House of Commons if he tried to impose 

a Brexit “punishment budget.” (Mason, Elgot & Syal, 2016) 
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David Cameron has accused Michael Gove of having “lost it” after the justice secretary 

compared economists warning against Brexit to experts in the pay of Nazis. (Asthana & 

Mason, 2016) 

 

Att aktörer aktiva i respektive kampanj beskyllde varandra för olika problem som inte gick i 

linje med deras egna åsikter var vanligt förekommande. David Cameron och Michael Gove 

var båda centrala personer i kampanjerna och det rapporterades därmed en hel del om deras 

försök att smutskasta varandras handlingar eller ståndpunkter. Även här återkommer ordet 

“accused” och frasen “openly defied him”, vilka tyder på oenigheter mellan personer, då båda 

citaten uttrycker missnöje rörande hur någon annan beter sig.  

 

Inramningen konflikt existerade ofta som tidigare nämnt i kombination med ekonomiska 

konsekvenser och artikeln “George Osborne: Vote for Brexit and face £30bn of taxes and 

spending cuts” är ett exempel på konflikter kopplade till ekonomiska konsekvenser. The 

Guardian ramar här in konflikten mellan George Osborne och de politiker som ställde sig 

bakom Vote Leave, efter Osbornes utspel om att införa en nödbudget, givet att Storbritannien 

skulle rösta för att lämna EU. Artikeln beskriver tydligt oenigheter och motsättningar mellan 

både kampanjerna i sig, men också mellan politiker från olika partier som antingen stöttar en 

nödbudget eller menar att det är otänkbart. “Osborne has accused his opponents of fantasy 

economics and will instead claim the measures are based on a mid-range estimate of the 

impact of Brexit by the Institute for Fiscal Studies.” (Asthana, Mason & Inman, 2016), citatet 

uttrycker att Osborne menar att hans motståndare har fel och återigen används nyckelordet 

“accused”. Artikeln belyser konflikten än mer genom att citera den andra sidans ståndpunkter 

och använder även där ordet “accusing”: “Vote Leave, the official out campaign, responded 

to leaks of the plans by accusing the chancellor of breaking seven key Tory pledges on which 

they were elected last year [...]” (Ibid). I artikeln menar Osborne att en nödbudget kommer att 

krävas medan andra politiker uttrycker att det bryter mot flera av de löften som partiet vann 

föregående riksdagsval med och därför inte går att genomföra. Här fokuserar således texten 

både på konflikter och två olika sidor av problemet som inte går i linje med varandra, vilket 

identifierades med hjälp av operationaliseringen i tabell 1. 

 

“John Barnes has said comments he made about the EU referendum were “misinterpreted” by 

Michael Gove, who claimed the former England footballer backed the campaign for Brexit.” 

(Asthana, 2016) är ytterligare ett exempel på inramningen konflikt, om än inte lika tydligt. I 
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texten rapporteras det om fotbollsspelaren John Barnes som menar att Vote Leave tolkat 

honom fel och trott att han röstar för Brexit när han i själva verket varit tydlig med att han 

röstar för att stanna. Själva citatet i sig är inget tydligt exempel på inramningen, men citatet 

följs av “the sportsman hit back [...]” vilket ger starkare indikationer på inramningens 

existens. Eftersom inramningen fokuserar på konflikter eller meningsskiljaktigheter mellan 

aktörer har inramningen identifierats i artikeln som meningsskiljaktigheter mellan John 

Barnes och Vote Leave, eftersom Michael Gove påstod att han stöttade kampanjen medan 

Barnes menade att han inte gjorde det.  

 
On board with Geldof was Rachel Johnson, sister of the Brexit campaign leader, Boris 

Johnson. Geldof then harangued Farage, shouting through the PA system: “Nigel, you are a 

fraud.” Leave campaigners tried to shout back “shame on you”, but were drowned out by the 

sonic assault. (Booth, 2016) 

 

Citatet ovan är däremot ett tydligt exempel på inramningen, vilket återigen är av en mer 

offensiv natur. “Nigel, you are a fraud” och “shame on you” är tydliga fraser som tyder på att 

personerna tycker illa om varandra eller varandras beteenden och således är i konflikt.  
 

A Vote Leave statement issued in response said it was incredible that the chancellor was 

“threatening to renege on so many manifesto pledges”. It said: “It is absurd to say that if 

people vote to take back control from the EU that he would want to punish them in this way. 

If he were to proceed with these proposals, the chancellor’s position would become 

untenable.” (Mason & Weaver, 2016) 

 

Detta citat är inte lika aggressivt som flera av de föregående citaten och attackerar inte en 

annan person, utan uttrycker sitt ogillande av en annan persons uttalande. Det är dock tydligt 

att det finns meningsskiljaktigheter och oenigheter i budgetfrågan, då även denna artikel 

rapporterar om George Osborne och hans uttalande om en eventuell nödbudget (Ibid). 

