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Abstrakt 

Storbritannien har alltid haft en ambivalent hållning till EU och det europeiska 

integrationsprojektet. I maj 2010 tillträder den konservative David Cameron som 

premiärminister tillsammans med den liberaldemokratiske Nick Clegg. De båda utarbetar ett 

gemensamt ramverk för hur de skall förhålla sig till EU och inga direkta planer på någon 

folkomröstning existerar. Halvvägs genom mandatperioden går Cameron ut och lovar att hålla 

en folkomröstning om landets EU medlemskap om han blir omvald 2015. Denna studie 

undersöker medias roll i Camerons beslut att utlova folkomröstningen. Studien använder sig 

av Robinsons policy media interaction model för att fastställa hur och när media kan påverka 

politiska processer och beslut. Efter en kartläggning över hur regeringens policylinje 

förändras i relation till medial aktivitet finns det empiriska resultat som visar att media haft en 

påverkan på premiärministerns beslut. 
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1. Inledning 

 
Storbritanniens medlemskap i EU har aldrig varit självklart. Trots att de varit medlemmar i 

unionen i över 40 år har det alltid funnits frågetecken kring hur EU bör utvecklas och vilka, 

om några, fördelar som medlemskapet faktiskt medför (Allen 2013, 109). Även brittiska 

regeringar har haft varierande inställningar till unionen. Allt ifrån Margaret Thatchers 

hårdföra politik under 1980-talet, till Gordon Browns strävan efter att vara en central drivkraft 

inom EU. Brittiska regeringar har genomgående haft problem att sälja in det europeiska 

projektet. Stora delar av den brittiska befolkningen, media, det konservativa partiet. 

Storbritanniens Självständighetsparti (UKIP) har länge varit mycket skeptiska mot Europa, 

dess politik och hela integrationsprojektet (Verdun, 2016, 304). 

I maj 2010 tillträder David Cameron som premiärminister i Storbritannien. Hans EU-

skeptiska hållning står i stark kontrast till Liberaldemokraternas partiledare Nick Clegg som 

han bildar koalitionsregering med till följd av att inget parti lyckats vinna egen majoritet i 

parlamentet. De tar tillsammans fram gemensamma riktlinjer för hur de skall arbeta med olika 

policyområden och däribland även hur EU frågan ska hanteras. Inga direkta planer på någon 

folkomröstning finns, utan att Storbritannien skall fortsätta vara en aktiv medlem i Europeiska 

Unionen. I början på 2013, halvvägs genom koalitionsregeringens mandatperiod går David 

Cameron ut och lovar en folkomröstning på Storbritanniens EU-medlemskap om han blir 

omvald efter valet 2015. Omröstningen som följer resulterade i att Storbritannien begär 

utträde ur unionen (Utrikespolitiska institutet 2017). 

Omröstningen har inneburit en växande diskussion kring vilken roll massmedia har, och bör 

ha i politiken. Många studier har pekat på att massmedia i Storbritannien varit kraftigt vinklad 

mot EU och att det många gånger varit ackompanjerat med överdrivna eller felaktiga 

beskrivningar av situationen (se exempelvis RISJ 2016 och Fenton 2016). Parallellt med allt 

detta har Europeiska kommissionens representation i Storbritannien på sin hemsida något som 

heter Euro myths som hanterar och förkastar myter samt rättar missförstånd om EU och dess 

arbete som cirkulerar i media och på andra håll (European Commission in the UK 2017).  

 

Massmedia har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle, både när det kommer till att granska 

den makthavande eliten och att informera allmänheten om relevanta händelser runtom i 

världen. En stor del av den tidigare forskningen har fokuserat på relationen mellan massmedia 
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och allmänheten. Exempelvis hur massmedia kan forma opinion och uppfattningar om vad 

som är politiskt relevant (Zaller 1994), eller hur olika mediala innehåll kan påverka folks 

politiska kunskap och deltagande (de Vreese och Boomgarden 2006). Mycket pekar på att 

massmedia har en påverkan på allmänheten. Mindre uppmärksamhet har däremot riktats mot 

vilken roll massmedia har när det kommer till att påverka politiska processer och utfall 

Forskningsfältet verkar inte vara enade i frågan och olika studier pekar på olika svar. Ibland 

verkar massmedia kunna spela en väsentlig roll i policyprocess och utfall medan andra gånger 

är dess roll liten, obetydlig eller ingen (Koch-Baumgarten och Voltmer 2010, 2). Denna 

oregelbundenhet skulle kunna innebära att det under vissa förutsättningar skapas öppningar 

för möjlig medial påverkan, medan i andra fall har media ingen möjlighet eller intresse av att 

påverka en policy i någon riktning. 

  

Mot denna bakgrund blir det därför intressant att studera massmedias roll i Storbritannien i 

relation till den kontroversiella EU frågan, och om media har något inflytande över hur 

politiken utformas. Detta är av intresse att studera både inomvetenskapligt och samhälleligt, 

eftersom att relationen inte är fastställd och olika forskare hävdat olika resultat. Detta tyder på 

att det finns en kunskapslucka som är i behov av att fyllas. Att förstå medias roll i relation till 

ett lands politiska elit är även intressant ur ett generellt perspektiv för att öka förståelsen för 

hur politiska frågor utvecklas och förverkligas. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats blir således att undersöka relationen mellan den brittiska pressen 

och David Camerons beslut att utlova en folkomröstning om Storbritanniens EU medlemskap. 

