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Brexit, de brittiska 
tabloidernas sista triumf?
Charlotta Buxton*

Det är semifinal. Liverpool ska möta Nottingham 
Forest på Hillsboroughstadion i Sheffield. Matchen 
börjar klockan tre på eftermiddagen och fotbolls-
fansen strömmar in. Hemmasupportrarna skickas 
till läktarna på den östra och södra sidan. Liverpool-
fansen tränger sig in genom de smala vändkorsen och 
går mot norr och väster. Fötter stampar mot läktare 
som klagar under vikten. Fansen hurrar och sjunger. 
Framför dem står höga metallstaket som ska hålla dem 
borta från fotbollsplanen nedanför.

Matchen börjar, men många fans köar ännu utanför 
stadion. Polisen öppnar ett par utgångar för att släppa 
in mer folk och lätta på trycket. Tusentals börjar gå 
mot de redan överfulla bänkraderna. Det blir trångt. 
Hundratals personer pressas mot varandra och mot 
metallstängslet längst fram. Liverpools målvakt, Bruce 
Grobbelaar, hör hur fansen bakom honom ropar på 
hjälp.

* Charlotta Buxton är fil kand i journalistik och är bosatt i Storbritannien 
sedan 2009. Hon arbetar som korrespondent för Svenska Dagbladet och 
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inga britter (2013) och Landet som äter sig självt (2020).
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Klockan 15:04 gör Liverpool nästan mål. Bollen 
smäller mot Nottingham Forests målstolpe. Trycket 
på läktarna ökar. En av metallbarriärerna börjar ge 
vika. Plötsligt är det klart att något är fel. Riktigt fel. 
Matchen stoppas. Klockan är 15:05:30. Då har många 
redan börjat klättra upp på metallstängslen för att ta 
sig bort. Skadade och utmattade människor ligger på 
fotbollsplanen. Inne på bänkraderna är trängseln så 
tät att många kläms ihjäl där de står. De får inte luft. 
Ambulanspersonalen och polisen hinner inte fram. 
Fansen river ner reklamskyltar och använder dem som 
bårar. De ger första hjälpen.

Den dagen dör 94 personer. Det yngsta offret är bara 
tio år, det äldsta 67. Två personer dör senare, då man 
stänger av maskinerna som hållit dem vid liv. Fjorton-
åriga Lee Nichol avlider ett par dagar efter matchen 
och den 22-åriga Tony Bland fyra år senare. Samman-
lagt 766 personer skadas.

Och samma dag som läkarna stänger av maskinen 
som hållit Lee Nichol vid liv publicerar tabloiden The 
Sun en artikel med rubriken ”The Truth”. På löp-
sedeln beskyller tidningen personerna som varit med 
om tragedin för att ha länsat fickorna på de döda, för 
att ha urinerat på poliser och för att ha klått upp en 
polis som försökte ge första hjälpen. Anonyma polis-
källor skäller ut fansen och svartmålar dem. Flera 
utredningar slår fast att källorna som användes av The 
Sun inte talade sanning. Tidningen och den dåvarande 
chefredaktören Kelvin MacKenzie har tvingats be om 
ursäkt flera gånger för den felaktiga bevakningen.

I Liverpool slutar man köpa The Sun. Många tid-
ningsförsäljare bojkottar tidningen. Hillsborough-
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tragedin inträffade år 1989. I staden köper man fortfa-
rande inte The Sun. Och det betydde mycket för brexit. I 
juni 2016 röstade över 58 procent i staden ”stanna”. Det 
var en överraskande stor majoritet. I området var man 
länge rejält EU-skeptiska. Till och med mer skeptiska 
än i många andra arbetarklassdistrikt i England. En 
studie av London School of Economics och universite-
tet i Zürich (Foos & Bischof 2020) kopplar därför ihop 
resultatet i folkomröstningen med invånarnas tidnings-
vanor. Före 1989 såldes omkring 55!000 kopior av The 
Sun i Liverpool varje dag. Efter Hillsboroughtragedin 
sjönk försäljningen till 12!000 exemplar. I stället började 
många inom arbetarklassen läsa The Daily Mirror, som 
var mer positivt inställd till EU, och samtidigt blev de 
mindre EU-skeptiska.