Inramningen konflikt var således relativt enkel att identifiera, precis som ekonomiska 

konsekvenser, i och med nyheternas frekventa användning av återkommande ord och fraser 

som påvisade oenigheter mellan personer eller kampanjer.  
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4.3 Tillskrivning av ansvar 
13 artiklar, vilket representerar 19 procent av de generella inramningarna, bestod av 

inramningen tillskrivning av ansvar, se tabell 2, vilket gör den till den tredje mest frekvent 

förekommande inramningen. Artiklar som innehöll tillskrivning av ansvar kunde vara 

kopplade till enskilda individers ansvar för olika problem relaterade till omröstningen, till 

exempel politiker och andra personer aktiva i kampanjerna. Det var dock inte bara politiker 

och talespersoner för kampanjerna som pekades ut som ansvariga, utan även hela kampanjer 

ramades in som ansvariga för till exempel en växande främlingsfientlighet. EU eller 

Storbritanniens regering pekades vidare ut som ansvariga för olika problem, framför allt 

kopplade till migration eller suveränitet. Vote Leave var den kampanj som i störst 

utsträckning förekom i inramningen, medan stanna-kampanjen endast förekom någon enstaka 

gång (se tabell 3). Till skillnad från konflikt och ekonomiska konsekvenser var det inte lika 

enkelt att identifiera inramningen, eftersom den ofta följer som en röd tråd genom hela 

artikeln men inte nödvändigtvis uttrycks rakt ut. Det var således svårt att identifiera 

återkommande nyckelord och fraser eftersom inramningen uttrycktes olika i olika artiklar.  

 
In a reference to Nigel Farage and other Leave campaigners, they say that attempts to divide 

people into “us and them” have created the risk of a dangerously divided society. (Boffey & 

Helm, 2016) 

 

Citatet är ett exempel på en att en individ, i detta fall UKIPs partiledare Nigel Farage, pekas 

ut som ansvarig för att göra skillnad på människor och spä på ett “vi och dem”-tänk, vilket i 

sin tur kan skapa ett segregerat samhälle. Artikeln byggs upp kring just det ämnet, att några 

före detta politiker ämnar rösta för ett fortsatt medlemskap i EU i syfte att bromsa 

utvecklingen mot ett mer segregerat och isolerat samhälle. Vidare pekar de ut Nigel Farage 

och resten av Vote Leave som ansvariga för att skapa och driva på ett sådant synsätt, vilket 

landar i att Storbritannien därför bör rösta för att stanna kvar som medlemmar i EU.  

 
“The EU is undemocratic and interferes too much in our daily lives,” Patel will say. “We have 

seen that with the scale of migration, and the impact this has had on local communities and 

key public services such as the NHS, housing and schools.” (Mason, 2016c) 

 

Här pekas EU ut som ansvarigt för att lägga sig i människors vardagliga liv alldeles för 

mycket och anklagas för att vara odemokratiskt, vilket har lett till ett antal negativa följder för 
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Storbritannien. Ett lindrande av problemet är kopplat till att lämna EU (eftersom EU då anses 

vara orsaken till problemet) och ett utträde skulle lösa de problem som räknas upp i ovan 

nämnda citat. Även The Guardians användande av Boris Johnsons citat (nedan) refererar till 

EU som ansvarigt, men också där var det svårt att identifiera återkommande uttryck och ord 

som gjorde inramningen tydlig, utan det krävdes ofta längre citat för att visa på inramningens 

existens.  

 

“Government policy and EU policy is to have five more countries join the EU – including 

Turkey. It’s also their plan to open up visa-free travel from Turkey after our referendum this 

year. If we stay in the EU then this is bound over time to lead to further movement of people 

into the UK. Our communities and public services are already under pressure. To make this 

worse would be a mistake and the only vote we get on this is on Thursday.” (Syal, Walker & 

Mason, 2016) 

 

Citatet kommer från artikeln “Boris Johnson tries to calm immigration row with call for 

amnesty” och uttrycker både att Storbritanniens regering och EU är ansvariga för problemet, 

vilket bör lösas genom att rösta sig ur unionen. Johnson anklagar således EU för att vara 

orsaken till “further movement of people” (vilket porträtteras som ett problem). Artikeln 

fortsätter med att skriva “[...] saying he blamed “several years of endless newspaper 

headlines” for the anti-immigration feeling in large parts of the country”, vilket ytterligare 

stärker inramningens existens med “blamed” som nyckelord. Dock är detta ett citat av Jeremy 

Corbyn, Arbetarpartiets ledare, som menar att tidningarna är ansvariga för negativa attityder 

rörande migration.  