Studien kommer vidare att undersöka huruvida media påverkade Camerons beslut i frågan. 

För att göra detta kommer följande frågeställningar att besvaras; 

 

• Hur och på vilket sätt förändras regeringens policylinje? 

• Hur omfattande, och på vilket sätt beskrivs frågan i tidningarna The Guardian, The 

Daily Telegraph och The Sun? 

• Vilka samband går att utläsa mellan policyns förändring och pressens rapportering?
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2. Teoretisk ramverk 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning på relationen mellan media och stat att redogöras. 

Därefter presenteras det teoretiska ramverk som kommer att användas inom ramen för denna 

uppsats. Slutligen kommer ett avsnitt som klargör hur teorin kan appliceras på den brittiska 

kontexten samt studiens avgränsningar. 

.  

2.1 Tidigare forskning 

 

Relationen mellan massmedia och politiska beslutsfattare är, och har varit ett växande 

forskningsfält med en del olika inriktningar och skolor. En central fråga inom fältet är; vem är 

det som påverkar vem? (Lee och Wang, 2016, 1908) Det finns forskare som beskriver media 

som mycket inflytelserika aktörer med möjligheten att påverka den politiska dagordningen, 

och att medial aktivitet kan leda till direkt politisk förändring (ex Dayan och Katz 2009, 203). 

Inom denna skola har exempelvis CNN effect theory tagit plats inom den vetenskapliga 

litteraturen. Denna teori tillskriver media en stark och självständigt roll där de har stor 

möjlighet att påverka och förändra policybeslut, speciellt inom utrikespolitiken. Forskning i 

anslutning till teorin har visat att medial vinkling av en fråga har pressat politiker till att agera 

även om medias porträttering inte alltid varit korrekt eller tillräckligt utförlig (ex Robinson, 

1999).  

 

Till skillnad från denna forskningsinriktning finns det forskare som ställer sig kritiska till 

medias roll i relation till politiken och hävdar istället att det media som blir influerade av de 

politiska makthavarnas politiska agenda (Lee och Wang, 2016, 1908). En inflytelserik teori 

inom denna skola är manufacturing consent theory vilken hävdar att media formar sig i linje 

med elitens intressen. Medias roll är, enligt denna modell: “…to mobilize support for the 

special interests that dominate the state and private activity…” (Chomsky och Herman, 1994, 

xi). Teorin hävdar således att media tenderar att stödja hegemoniska diskurser samt att 

journalister både utövar självcensur och betraktar världen genom den ledande elitens glasögon 

(Robinson, 2001, 523). Andra forskare inom samma idétradition hävdat att media litar på den 

politiska eliten när det kommer till att rapportera om politiska händelser. Denna idétradition 

har fått namnet indexing theory då man menar att ”…media coverage is “indexed to the 



4 
 

frames of references of policy elites…” (Robinson 2001, 523)(se även Bennett 1990 och 

Hallin, 1986).  

 

Den tydligaste, och mest uppenbara kopplingen mellan massmedia och politiskt 

beslutsfattande är genom medias påverkan på den allmänna opinionen. Politiska beslutsfattare 

utgår i det fallet från att det som media rapporterar har ett starkt inflytande över hur den 

allmänna opinionen skiftar i olika frågor (Herbst 1998 genom Koch-Baumgarten och 

Voltmer, 2010, 2).  Av den anledningen blir det en politisk strategi att uppmärksamma det 

mediala innehållet då det uppfattas vara i linje med väljarkårens preferenser. Detta innebär att 

politiska beslutsfattare utvärderar policyförslag med anledning av hur det förväntas mottas av 

media, och vilka reaktioner detta i sin tur kan trigga inom väljarkåren (ibid.). Dessa 

forskningsbidrag, och många andra, utgör en grund för forskningsfältet om relationen mellan 

stat och media som successivt har vuxit fram. Forskningen som gjorts har gett blandade 

resultat. Studier har både kunnat påvisa att politiska beslutsfattare svarar på 

medierapportering, medan andra visat på liten, eller ingen påverkan alls (Koch-Baumgarten 

och Voltmer, 2010, 2).  

 

Genomgången av tidigare forskning visar att det inte finns någon gemensam syn på hur och 

när media påverkar politiska processer. Mer forskning behövs således för att fastställa hur 

sambandet faktiskt ser ut. Denna uppsats har därför för avsikt att vidare studera fenomenet 

och resonera kring detta inom den brittiska kontexten. För att göra detta kommer denna 

uppsats att använda sig av Robinsons teori om medial policypåverkan, som presenteras i 

följande avsnitt.  

 

2.2 Policy media interaction model 

 

Det teoretiska ramverk som kommer att användas i denna uppsats är Piers Robinsons modell 

om medial policypåverkan (Robinson 2000, 2001). Robinsons teori bygger vidare och 

utvecklar tidigare forskning på ämnet. Han inkorporerar fruktbara aspekter för att skapa en 

modell som inte i ansluter sig till någon av de forskningsgrenar som hävdar att media alltid, 

eller aldrig har inflytande över politiska processer. Robinson hävdar istället att det finns vissa 

specifika omständigheter där det öppnas upp möjligheter för media att påverka den politiska 
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elitens ståndpunkt. Han medger också att media många gånger har begränsade möjligheter till 

inflytande. Denna modell har valts då den angriper problemet på ett nyanserat sätt, samtidigt 

som den sätter upp klara kriterier för hur och när media påverkar politiska makthavare. Då 

detta är i linje med syftet för denna uppsats blir teorin ett redskap för att kunna besvara de 

uppsatta frågeställningarna.  