Tabloiderna drivande i EU-opinionen?

För att förstå varför britterna röstade för brexit måste 
man först förstå tabloiderna. I essän ”Why is Britain 
eurosceptic” från 2008 studerar grundaren till tanke-
smedjan Centre for European Reform, Charles Grant, 
de brittiska medierna. Han förklarar EU-skepticismen 
i landet så här: Storbritannien är en ö, där många pra-
tar om att åka till ”Europa” då de reser till fastlandet. 
Landet har inte heller invaderats på evigheter och 
det har ett imperialt förflutet som gjort att det länge 
blickat mot Amerika och Asien, inte mot resten av 
Europa. Men utöver det beror EU-skepticismen i lan-
det på tabloiderna, anser han (Grant, 2008).

Av de 30 miljoner britter som läser en tidning varje 
dag väljer tre-fjärdedelar en av de EU-skeptiska tidning-
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arna. Det är inte svårt, majoriteten av landets tidningar 
gillar inte EU. Åttio procent av dem ställde sig bakom 
utträdet under månaderna före folkomröstningen. 
De synligaste brexitanhängarna var tabloiderna The 
Sun, The Daily Mail och den konservativa broadsheet- 
tidningen The Daily Telegraph, där den unga korre-
spondenten Boris Johnsons hejdlösa berättelser från 
Bryssel om sådant som regler för böjda bananer publi-
cerades som fakta under början av 1990-talet.

Under månaderna före brexitomröstningen trap-
pades de negativa nyheterna om invandringen upp. 
The Daily Mail ägnade 30 löpsedlar till att varna för 
ökad invandring under halvåret före omröstningen. 
”Invandrarna orsakar bostadsbrist”, skrev The Daily 
Mail den tionde maj. Tio dagar senare varnade de för 
”Storbritanniens vidöppna gränser”.

En undersökning från 2017 som studerade de när-
mare 15 000 artiklar som nämnde brexit under de sista 
tio veckorna före britterna fick rösta om utträdet visar 
att invandringen var den viktigaste frågan (Dorling, 
2019). Bevakningen var negativ. Invandrarna gavs 
skulden för Storbritanniens ekonomiska och sociala 
problem. De beskylldes för att öka trycket på sko-
lorna och på vården. ”Och vad skulle hända om vi inte 
lämnar EU”, frågade sig många av tabloiderna. ”Våra 
gränser är öppna och snart strömmar turkarna in”, var 
ofta svaret.

Falska nyheter och missinformation spreds också 
på nätet före folkomröstningen och britterna disku-
terar fortfarande om Rysslands internettroll hade en 
inverkan på hur britterna röstade. Men enligt nyhets-
webbsidan Buzzfeed har så kallad fake news inte eta-
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blerat sig lika snabbt eller haft ett lika stort inflytande i 
Storbritannien som på andra håll i världen. Det beror, 
enligt Buzzfeed, på tabloiderna.

”Partiska nyheter har alltid hört till vårt medieland-
skap och vi är på sätt och vis bättre på det än de som 
ligger bakom fake news”, säger journalistikprofessorn 
Charlie Beckett till Buzzfeed (Waterson, 2017).

”The Times och The Daily Telegraph, två seriösa tid-
ningar, publicerar nästan aldrig en opinionstext som 
stöder EU eller det EU försöker göra”, skriver Charles 
Grant i sin essä om EU-skepticism. Det tidningarna i 
stället publicerar är ibland rena lögner fortsätter han. 
Det är möjligt eftersom det finns få konsekvenser för 
de medier som publicerar överdrifter eller lögner. 
Under veckorna före brexitomröstningen påstår The 
Sun att drottningen stöder utträdet. Storbritanniens 
pressnämnd slår senare fast att rubriken var missvis-
ande, men det innebar inga konkreta negativa följder 
för tidningen.

”Accepterar jag att vi gjort ett misstag”, sade The 
Suns chefredaktör Tony Gallagher i en intervju med 
BBC efter pressnämndens utlåtande. ”Nej, det kan jag 
med gott samvete säga att jag inte gör.”