 

“I know the European Union depresses employment and destroys jobs. My father had a 

fishing business in Aberdeen destroyed by the European Union and the common fisheries 

policy.” (Carrell, 2016) 

 

”The enlargement of the EU that allowed people from new member states to come to Britain 

was a gigantic experiment conducted at the expense of ordinary workers” Len McCluskey has 

said. (Syal, 2016) 

 

Båda citaten ovan uttrycker att EU är ansvariga för olika problem. Det första citatet skriver 

att EU och dess policy är ansvarigt för förlusten av jobb och privata företag, bland annat 

inom fiske. Det andra citatet pekar ut EU som ansvarigt för att utvidgningen av unionen och 
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konceptet fri rörlighet har påverkat “vanliga arbetstagare” negativt. Det första citatet uttrycks 

av Michael Gove, en central aktör i kampanjen Vote Leave, medan citat två kommer från Len 

McCluskey; ledare för fackförbundet Unite union och en öppen förespråkare för att stanna i 

EU (Syal, 2016). Det var relativt ovanligt i artiklarna att personer som argumenterade för att 

stanna beskyllde EU för ett problem, utan det var vanligare hos personer som förespråkade att 

lämna unionen. Ytterligare exempel på inramningen där någon/några pekas ut som ansvariga 

för ett problem:  

 
“[...] rhetoric from the Brexit campaign has gone too far in whipping up anti-immigrant 

feeling [...] those people have to realise that their aggressive words and dangerous rhetoric 

have consequences. If you try to light a fuse, you can’t be surprised when it catches.” (Mason, 

Asthana & Walker, 2016) 

 

4.4 Mänskligt intresse 

Inramningen mänskligt intresse innefattar personliga berättelser som sätter ett mer “mänskligt 

ansikte” på Brexitdebatten och förekom i 6 nyhetsartiklar. Förutom moral så förekom 

inramningen mänskligt intresse minst frekvent i The Guardians nyhetsrapportering om 

Brexit. Tabell 2 visar att 9 procent av de generella inramningarna utgjordes av mänskligt 

intresse. Det var sällan artiklarna rapporterade om hur enskilda individer påverkas av frågor 

relaterade till debatten och använde sig av personliga berättelser, utan rapporteringen var 

oftast på en mer övergripande nivå med fokus på Storbritannien i stort. När inramningen 

mänskligt intresse ändå återfanns kunde det vara personliga berättelser om hur ett 

medlemskap i EU var till fördel för personen i fråga eller hur personen skulle komma att 

påverkas negativt av att lämna unionen. Inramningen användes således oftast som ett sätt att 

porträttera EU i positiv bemärkelse (Fishwick & Guardian readers 2016; Hill 2016).  

 
“Primarily, my worries are economic. I’ve already emigrated through lack of a work. My 

parents run a guesthouse on a ferry port to Wales, and their business relies on a steady flow of 

free travel. The economy of my home area is pretty weak, and any lessening of travel from 

the UK or exports would hit it very hard.” (Fishwick & Guardian readers, 2016) 

 

Citatet ovan är ett exempel på inramningen mänskligt intresse, där författarna beskriver 

problem relaterade till personliga berättelser och beskrivningar om hur en enskild individ 
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påverkas av frågor relaterade till Brexit. I denna artikel rapporteras det om hur olika personer 

ämnar rösta och varför, vilket gör att personliga berättelser är ett genomgående tema. Vidare 

fortsätter samma artikel med att skriva “Both my parents’ families are from down south in the 

Republic, so most of my life has been spent straddling the border” och visar ytterligare på det 

personliga inslaget i texten. Här porträtteras problemet utifrån de personliga ekonomiska 

konsekvenser som ett utträde ur EU medför och orsaken till detta beskrivs som sannolikheten 

att färre människor kommer att flytta från och till Storbritannien och lösningen är således att 

stanna i EU. 

 

“The driver enjoyed the joke. Maybe he could be persuaded to Brabstain.” (Hill, 2016) är 

ytterligare exempel på hur en personlig berättelse porträtterade ett EU-medlemskap som ett 

bättre alternativ än att lämna unionen. Texten beskriver en taxiresa och återger 

konversationen mellan chauffören och passageraren, där de diskuterar Brexit. Texten 

använder en personlig infallsvinkel och fortsätter med citatet “The talk moved on to 

immigration. The driver thought there was too much of it. “‘You can’t get an appointment at 

the doctor’s any more,” he complained: “The NHS can’t cope with all of them.’” (Ibid). Även 

om texten inte hela tiden rapporterar om hur en enskild individ påverkas av problemet i fråga 

så används personliga inslag som belyser ett ämne på individnivå. Citatet belyser även 

chaufförens påstående om att hen påverkas av hög invandring och därmed inte kan få en tid 

hos läkaren som ett resultat av fri rörlighet inom EU, vilket även visar på rapporteringen om 

hur en individ påverkas av en fråga eller ett problem.  