 

___________________________________________________________________________ 

Tabell 1. The Policy-Media Interaction Model (Robinson 2000, 2001) 

___________________________________________________________________________ 

Den politiska  Medias roll  Relationen mellan media och stat 

elitens enighet   

__________________________________________________________________________ 

Konsensus och Media utmanar inte Media återspeglar den politiska elitens 

säker policy linje  elitens policy. ståndpunkt i policyn. Ingen påverkan.

   

Oenighet och  Media tar ställning i Media återspeglar den politiska elitens  

säker policylinje debatten.   oenighet i policyn. Ingen påverkan.  

 

Oenighet och   Media tar ställning i Media kan påverka policy processen  

osäker policylinje debatten och rapporterar och dess utfall.  

   omfattande om policyn. 

_________________________________________________________________________ 

Robinsons modell börjar med att förklara vad som sker vid politisk konsensus. Politisk 

konsensus innebär att den råder en politisk enighet över en policy. Detta innebär att det inte 

finns några alternativa politiska förslag som utmanar den rådande policylinjen. I dessa 

tillfällen rapporterar media okritisk om policyn, och de försöker inte förändra den i någon 
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riktning (Robinson, 2000, 615).  Denna del av modellen är inspirerad av manufacturing 

consent theory (se exempelvis Chomsky och Herman 1994).  

 

Modellen fortsätter med att förklara vad som sker om det råder politisk oenighet över en 

policy. Politisk oenighet innebär att det inte finns en gemensam syn på hur policyn bör 

utvecklas. Det finns således grupper inom den politiska eliten som önskar se att den förändras 

i någon riktning och förespråkar en alternativ policylinje. Vid dessa tillfällen brukar den 

mediala rapporteringen bestå av både positiva och negativa artiklar. Dessa tar direkt eller 

indirekt ställning i debatten (Robinson, 2001, 535). 

 

Vad menar då Robinson med att media tar ställning i debatten? Ett viktigt begrepp inom 

ramen för medialt ställningstagande blir begreppet framing. Detta definierar Robinson med ett 

citat från Entman (1991): 

 

”the specific properties of…[a] narrative that encourage those perceiving and 

thinking about events to develop a particular understanding of them” (Entman, 

1991, 7). 

 

Media tar således ställning när de försöker forma förståelsen för problemet på ett specifikt vis, 

exempelvis genom att förespråka att en policy bör ändras för att den är odemokratisk. 

Journalister blir i detta fall förespråkare för en viss grupp/sida inom den politiska eliten, vare 

sig detta är ett medvetet eller omedvetet val (Robinson, 2001, 535). Att det råder oenighet och 

konflikt över politiska frågor är inte ovanligt, men det innebär inte att media alltid kan 

påverka hur politiken utformas. Politisk oenighet räcker nämligen inte för att den politiska 

eliten skall bli influerade av negativ press. Så länge som policylinjen i fråga är säker så spelar 

det ingen roll om det finns en politisk oenighet över frågan. Makthavare kommer då fortsätta 

på den utsatta policylinjen. 

 

Det är endast när politisk oenighet ackompanjeras med en osäker policylinje som media kan 

påverka politiska utfall. Vad menar då Robinson med att policylinjen är osäker?  Det finns tre 
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definitioner på vad som kan ge upphov till en osäker policylinje; 1) att det inte finns någon 

policylinje i frågan; 2) att policylinjen i frågan ofta förändras, är oklar eller ospecificerad; 

eller 3) att policylinjen är inkonsekvent och regeringen och dess departement inte har en 

gemensam syn på hur policyn bör vara utformad eller hur den bör implementeras (Robinson 

2000, 617 och Robinson 2001, 534). När det råder osäkerhet kring policyn i fråga blir 

policyprocessen mottaglig för mediala påtryckningar. Om den mediala rapporteringen 

huvudsakligen är negativt vinklad till den politiska elitens policylinje, riskerar de att den 

allmänna opinionen påverkas, att den politiska elitens trovärdighet försämras eller att 

beslutsfattarna själva börjar ifrågasätta sin policy som resultat av den negativa 

medierapporteringen. (Robinson 2001, 535).  

 

Robinsons teori kan således skapa en analytisk ram för hur och när media påverkar politiska 

beslut. Den kan underlätta studiet av medias komplexa relation till politiska processer och 

således vara ett verktyg i denna uppsats för att skapa mening i materialet som ska studeras. 

För att bedöma om teorin är applicerbar på den brittiska kontexten kommer följande avsnitt 

att resonera kring, och exemplifiera hur modellen har kunnat användas vid studiet av brittisk 

politik och press.   

 

2.3. Teorin i en brittisk kontext 

 

Robinsons teoretiska ramverk är utarbetat kring, och applicerat på ett antal fallstudier där 

fokus har legat på det amerikanska politiska systemet och dess utrikespolitik. Detta väcker då 

frågetecken kring hur väl teorin kan appliceras på den brittiska kontexten till skillnad från det 

amerikanska. Anita Howarth (2010) använde sig av teorin i sin studie Contested processes, 

contested influence: A case study of genetically modified food in Britain där teorin 

framgångsrikt används för att undersöka hur den brittiska policyn kring genetiskt modifierade 

organismer påverkats av den brittiska pressen. Howarth genomför en fruktbar analys med 

hjälp av Robinsons modell och kan konstatera att media i det fallet spelade en betydande roll. 