Men vad kom först? Nyhetsrapporteringen eller 
läsarnas åsikter? Hur du ser på mediebevakningen av 
brexit beror också på vad du tror på. En studie av Lon-
don School of Economics (2018) visar att de så kallade 
brexitidentiteterna – ”lämna” och ”stanna” – började 
forma hur britterna tar in och analyserar information 
under åren efter brexitomröstningen. Forskarna har 
tittat närmare på hur ”stanna” och ”lämna” anhäng-
are analyserar landets ekonomi och invandringsfrågan 
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före och efter folkomröstningen. Efter brexitomröst-
ningen blev gruppen som röstat ”stanna” plötsligt mer 
pessimistisk då det gällde landets ekonomi, trots att 
det inte skett några större ekonomiska förändringar 
under perioden då studien genomfördes. Samtidigt 
började gruppen som röstade ”lämna” uppleva att 
invandringen till Storbritannien minskat, trots att 
ingen förändring skett där heller.

Går det att ångra sig?

År 2023 har det gått sex år sedan britterna röstade för 
brexit och tre år sedan landet lämnade EU. Storbritan-
nien har sedan dess liksom resten av världen skakats av 
coronakrisen. Men Storbritannien har klarat sig sämre 
och återhämtat sig långsammare från krisen än många 
av de andra stora ekonomierna i världen. En studie av 
Financial Times (2023) visar att Storbritannien kom-
mer att ha den längsta och djupaste recessionen av alla 
G7-länder år 2023. Utmaningarna landet ställs inför 
är många. Hälsovården har stora problem. Det råder 
brist på arbetskraft. Många experter ser en direkt 
koppling mellan problemen och brexit.

”Storbritannien befinner sig i ett hål, inte i en cyklisk 
nedgång”, säger Diane Coyle professor på universitetet 
i Cambridge till Financial Times.

Enligt henne kommer landets ekonomi inte att åter-
hämta sig förrän det råder ”något sorts förnuft i vår 
relation till EU.”

Flera mätningar visar dessutom att majoriteten av 
britterna nu anser att brexit varit dåligt för landet. I 
juli 2022 ansåg hela 52 procent att det var fel att lämna 
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EU, uppger en mätning av YouGov, bara 36 procent 
tyckte att det var rätt beslut. (What UK Thinks, 2023) 
En studie gjord av King’s College London visar att tio 
procent av de som röstade ”lämna” 2016 har ändrat sig 
och skulle rösta för ett EU-medlemskap om valet hölls 
igen (Jennings, 2022).

Men enligt forskarna Joris Frese, Juho Härkönen och 
Simon Hix handlar förändringen i folkopinionen delvis 
om demografiska förändringar. Äldre väljare, majorite-
ten av vilka röstade för brexit, har dött under åren efter 
folkomröstningen och yngre väljare, som motsätter sig 
brexit, har fått rösträtt. Forskarna skriver för tanke-
smedjan UK in a Changing Europe (Hix m fl, 2022):

Färre personer har ändrat åsikt om brexit än man tror och 
det beror på de stora skillnaderna i hur olika åldersgrupper 
röstade. Äldre britter, där majoriteten stöder brexit, håller 
nu på att ersättas av yngre britter, där majoriteten motsätter 
sig brexit. Om de stora skillnaderna mellan generationerna 
kvarstår kommer stödet för brexit att utsättas för ett allt 
hårdare tryck under de kommande åren.

Brexit är dessutom inte längre en fråga majoriteten av 
britterna bryr sig om. En mätning av Ipsos Mori (2022) 
från november 2022 visar att brexit inte längre finns 
med bland de tio viktigaste frågorna i landet i dag – i 
stället är det de höga levnadskostnaderna, inflationen 
och invandringen som oroar.

Det märks även i de inflytelserika brittiska tabloi-
dernas bevakning. Tongångarna har inte förändrats 
då det gäller brexit och få kolumnister har ändrat åsikt 
om utträdet. En av de mest framstående journalis-
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terna som uppgett att de ”röstade fel” är den liberala 
tidningen The Independents biträdande chefredaktör 
Sean O’Grady. Han skriver i en kolumn i juni 2022 att 
han nu inser att han för sex år sedan begick ett ”fruk-
tansvärt, fruktansvärt misstag” då han röstade för 
brexit (O’Grady, 2022).