 
“My dad is very much in favour of Brexit, despite the fact that I live in Sweden working as a 

researcher at a university and very much rely on the EU for the right to work here, healthcare, 

and for a lot of the funding which helps employ me and my colleagues,” said Louise Howes, 

whose parents live in Lincolnshire. “If we leave, I am not sure how well I will cope with my 

feeling of resentment towards him.” (Walsh & Guardian readers, 2016) 

 

Citatet ovan ger exempel på hur inramningen mänskligt intresse identifierades, eftersom 

texten både rapporterar om personliga berättelser som kan generera olika typer av känslor och 

därmed sätter ett mer “mänskligt ansikte” på debatten, tillsammans med rapporteringen om 

hur enskilda individer påverkas av problem relaterade till Brexit. Problemet är i detta fall 

både att personerna i fråga tycker olika i debatten och att Louise därmed påverkas av 
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svårigheten att acceptera sin pappas åsikt, samt att hon kommer att påverkas personligt av ett 

utträde ur EU (Ibid).  

 

Nedan presenteras ytterligare ett exempel på hur inramningen användes. I texten skildras 

personliga berättelser och känslomässiga uttalanden så som ”Their lives will be in vain […] 

(Siddique, 2016). Texten rapporterar om en före detta soldat och hans erfarenheter, samt 

citerar bland annat hans syn på Brexit: 

 
“If I can make a difference, I would be delighted. I have seen what can go wrong in my time, 

I feel it’s essential to represent those comrades I knew who fell in world war two. They were 

all fighting for something important. Their lives will be in vain if we leave Europe.” 

(Siddique, 2016) 

4.5 Moral 

Av materialet som undersöktes var det 3 stycken artiklar som innehöll inramningen moral, 

vilket innebär att den var näst intill obefintlig i det material som undersöktes. Som går att 

utläsa i tabell 2 var det endast 4 procent av alla inramningar som utgjordes av moral. Enda 

gången en moralisk vinkel kunde utlysas var i rapporteringen om mordet på en politiker i det 

brittiska Arbetarpartiet några dagar innan folkomröstningen ägde rum. Efter dödsfallet 

rapporterade The Guardian om hur debattens klimat blivit alldeles för hårt och inhumant i 

upptakten till folkomröstningen, vilket inte är moraliskt försvarbart. Även konflikter mellan 

kampanjerna ramades in ur ett moraliskt perspektiv, där det icke-moraliska låg i att använda 

den bortgångna politikern för att gynna sin egen kampanj, eller det moraliska i att pausa 

kampanjerna i två dagar av respekt till den avlidne och dennes nära och kära.  

 

“[It’s] not that I think that people’s concerns should be ignored, but the leave campaign has 

exploited and tried to twist people’s fears around immigration into something that is really 

distasteful.” (Brooks, 2016) 

 

Ovan är ett citat av Nicola Sturgeon, hämtat ur artikeln “Nicola Sturgeon: Jo Cow death will 

inevitably affect EU referendum” där kampanjernas, framför allt Vote Leaves, hårda retorik 

angående migration diskuteras. Här rapporterar alltså texten om moraliska aspekter av ett 

problem (lämna-kampanjens försök att porträttera invandring som någonting skrämmande) 

och vad som är socialt acceptabelt. Artikeln ramar främst in nyheten som att det inte är 
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socialt acceptabelt eller moraliskt rätt att prata om invandring på det sättet som kampanjerna 

gjort hittills, vilket framför allt är relaterat till politikern Jo Cox bortgång under sista veckan 

innan omröstningen. Även den här inramningen kunde vara svår att identifiera, eftersom de 

inte talar om moraliska aspekter rakt ut, till skillnad från till exempel ekonomiska 

konsekvenser. Det var inte någon artikel som pratade om moraliska aspekter ut ett religiöst 

perspektiv, utan det var endast hämtat ur vad som är socialt acceptabelt och inte. Dessa 

artiklar använde nyckelord som “despicable” och “distasteful” (Asthana, Elgot & Mason, 

2016; Brooks, 2016). 

 
Both party leaders, and their counterparts on the leave side, will have to tread extremely 

carefully to avoid accusations that they are using Cox’s death to further their political aims. 

(Stewart, 2016) 

 

Ovan nämnda citat är ytterligare ett exempel på hur en moralisk aspekt användes för att 

rapportera om vad som är socialt acceptabelt eller inte. Att partiledarna måste passa sig för att 

inte använda Jo Cox bortgång för politiska motiv indikerar på att det inte skulle vara 

moraliskt försvarbart att göra. 