Hon lyfter dock att på grund av skillnader i den brittiska och amerikanska politiska 

statsförvaltningen kan policyosäkerhet uppstå på ett något annorlunda sätt. Som tidigare 

nämnt så kan policy-osäkerhet observeras på tre olika sätt: 1) att det inte finns någon 

policylinje i frågan; 2) att policylinjen i frågan ofta förändras, är oklar eller ospecificerad; och 

3) att policylinjen är inkonsekvent och att regeringen och dess departement inte har en 
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gemensam syn på hur policyn bör vara utformad och implementeras (Robinson 2000, 617 och 

Robinson 2001, 534). Inom ramen för den tredje punkten konstaterar Howarth att det finns 

skillnader mellan de båda länderna när det kommer till relationen mellan tjänstemän och 

regering. Det amerikanska systemet karaktäriseras av att det finns ett stort antal tjänstemän 

som blir tillsatta på sina poster av presidenten. Det innebär att tjänstemän förväntas att vara 

lojala gentemot presidenten (Howarth, 2010, 146). Den brittiska statsförvaltningen består av 

en permanent tjänstemannakår med liten omsättning. Detta innebär att osäkerhet skapas på 

olika sätt inom de olika politiska systemen. Amerikansk policyosäkerhet kan uppstå i 

samband med regeringsskiften då tjänstemannakåren förändras snabbt, medan brittisk policy 

osäkerhet snarare grundar sig i konflikter mellan ministrar och tjänstemän. Utöver detta lyfter 

Howarth inte några väsentliga hinder för en lyckad teoriapplicering (Howarth 2010, 146–

148). Howarths studie visar således på att teorin är möjlig att använda inom den brittiska 

kontexten, och därmed möjlig att använda inom ramen för denna uppsats.  

 

2.4 Avgränsningar 

 

Tidsperiod 

Det är nödvändigt att markera ut vilken tidsmässig avgränsning studien kommer att anta. 

Undersökningen kommer att ta avstamp i maj 2010 då David Cameron tillträdde som 

premiärminister i en koalitionsregering med liberaldemokraterna. Eftersom det var Camerons 

regering som utlovade och genomförde folkomröstningen är det rimligt att undersökningen 

har sin startpunkt vid detta makttillträde. Undersökningen kommer sedan stäcka sig till januari 

2013, vilket är den tidpunkt då Cameron håller ett tal där han utlovar att om det konservativa 

partiet blir omvalt 2015 kommer de att hålla en folkomröstning. Eftersom denna uppsats är 

intresserad av att undersöka hur massmedia påverkade den politiska eliten att hålla en 

folkomröstning, blir tiden mellan regeringens makttillträde 2010, och beslutet att utlova en 

folkomröstning 2013 den tidsperiod som är av intresse att studera. 

   

Politisk elit 

Den politiska eliten kommer i denna uppsats vara begränsad till den verkställande och 

lagstiftande makten, vilket inom den brittiska kontexten syftar till regeringen/kabinettet samt 
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parlamentet besående av överhurset (House of Lords [HL]) och underhuset (House of 

Commons [HC]). Ett extra fokus inom ramen för den politiska eliten kommer att läggas på det 

konservativa partiet, då det var deras partiledare David Cameron som var den som utlyste 

folkomröstningen som en del av det konservativa valmanifestet inför valet 2015. Den 

politiska eliten kommer sedermera att studeras genom att analysera parlamentariskt material 

såsom debatter och lagförslag. Utöver det kommer även tal som förekommit utanför de 

politiska väggarna att analyseras.  

 

Media 

De mediala källor som kommer att studeras i denna uppsats är den brittiska pressen. Valet av 

tidningar som nyhetskälla motiveras av McNair (2000) som förklarar att, i det offentliga 

rummet i brittisk politik har olika mediala kanaler olika roller när det kommer till 

agendasättande:  

 

”The press…are the primary agenda-setters, defining the shape of the agenda in 

the medium and long term. They have the power to set the dominant political 

agenda, as elaborated over weeks, months and years, in editorials, columns and 

other forms of pro-active, opinionated journalism, amounting to extended 

narratives of unity and division, success and failure, rise and fall” (McNair, 2000, 

30).  

 

Den tryckta pressen i Storbritannien har alltså rollen som agendasättare på medel och lång sikt 

medan exempelvis medierapportering via tv fokuserar på den kortsiktiga agendan och 

rapporterar om dagsaktuella nyheter. Eftersom beslutet att hålla en folkomröstning inte var 

någonting som skedde hastigt utan föregicks av en lång tid av debatt, är det rimligt att 

fokusera på tidningar då de arbetar på medel- och lång sikt. På senare år har sociala medier 

och internet slagit igenom som en viktig plattform för informationsspridande. Även om det 

onekligen har en viktig roll i opinionsskapande, är detta inte något som kommer fokuseras på 

i denna uppsats då politik vanligtvis förmedlas och rapporteras via journalister i tryckt press 

eller tv nyheter (McNair, 2000, 1).  
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För att göra det möjligt att studera media inom tidsramen för en c-uppsats blir det nödvändigt 

att precisera vilka tidningar som kommer att studeras. Det blir här viktigt att resonera kring 

urvalets representativitet. Till hjälp togs Oxford Royal Academy’s (2016) artikel över de 

viktigaste brittiska tidningarna där de även listar hur många exemplar som säljs, dess politisk 

färg, tidningstyp och hur tillförlitligt tidningens innehåll uppfattas att vara. Det finns två typer 

av tidningar i Storbritannien, broadsheets och tabloids, där den förra anses producera mer 

seriös nyhetsrapportering medan den senare är mer sensationsinriktad. Båda dessa typer av 

tidningar är av intresse att studera då de når ut till olika målgrupper och har olika inställningar 

till politiska frågor. Tre tidningar väljs ut: 1) The Guardian, viket var den största broadsheet 

tidningen med en labour/liberal demokratisk politisk vinkling; 2) The Daily Telegraph, vilket 

är den största broadsheet tidningen med en konservativ politisk vinkling; 3) The Sun, vilket är 

den överlägset största tabloid tidningen och den mest lästa tidningen i hela Storbritannien. 