Andra politiska kolumnister, liksom högertidningen 
The Telegraphs Allister Heath (2023), skyller proble-
men under åren som följt utträdet på att politikerna 
inte kunnat göra det bästa av brexit.

”Brexit var ett försök att tvinga etablissemanget att 
tackla vår nedgång, men hittills har de politiska parti-
erna agerat som en kartell för att upprätthålla status 
quo”, skriver han.

Men eftersom EU-frågan inte längre intresserar 
britterna får den inte längre lika stor plats i medi-
erna. Tabloiderna satsar i stället allt oftare på de så 
kallade kulturkrigen. En studie av King’s College 
London (2022) visar att uttryck som ”culture wars”, 
”cancel culture” och ”white privilege” blivit allt vanli-
gare under de senaste åren. Uttrycket ”cancel culture” 
användes för första gången av en brittisk tidning år 
2018, tre år senare dök uttrycket upp i 3!670 artiklar.

Högertabloiden The Daily Mail, som tidigare drev 
brexitfrågan, toppar listan över medier som använder 
uttryck kopplade till kulturkrigen. 23 procent av artik-
larna som använt uttrycket ”cancel culture” år 2021 
publicerades i tabloiden.

Samtidigt går det sämre för tabloiderna. En rapport 
av Storbritanniens kulturministerium visar att (Muvija, 
2022) försäljningen av papperstidningar minskade med 
18 procent mellan mars 2020 och mars 2021, alltså under 
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pandemin. Tidningarnas upplagor har fortsatt minska 
också efter pandemin (Tobitt & Majid,!2023). En studie 
av myndigheten Ofcom, som övervakar brittiska medier, 
visar att användningen av sociala medier ökat mellan 
2020 och 2022, medan papperstidningarna når allt färre 
britter – en minskning från 47 procent 2020 till 38 pro-
cent 2022 (Ofcom, 2022). Däremot märks inga större 
förändringar då det gäller webbtidningar, britterna fort-
sätter läsa nyheter på nätet. Men till skillnad från pap-
perstidningar, där högertabloiden The Daily Mail har 
störst upplaga, är det den vänsterliberala tidningen The 
Guardian som är mest populär på webben. The Daily 
Mail kommer på andra plats.

Det har också inträffat en annan viktig förändring 
efter brexitomröstningen och coronakrisen. En studie 
av Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) 
visar att förtroendet för de brittiska medierna stört-
dyker (Kersley, 2022). Mellan 2018 och 2022 minskade 
förtroendet för den konservativa tidningen The Times 
med 20 procent. Förtroendet för public servicebolaget 
BBC minskade lika kraftigt. Bara 12 procent av dem 
som intervjuats i studien uppgav att de hade förtro-
ende för tabloiden The Sun. Närmare 50 procent upp-
gav att de undviker att läsa nyheterna överhuvudtaget.

”Många upplever att medierna utsätts för politiska 
påtryckningar och bara en liten minoritet upplever att 
nyhetsorganisationerna prioriterar det som är bäst för 
samhället över organisationernas egna kommersiella 
intressen”, säger Rasmus Kleis Nielsen, ordförande 
för RISJ.

Förändringarna i britternas attityder och läsvanor 
innebär att den tid då tabloiderna, som i den populära 
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tabloiden The Suns egna ord om parlamentsvalet 1992 
– ”It’s the Sun wot won it”, kan vinna val, är över. Det 
är möjligt att vi om några år blickar tillbaka på brexit 
som den sista omröstningen där tabloiderna lycka-
des påverka folkopinionen. Yngre britter är både mer 
liberala och mer benägna att motsätta sig brexit än 
de äldre generationerna, de konsumerar också andra 
medier. Samtidigt finns det nu mycket annat för brit-
terna att oroa sig över än utträdet ur EU – något som 
också reflekteras i mediernas bevakning.
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