4.6 Britain Stronger in Europe vs. Vote Leave 

I tabell 3 redogörs det för i vilken utsträckning kampanjerna omnämndes i inramningarna. 

Eftersom flera inramningar innehöll båda kampanjerna har det skapats en egen spalt för 

“både Remain och Leave”. Det räcker inte med att kampanjerna nämns i artikeln utan 

behöver nämnas eller citeras inom själva inramningen för att räknas in i analysen. Även när 

personer aktiva i kampanjerna nämns i inramningen, i de fall de uppenbart talar utifrån 

kampanjernas perspektiv, har räknats in. Detta oberoende av om själva kampanjen nämns 

eller inte. 

 

Tabell 3. Förekomsten av kampanjer i respektive inramning 
 Inramning Endast 

Remain 
Endast 
Leave 

Både Remain 
och Leave 

Varken Remain 
eller Leave 

Totala antalet 
inramningar  

Ekonomiska 
konsekvenser 

5 (18%) 2 (7%) 0 (0%) 21 (75%) 28 (100%) 

Konflikt 0 (0%) 8 (40%) 10 (50%) 2 (10%) 20 (100%) 
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Tillskrivning av 
ansvar 

2 (15%) 8 (62%) 1 (8%) 2 (15%) 13 (100%) 

Mänskligt intresse 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 6 (100%) 

Moral 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 3 (100%) 

 

Som visas i tabell 3 fanns det vissa skillnader i vilka inramningar som innefattade respektive 

kampanj. Det var vanligast att Britain Stronger in Europe ramades in utifrån ekonomiska 

konsekvenser medan tillskrivning av ansvar, konflikt och moral användes i högre grad i 

rapporteringen om Vote Leave. Inramningen konflikt rapporterade främst om båda 

kampanjerna (50 procent av de artiklar som innehöll inramningen) och nämnde aldrig Britain 

Stronger in Europe om det inte var i relation till Vote Leave. Vote Leave nämndes däremot i 

40 procent av fallen när inte Britain Stronger in Europe nämndes, vilket indikerar på att det i 

högre grad rapporterades om att Vote Leave låg i konflikt med andra aktörer oberoende av 

kampanjerna än vad det rapporterades om Britain Stronger in Europe. Tillskrivning av ansvar 

rapporterade allra flest gånger om endast Vote Leave (62 procent av gångerna). Inte heller 

moral nämnde endast Britain Stronger in Europe, utan rapporterade i 67 procent av fallen 

endast om Vote Leave. Det innebär att moral i 0 procent av fallen identifierades utan att 

rapportera om kampanjerna. Mänskligt intresse rapporterade däremot inte en enda gång om 

någon av kampanjerna. 

 

I materialet använde Britain Stronger in Europe i större utsträckning ekonomiska argument 

med fraser som “damage our economy” (Weaver, 2016) och “economic shock” (Mason, 

Elgot & Syal, 2016), vilket även var citat som The Guardian ofta refererade till och i viss 

mån skulle kunna förklara inramningen ekonomiska konsekvensers höga närvaro i materialet. 

Även om stanna-kampanjen oftast nämndes i samband med ekonomiska konsekvenser går det 

att utläsa i tabell 3 att 75 procent av inramningen inte nämnde någon av kampanjerna alls.  

  
“Let’s not make a decision that could really damage our economy on the basis of claims that 

have turned out not to be the case” (Weaver, 2016). 

 

David Cameron backed Osborne and Darling at prime minister’s questions, saying ”the 

financial shock of leaving the EU must not be ignored.” (Mason, Elgot & Syal, 2016) 
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Citaten ovan är två exempel på hur personer aktiva i Britain Stronger in Europe, i detta fall 

David Cameron, argumenterar och framställer ekonomi som det starkaste argumentet för att 

stanna i EU. Även om själva kampanjen Britain Stronger in Europe inte nämns eller citerades 

i alla artiklar med inramningen ekonomiska konsekvenser var det flera gånger David 

Cameron talade å kampanjens vägnar. Ett annat exempel på när stanna-kampanjen explicit 

användes i inramningen är: “In a sign of the panic gripping the remain campaign, the 

chancellor plans to say that the hit to the economy will be so large that he will have little 

choice but to tear apart Conservative manifesto [...]” (Asthana, Mason & Inman, 2016).  

 
Its editors said the leave campaign’s arguments on the NHS were “simply wrong” and warned 

that EU withdrawal would mean less money for healthcare and a loss of influence on the 

medicines research agenda. (Press Association, 2016). 