The Sun har inte någon tydlig koppling till något politiskt parti utan kallas ”populistisk”. 

Artikeln skriver vidare att:  

 

”…the Sun is the paper to keep an eye on if you want to know the mainstream of 

British public opinion. The paper claims that its record of endorsing election 

winners is because of its influence…but it’s perhaps more likely down to a good 

instinct for the mood of the country on the part of its editors.” (Oxford Royale 

Academy, 2016). 

 

Dessa tidningar tillsammans täcker då in press med höger respektive vänster/mitten politisk 

bias, samt en tidning som anses avspegla den allmänna opinionen, vilket sammantaget bör 

innebära en bred täckning och god representativitet. 
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3. Metodologi 
 

Detta avsnitt kommer att bestå av en presentation av uppsatsens fallstudiedesign, den material 

som legat till grund för studien samt vilka metoder som studien använts för att praktiskt 

undersöka studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Studiedesign 

 

Denna uppsats har formen av en fallstudie. Fallstudier lämpar sig väl för att studera ett 

specifikt fenomen, objekt eller händelse och är ämnade för att studera detta på djupet (David 

och Sutton, 2016, 149). Att använda sig av fallstudie som studiedesign på ett arbete har både 

styrkor och svagheter. En svaghet med fallstudier grundar sig i svårigheten med att påvisa 

samband och mönster när endast ett fall studeras och att kunskapen som genereras av en 

fallstudie inte kan generaliseras då det inte går att påvisa huruvida fallet är representativt eller 

endast en enskild isolerad händelse (David och Sutton, 2016, 154 samt Badersten och 

Gustavsson, 2015, 108-109). Bristande generaliserbarhet innebär således att studiens externa 

validitet kan ifrågasättas (Esaiasson et al. 2017, 59). Kritiken är relevant men i dessa fal 

ämnar teorin att kunna lyfta studien från att bara vara ett exempel på en enskild händelse till 

att kunna bli en del av större generaliserbara samband och därmed förbättra den externa 

validiteten (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009, 79). En styrka med fallstudier är dess 

förmåga att grundligt studera komplexa händelser och fenomen på ett mer djupgående vis och 

med mer detaljerat material. Att studera fall på detta närgångna sätt skall göra att forskaren 

skall kunna resonera kring, och uttala sig om orsaksförhållanden och samband menar somliga 

forskare (Badersten och Gustavsson, 2015, 109). Fallstudiens fördjupande natur innebär att 

forskaren får lättare att uttala sig om det specifikt studerade fallet, och den interna validiteten 

blir stark (David och Sutton, 2016, 151). Att välja fallstudie som studiedesign i denna uppsats 

är ett relevant angreppssätt då det som skall studeras är ett specifikt fenomen i en specifik 

kontext. Fallet blir att studera relationen mellan den politiska eliten i Storbritannien och media 

inom ramen för beslutet att utlova en folkomröstning om landets EU medlemskap, och att 

genom den teoretiska anknytningen till policy media interaction model placera fallet i ett 

större generaliserbart sammanhang. I relation till detta är det värt att understryka att studien 

kommer att anta en teorikonsumerande ansats där resultaten av intresse är kopplat till de 
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empiriska resultaten snarare än hur stark förklaringskraft teorin har (Badersten och 

Gustavsson, 2015, 94-95).  

 

3.2 Metod och material 

 

Metoden som använts i denna studie är starkt influerad av Robinsons och Howarths studier 

där de använt sig av policy media interaction model för att studera olika fall av medial 

policypåverkan. Avsikten är att skapa en tidslinje för att följa den politiska och mediala 

utvecklingen och vilka mönster som kan urskiljas och hur dessa kan tolkas i ljuset av 

Robinsons teori. Eftersom modellen har ett antal olika delar och analysenheter har det varit 

nödvändigt att angripa den med blandade metoder där vissa delar undersökts med mer 

kvalitativa metoder medan andra varit bäst lämpade att studeras med mer kvantitativa 

angreppssätt. Att använda sig av blandade metoder är lämpligt när det rör sig om komplexa 

samband och olika aktörer och är väl förenligt med en fallstudie design (Howarth, 2010, 149).  

 

Eftersom att det finns två centrala aktörer att studera inom ramen för denna uppsats – media 

och den politiska eliten – kommer dessa två att redogöras för separat. Detta görs för att 

tydliggöra vilket material och vilken metod som använts för att studera varje aktör.  

 

3.2.1 Den politiska eliten 

 

Det material som har legat till grund för studiet av den politiska elitens ståndpunkter i frågan 

om EU-medlemskap och eventuell folkomröstning har varit officiella dokument från debatter, 

motioner, lagförslag och liknande i både över- och underhuset. Utöver det har studien även 

tagit del av övriga väsentligt material såsom regeringens koalitionsavtal, och tal/anföranden 

av politiker utanför de politiska väggarna. Materialet har till stor del kunnat samlas in från 

parlamentets hemsida (www.parliament.uk, u.å.) där det går att få åtkomst till allt ifrån 

debatter i lagförslag, motioner, kommittéarbete, avtal och mycket mer från både över och 

underhuset, och är således från tillförlitliga och trovärdiga källor.  
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Några av de tal som tagit plats utanför de politiska väggarna har studerats har hämtats från 

www.britishpoliticalspeech.org vilket är resultatet av ett forskningsprojekt som intresserat sig 

för brittisk politisk retorik. Det resulterade i en databas full av transkriberade tal från 1895 

fram till 2016. Hemsidan har sina rötter i den akademiska världen då det är finansierat av the 

Leverhulme trust vilket är en stiftelse som delar ut stipendier och finansierar forskning i 

Storbritannien. Sidan stöds även av ett antal institutioner från Swansea University och ger 

således intrycket av att vara en tillförlitlig och trovärdig källa. Slutligen, har det tal som 

Cameron håller när han utlovar folkomröstningen tagits från www.bloomberg.se då de 

publicerade den filmade versionen av Camerons tal. Källan är således tillförlitlig och 

trovärdig då det är en förstahandskälla och det går att ta del av talet precis som Cameron höll 

det utan att behöva gå via transkriberingar.  

Via en sökmotor på parlamentets hemsida har jag genomfört en sökning på nyckelorden EU 

AND membership, med avsikt att avgränsa materialet till de debatter som rörde 

Storbritanniens EU medlemskap (parliamentary.uk, u.å.). Valen av sökord bottnar i att det 

fanns ett intresse att se hur debatten kring medlemskapet förändrats generellt sett, även innan 

det blev tal om en folkomröstning. Detta för att kunna avgöra hur och när policylinjen 

förändrades till att senare inkludera folkomröstningen som ett rimligt alternativ. Sökningen 

innefattade material från både över- och underhuset, och alla typer av material gjordes 

tillgängligt, det vill säga: early day motions, legislation, member’s contributions, 

parliamentary committees, parliamentary papers, parliamentary proceedings, parliamentary 

questions och research briefings. Denna omfattande sökning gjordes på grund av att det inte 

på förhand var känt vilka händelser som skulle bli centrala att studera. Det var därför av 

intresse att ta del av så mycket material som möjligt för att få en så övergripande bild av 

händelseförloppet som möjligt och därmed inte missa någon central händelse eller debatt. 

Sökningen gjordes från månad till månad mellan maj 2010 och januari 2013. Eftersom de 

valda sökorden även gav träffar som inte hade med Storbritanniens EU medlemskap att göra 

blev det nödvändigt att undersöka sökträffarna först för att bedöma om innehållet var av 

intresse för studien och sålla bort sådant som behandlade andra ämnen; exempelvis debatter 

om Kroatiens ansökan om EU medlemskap.  

 

När det kommer till de tal som studerats har en sökning gjorts via sökmotorn på 

britishpoliticalspeech.org. Sökningen gjordes för att avgränsa materialet till att endast visa tal 

mellan 2010 och 2013. De tal som var av intresse att studera var främst de tal som hölls av 
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regeringsmedlemmar, men även tal av oppositionens ledare Ed Miliband. Materialet studeras 

sedan med en argumentationsanalytisk ansats där syftet är att kartlägga olika 

argumentationslinjer från partierna samt att undersöka vilka ståndpunkter som lyfts för och 

emot EU medlemskap och en folkomröstning. Detta innebär att det är det explicita budskapet 

som analyseras (Badersten och Gustavsson, 2015, 116). Då vissa delar av materialet innebär 

mycket långa debatter har det inneburit att analysen fokuserat på ett antal centrala aspekter för 

att ta ut det viktigaste i materialet. Fokuset har således legat på; vem/vilka var det som lyfte 

frågan, vad handlade frågan om, vilken var regeringens respektive oppositionens ståndpunkt, 

utfallet av eventuella omröstningar och huruvida det nämndes något om en folkomröstning 

(referendum). Sedan sorterades det empiriska materialet för att skapa en kronologisk översikt 

över händelseförloppet och försöka urskilja hur och när regeringens policylinje började skifta.  

 

3.2.2 Media 

 

För att få åtkomst till tidningsartiklar från de tidningar och tidsperioder som skall undersökas i 

studien används sökmotorn Factiva (u.å.). De sökord som används är EU AND referendum 

med avsikt att avgränsa materialet till de artiklar som rapporterade kring folkomröstningen. 

Sökorden skiljer sig således från de sökord som användes för att studera det parlamentariska 

materialet. Detta grundar sig i att sökningarna har för avsikt att studera olika saker. Den 

parlamentariska sökningen ämnade att undersöka hur den politiska elitens ståndpunkter kring 

den rådande policylinjen förändras över tid, och är inte bunden till folkomröstningen i sig. 

Press sökningen har istället för avsikt att uppskatta hur frekvent tidningarna publicerade 

artiklar relaterat till folkomröstningen och hur den mediala tonen i frågan såg ut. Syftet blir 

således att uppskatta hur och när media försökte påverka den politiska eliten att förändra den 

rådande policylinjen.  