 

Även om det rapporterades om Vote Leave i inramningen så var det oftast i form av negativ 

kritik mot kampanjen. Citatet ovan är exempel på detta, då artikeln skriver om ekonomiska 

förluster för sjukvården av omröstningens och i samma veva rapporterar om Vote Leave som 

felaktiga i sin argumentation. Det fanns dock exempel på när artiklar citerade Vote Leaves 

egna ståndpunkt i frågan om ekonomiska konsekvenser: “[...] Matthew Elliott, chief 

executive of Vote Leave said: ’[...] If we vote leave, we can create 300,000 jobs by doing 

trade deals with fast growing economies across the globe. We can stop sending the £350m we 

pay Brussels every week’” (Allen, 2016d). 

  

Inramningen tillskrivning av ansvar var dock vanligare i rapporteringen om Vote Leave, 

eftersom de ofta pekade ut EU som ansvariga för olika problem, många gånger relaterat till 

migration eller suveränitet. Eftersom deras ståndpunkt var att Storbritannien har det bättre 

utanför EU var argument som porträtterade unionen i dåliga dager fundamentalt för att 

övertyga väljare om att rösta för ett utträde, vilket flertalet gånger rapporterades genom att 

just peka ut EU som ansvariga för ett problem. Citatet nedan är ett sådant exempel; där en 

person som var aktiv i Vote Leave menar att EU och deras policy är ansvarigt för att hans 

pappa tvingades stänga ned sitt företag. 

 
Gove said: “He was clear to the BBC on Sunday night and to me when I was a boy that the 

business had to close because of the common fisheries policy. That business closed as a result 

of what happened.” (Carrell, 2016) 
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I citatet: “Accusations of divisive tactics by Vote Leave intensified after the shock murder 

last week of MP Jo Cox who had campaigned for refugees’ rights.” (Elgot, 2016) pekas Vote 

Leave ut som ansvariga för att använda sig av taktiker som splittrar människor och artikeln 

rapporterar om hur Vote Leave anklagas för att driva en rasistisk retorik som skapar och spär 

på en växande xenofobi. 

 

Inramningen konflikt var däremot ofta kopplad till konflikter mellan de båda kampanjerna, 

men Vote Leave var ändå närvarande i inramningen i större utsträckning än Britain Stronger 

in Europe. Citatet “The remain camp has also not held back from attacking leading Brexit 

campaigners.” (Syal, Walker & Mason, 2016) är ett exempel på hur konflikter mellan 

kampanjerna ramades in. Nedan är ytterligare ett exempel på hur personer aktiva i 

kampanjerna hamnade i konflikt med varandra där uttryck som “went on to attack” användes 

(Mason 2016d). 

 

Johnson went on to attack George Osborne’s proposals for an emergency budget of tax rises 

and spending cuts in the event of Brexit, saying ”he would certainly vote against any such 

plan.” (Mason, 2016d) 

 

Moral hade inte lika tydliga skiljelinjer som de andra tre inramningarna. Inramningen hade 

två artiklar som rapporterade om lämna-kampanjen och en artikel som rapporterade om båda 

kampanjerna. Det är givetvis svårt att dra några slutsatser utifrån detta material eftersom det 

var så få artiklar som över huvud taget innehöll denna inramning, i jämförelse med resterande 

inramningar. Citatet “[...] accused David Cameron and the remain campaign of a 

“despicable” attempt to create a link between the EU referendum and the death of Cox.” 

(Asthana, Elgot & Mason, 2016) är dock ett exempel på hur moral yttrade sig i förhållande 

till Britain Stronger in Europe. Här anklagas David Cameron för att på ett omoraliskt sätt 

länka samman omröstningen med Jo Cox bortgång, i syfte att gynna den egna kampanjen.  

 

Eftersom inramningen mänskligt intresse inte innehöll någon rapportering om respektive 

officiell kampanj kommer detta inte diskuteras närmare, utan personliga berättelser 

innefattade helt enkelt ingen rapportering om kampanjerna.  
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4.7 Problemspecifika inramningar 

Även om undersökningen främst studerar vilka generella inramningar som återfinns i 

materialet var det tydligt att även andra inramningar ofta förekom i rapporteringen. De 

refererade bland annat till ord och fraser som “independence” (Anushka, Stewart & Mason, 

2016) och “take back control” (Syal, Walker & Mason, 2016) och artiklarna ramades därmed 

ofta in utifrån suveränitet; det vill säga att Storbritannien bör vara oberoende av EU och dess 

regleringar. Migration ett annat återkommande ämne i materialet, framför allt i 

rapporteringen om Vote Leave och flertalet gånger nämndes ”further movement of people” 

(Syal, Walker & Mason, 2016) i förhållande till migration. 