 

Varje tidning studeras sedan separat under tidsperioden maj 2010 till januari 2013. Studiet av 

media artiklarna är uppdelat i två olika delar; den första delen är att, genom en kvantitativ 

innehållsanalys undersöka hur frekvent tidningarna publicerade artiklar med innehåll relaterat 

till en folkomröstning om EU-medlemskap (Esaiasson, 2017, 198). Detta innebär att både 

artiklar vars huvudinnehåll handlar om folkomröstningen, samt artiklar som nämner det i 
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relation till någonting annat kommer att räknas in. Ett exempel på vad det senare avser är 

följande insändare i The Sun: 

 

”IAIN DUNCAN SMITH meant well when he called on firms to recruit Britons 

rather than relying on migrants. But he knows that EU regulations prohibit this 

type of discrimination. So either give us a referendum on leaving the EU or keep 

quiet” (Warren, 2011) 

 

Huvudinnehållet är relaterat till ett uttalande av Iain Duncan Smith rörande hur brittiska 

företag bör anställa britter istället för migranter. Det argumenteras dock även för en 

folkomröstning om EU-medlemskap. Detta innebär att insändaren kommer att räknas in. 

Artiklar som inte direkt adresserar folkomröstningen räknas inte in. Artiklarna kategoriseras 

sedan månadsvis där antalet artiklar från varje tidning slås samman för att uppskatta det 

generella mediala trycket i relation till frågan. Denna data för sedan över till Excel där ett 

linjediagram skapas för att åskådliggöra hur det mediala trycket, där den vertikala axeln 

representerar antalet artiklar och den horisontella axeln representerar tid i månader.  

 

Den andra delen av studien handlar om att undersöka hur media ramar in frågan och hur den 

mediala tonen i frågan ser ut. Den metod som används är i linje med den metod som Robinson 

använder i sin studie från 2000. För att blottlägga mediala inramningar har artiklarna 

undersökts för att identifiera ämne och ton. Detta görs för att få en uppfattning om media tog 

ställning i debatten och för att avgöra huruvida media var kritisk och förespråkade en 

alternativ policylinje (Robinson, 2000, 616). 
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4. Empiriskt resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer de empiriska fynden att presenteras och analyseras. Syftet kommer 

vara att skapa en tidslinje för att förstå hur media och den politiska eliten samspelar och 

interagerar under den studerade tidsperioden.  

 

Koalitionsregeringen tillträder 

Efter valet 2010 stod Storbritannien inför en ovanlig parlamentarisk situation. Inget parti hade 

vunnit en egen majoritet av rösterna och sålunda kunde inte något parti forma 

majoritetsregering (Allen 2013, 109). Detta kallas hung parliament och har endast skett ett 

fåtal gånger genom den brittiska historien (Andersson 2015, 54). Efter intensivt förhandlande 

valde det konservativa partiet att ingå i en koalitionsregering tillsammans med 

liberaldemokraterna, trots att de båda partiernas har mycket skilda åsikter när det kommer till 

relationen mellan Storbritannien och EU (Allen, 2013, 109). Den konservativa partilederan 

David Cameron och den Liberaldemokratiske partiledaren Nick Clegg upprättar tillsammans 

ett koalitionsavtal där de har för avsikt att tydliggöra den gemensamma regeringens 

ståndpunkter och målsättningar samt hur de avser att styra landet tillsammans. Under 

koalitionsavtalets punkt om Europa skriver de båda ministrarna att; 

 

“The Government believes that Britain should play a leading role in an enlarged 

European Union, but that no further powers should be transferred to Brussels 

without a referendum. This approach strikes the right balance between 

constructive engagement with the EU to deal with the issues that affect us all, and 

protecting our national sovereignty.” (Cameron och Clegg, 2010, 19) 

 

Regeringen konstaterar att Storbritannien skall ha en aktiv roll i EU. En folkomröstning om 

medlemskapet kommer inte bli aktuell om det inte rör sig om en kompetensöverflyttning från 

Storbritannien till EU. Efter att regeringens policylinje formulerats och klarlagts blir det 

politiska fokuset på EU relativt lågt. Det hamnar i skymundan för andra politiska frågor.  
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Regeringen har således under denna period formulerat en gemensam tydlig policylinje. 

Storbritanniens skall ha en aktiv roll i EU. En folkomröstning om medlemskapet kommer inte 

bli aktuell om det inte rör sig om en kompetensöverflyttning från Storbritannien till EU. 

Efter policylinjen formulerats och klarlagts är det politiska fokuset på EU relativt lågt, och 

hamnar i skymundan för andra politiska frågor, som till exempel Storbritanniens ekonomiska 

problem. Detta blir tydligt i Camerons segertal där han inte nämner EU överhuvudtaget 

(Cameron, 2010).  

 

Hur reagerade då media på koalitionsregeringens tillträde och policyformulering? Den 

mediala bevakningen har synliggjorts i diagram 1. Diagrammet visar hur frekvent de tre 

tidningarna The Sun, The Guardian och The Daily Telegraph prublicerade artiklar med 

innehåll relaterat till en folkomröstning om Storbritanniens EU medlemskap. Grafen visar att 

efter koalitionsregeringens tillträde, under sommaren 2010 är det mediala intresset lågt. 

Endast ett par enstaka artiklar publiceras varje månad. Artiklarnas innehåll var mestadels 

neutralt och fokuserade på utgången av valet och den nya policylinjen. Några av de artiklar 

som publiceras är negativa och uttrycker missnöje mot koalitionsregeringens moderata 

inställning till EU. De uttrycker även ett missnöje mot att Cameron inte verkar vilja erbjuda 

någon folkomröstning på EU medlemskapet, trots att han antytt detta innan valet. Ett exempel 

är en insändare som publiceras i The Daily Telegraph där en högt uppsatt parlamentariker från 

UKIP uttrycker missnöje mot Camerons beslut: 

 

“…Mr Cameron threw the election away because he would not honour his 

promise to hold a referendum on Lisbon "whatever the outcome of the 

negotiations".” (Pearson of Rannoch, 2010)  
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Diagram 1. Den mediala bevakningen.    