 

“After we vote leave, the public need to see that there is immediate action to take back control 

from the EU” (Asthana, Mason & Inman, 2016). 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur argument rörande suveränitet ramades in av Vote Leave 

och därmed rapporterades om i nyhetsartiklarna. Argument som handlade om att ta tillbaka 

kontrollen över egna lagar var återkommande i rapporteringen. Artikeln “Boris Johnson tries 

to calm immigration row with call for amnesty” nämner till och med migration och 

suveränitet i samma citat genom att först citera Johnson när han säger “It is the humane thing 

to do, it is the economically rational thing to do, and it is taking back control of a system that 

is, at the moment, completely out of control” och direkt efteråt citeras han med “If we take 

back control of our immigration system [...]” (Syal, Walker & Mason 2016). 

 
[...] and the employment minister Priti Patel will say that Britain must leave the EU to stop 

immigration having a devastating impact on school class sizes. (Asthana & Stewart, 2016). 

 

Priti Patel argumenterar här för varför Storbritannien bör lämna EU och menar att 

migrationen är ett stort problem och har negativa konsekvenser för storleken på skolklasser. 

Migration nämndes frekvent i materialet, bland annat tillsammans med de generella 

inramningar som studien undersöker och vissa gånger rapporterades det även om migration 

kopplat till Britain Stronger in Europe, om än inte lika ofta.  
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4.8 Sammanfattning av analysen 

Undersökningens resultat visar att ekonomiska konsekvenser var den mest frekvent 

förekommande inramningen av de generella inramningar som undersöktes, följt av 

inramningen konflikt. Ekonomiska konsekvenser var vidare den enda inramningen som oftare 

rapporterade om kampanjen Britain Stronger in Europe än Vote Leave. Dock var ekonomiska 

konsekvenser framför allt närvarande i materialet utan koppling till någon kampanj, då det 

var hela 21 (75 procent) av 28 artiklar som innehöll inramningen, men inte rapporterade om 

någon av kampanjerna.  

 

Konflikt fokuserade mycket på konflikter mellan de båda kampanjerna och hade stort fokus 

på kampanjen Vote Leave. Det var även den inramning som mest frekvent rapporterade om 

kampanjerna överlag och även den inramning som i störst utsträckning rapporterade om Vote 

Leave. 8 (40 procent) av 20 stycken artiklar rapporterade om Vote Leave medan 10 artiklar 

(50 procent) rapporterade om båda kampanjerna. Ingen gång var Britain Stronger in Europe 

den enda kampanjen som närvarade i inramningen. Utifrån materialet var det alltså vanligare 

att den officiella lämna-kampanjen ramades in utifrån konflikter.  

 

Efter konflikt var inramningen tillskrivning av ansvar vanligast och rapporterade även den 

oftare om Vote Leave. 13 stycken artiklar innehöll inramningen, varav 8 stycken (62 procent) 

var kopplade till Vote Leave och 2 stycken (15 procent) var kopplade till Britain Stronger in 

Europe. Det var vanligt att inramningen innehöll rapporteringar om EU som ansvariga för ett 

problem, till exempel ekonomiska problem eller problem kopplade till migration - framför 

allt utifrån kampanjen Vote Leave. Mänskligt intresse som var närvarande i 6 stycken 

artiklar, det vill säga inte alls i samma utsträckning som de tre ovan nämnda inramningarna 

var det fjärde mest frekvent förekommande inramningen. Mänskligt intresse rapporterade inte 

alls om kampanjerna, men fokuserade ofta på personliga berättelser som beskrev hur ett EU-

medlemskap påverkar deras liv. Den enda inramningen som användes färre gånger var moral, 

vilken var näst intill obefintlig sånär som på 3 artiklar som diskuterade en politikers bortgång 

och kampanjernas hantering av situationen. Inom inramningen moral rapporterade en artikel 

om båda kampanjerna (33 procent) och två artiklar om endast Vote Leave (67 procent). 

 

Slutsatsen av undersökningen är således att inramningarna ekonomiska konsekvenser, 

konflikt och tillskrivning av ansvar dominerade The Guardians nyhetsrapportering av 



 

 34 

Brexitdebatten veckan innan folkomröstningen i större utsträckning än inramningarna 

mänskligt intresse och moral. Detta går i linje med Semetko och Valkenburgs resultat där 

samma tre inramningar var mest frekvent förekommande. Det var även tydligt att det 

rapporterades flitigare om ekonomiska konsekvenser när artiklarna skrev om Britain Stronger 

in Europe och dess representanter, men att resterande inramningar i större utsträckning 

rapporterade om Vote Leave (med mänskligt intresse som undantag). Artiklarna hade även 

fokus på migration och suveränitet, vilket skulle kunna vara två problemspecifika 

inramningar. 

5 Slutdiskussion 
Efter att ha presenterat resultatet av den undersökningen som genomförts står det klart att alla 

givna generella inramningar återfanns i materialet. Samma tre inramningar som Semetko och 

Valkenburg fann som mest frekvent förekommande i sitt material, var även mest frekvent 

förekommande i den här studien; om än i annan ordning. Ekonomiska konsekvenser, följt av 

konflikt och tillskrivning av ansvar var den kronologiska ordningen av de generella 

inramningar som förekom flest gånger. I Semetko och Valkenburgs undersökning var 

ordningen däremot: tillskrivning av ansvar, följt av konflikt och ekonomiska konsekvenser. 

Mänskligt intresse och moral förekom minst i båda undersökningarna. Slutsatser att dra från 

föregående presenterat resultat är således att den här studiens resultat går i linje med Semetko 

och Valkenburgs resultat om existensen av dessa fem generella inramningar. Svårigheterna 

att generalisera utifrån endast en tidning gör att slutsatser inte kan dras om hela den brittiska 

medierapporteringen under den givna tidsperioden, vilket givetvis påverkar studiens externa 

validitet och ökar kraven på att motivera studiens relevans. Resultatet ger dock indikationer 

på i vilken omfattning generella inramningar används i rapporteringen av en sådan unik och 

kritisk händelse för den europeiska integrationen. Eftersom Semetko och Valkenburg 

undersöker medias rapportering om EU-konferensen i Amsterdam och kommer fram till 

liknande slutsatser i sin undersökning kan möjligheterna att generalisera däremot öka i frågan 

om medias rapportering om europeisk integration.  

 

Vidare är det svårt att bedöma om inramningar som diskuteras under rubriken 

“problemspecifika inramningar” verkligen är problemspecifika eller fler generella 

inramningar utan att göra en grundlig studie rörande dess detaljerade utformning, eller en 

jämförande studie för att se om dessa går att finna i rapporteringen av andra ämnen. De skulle 
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mycket väl kunna vara problemspecifika inramningar eftersom lämna-kampanjen byggde 

mycket av sin argumentation kring just migration och suveränitet. Precis som nämnt i tidigare 

forskning argumenterade stanna-kampanjen främst ur ett ekonomiskt perspektiv och lämna-

kampanjen fokuserade sin argumentation på migration, vilket avspeglar sig i den här 

undersökningens material. Framför allt då stanna-kampanjen förekom mest frekvent i 

inramningen ekonomiska konsekvenser, medan migration tenderade att nämnas i samband 

med Vote Leave. 

 

Studien hade kunnat kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod i större utsträckning, eller 

endast använda en kvantitativ metod, för att precisera resultatet ytterligare och således 

minimera problematiken med subjektiva tolkningar. Den kvalitativa infallsvinkeln gav 

däremot möjligheten att djupdyka i texternas innehåll och analysera inramningarna utöver de 

nyckelord som identifierades. Även en jämförande studie mellan flera fall (till exempel en 

eller flera tidningar) hade kunnat genomföras, i syfte att öka möjligheterna för generalisering. 

En annan aspekt att poängtera är inramningarnas utformning, där till exempel ekonomiska 

konsekvenser är en mer konkret inramning än vad till exempel tillskrivning av ansvar är. Det 

blev tydligt under undersökningens gång att svårigheten att identifiera inramningarna 

varierade. Dock kan resultaten i den här studien inspirera till vidare forskning både inom 

generella inramningar och Brexit i media, eftersom båda dessa ämnen fortfarande har flera 

kunskapsluckor att fylla. 

 

I och med undersökningens begränsning i att endast studera en tidning kan ett förslag till 

vidare forskning vara att jämföra mellan olika tidningar hur debatten ramades in. Detta för att 

se om andra tidningar använde sig av dessa generella inramningar i liknande utsträckning, 

eller om de inte alls går att finna i andra tidningars rapportering. Det är även möjligt att i 

större utsträckning undersöka problemspecifika inramningar och ta reda på vilka andra 

inramningar som utkristalliserar sig i rapporteringen, samt om dessa används i ännu större 

utsträckning än de generella inramningar som främst studerats här. Ett annat förslag till 

vidare forskning är att endast använda sig av en kvantitativ metod för att kunna jämföra om 

resultatet blir liknande, där den här studien skulle kunna fungera som jämförelsepunkt. 

Givetvis skulle det även vara ytterst intressant att studera om och hur olika inramningar i 

media påverkade människors åsikter och ställningstagande i Brexitdebatten, men detta kräver 

mer omfattande studier rörande den generella medierapporteringen av ämnet och dess 

påverkan på folkopinionen. Även en längre tidsperiod av tidningens rapportering skulle vara 
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intressant att studera, eftersom kampanjerna var aktiva i tio veckor och denna undersökning 

endast studerar en vecka. Avslutningsvis skulle det även vara av intresse att studera om de 

inramningar som benämns som problemspecifika inramningar i den här studien verkligen är 

just specifika för Brexit eller om dessa eventuellt kan vara nya generella inramningar som är 

giltiga även i andra fall. 
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