 

Källa: The Guardian, The Daily Telegraph, The Sun, 2010–2013. 

Kommentar: X-axeln representerar den tid som studerats i månader. Y-axeln representerar 

antalet tidningsartiklar.  

 

EU medlemskapet har alltid varit ett kontroversiellt ämne i Storbritannien. Det har alltid 

funnits frågetecken rörande huruvida medlemskapets fördelar väger upp dess nackdelar och 

om landet verkligen vill vara en del av det europeiska integrationsprojektet. Både UKIP och 

det delar av det konservativa partiet har länge argumenterat för att det bör hållas en 

folkomröstning i frågan, eller ett regelrätt utträde. Således är det inte förvånande eller orimligt 

att det redan från koalitionsregeringens tillträde funnits en politisk oenighet över frågan. Att 

media till en viss del publicerar material som kritiserar Cameron och hans beslut att inte 

utlova någon folkomröstning tyder på att en alternativ policylinje formulerats. En policylinje 

som vill se en folkomröstning komma till stånd så snabbt som möjligt. Vid den här tidpunkten 

finns det dock inga tecken på ett policylinjen skulle vara osäker vilket innebär att pressen inte 

ännu inte kan påverka de politiska makthavarna. 
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Växande konservativt missnöje 

Bakom den tydliga policylinjen döljer sig en grupp konservativa partiledamöter som inte 

håller med Camerons moderata inställning till EU. Dessa gör till en början inte mycket väsen 

av sig men lyfter ibland sina åsikter i debatter i parlamentet. Detta kommer dock bli ett 

växande problem för Cameron och koalitionsregeringen.  

 

Katalysatorn för det växande konservativa missnöjet kan kopplas till ett lagförslag från slutet 

av 2010. Regeringen lägger då ett lagförslag i linje med koalitionsavtalets löfte om att 

kompetensförflyttning skall medföra folkomröstning. Förslaget kallas European Union Bill 

och har för avsikt att se till att om det skulle ske någon förändring av något EU fördrag som 

medför att ytterligare kompetenser förflyttas från Storbritannien till EU måste detta 

godkännas av den brittiska befolkningen i en folkomröstning. Detta kallar regeringen för ett 

referendum lock med vilket de avser att regeringen, genom förslaget, blir låst till att hålla en 

omröstning (HC 2010). Till en början välkomnas förslaget från de flesta håll men successivt 

börjar det spekuleras om att det skulle finnas kryphål i förslaget vilket skulle innebära att 

regeringen skulle kunna ”smita undan” att hålla en omröstning ändå.  

 

Skepsisen mot lagförslaget blir tydligare i och med att EU Kommissionen börjar diskutera en 

eventuell finanspolitisk integration mellan euroländerna. Förslaget grundar sig i att denna typ 

av samordning behövs för att motverka att euron råkar ut för samma ekonomiska problem 

som uppstod i kölvattnet av finanskrisen 2008. Detta debatteras i underhuset i september 

2011. Det visar sig att det är många som inte litar på att Storbritannien inte skulle påverkas av 

den planerade integrationen, trots att de står utanför euron och därmed formellt inte påverkas. 

Det uppstår även en rädsla att Storbritannien ska förlora makt och inflytande i takt med att 

euroländerna integreras ytterligare då de riskerar att bli exkluderade från förhandlingsbordet. 

Röster höjs därmed för att förslaget inte är demokratiskt och att det måste hållas en 

folkomröstning om detta skall accepteras. Regeringen håller inte med denna linje (HC 2011 

a).  

 

Dessa typer av resonemang återspelas även i media där exempelvis The Daily Telegraph 

publicerar en artikel där de citerar den konservative parlamentsledamoten Douglas Carswell: 
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"A full blown fiscal union for eurozone instantly has implications. Britain will 

never get its own way and the qualified majority vote will give a monopoly of 

power to the eurozone bloc," (Waterfield 2011)  

 

Även om de underliggande spänningarna speglas i media har inte medias bevakning ökat 

ännu. Som diagrammet visar så ligger antalet artiklar per månad ligger fortfarande ganska 

stabilt fram till september 2011. Artiklarna är både neutrala och negativa men det är knappt 

någon alls som försvarar eller är positivt inställd till EU. Således var det mediala trycket 

fortfarande ganska lågt och ingen förändring i regeringens policylinje går heller att urskilja 

vid denna tidpunkt. Diagrammet visar dock att antalet artiklar ökar kraftigt under oktober 

2011. Missnöjet över otillräckliga åtgärder rörande EU hade endast börjat.  

 

Konservativt uppror och ökande mediala påtryckningar 

I oktober 2011 visar diagrammet att den mediala bevakningen plötsligt ökar kraftigt. Detta är 

på grund av att 81 konservativa parlamentsledamöter gör uppror mot David Camerons 

policylinje och försöker driva igenom ett förslag för att få till stånd en folkomröstning om EU 

medlemskapet. De menar att regeringens hantering av frågan inte varit tillräcklig och en 

konservativ ledamot säger; 

 

“The European Union Act 2011 deals with the future, but this motion deals with 

where we are today. People already feel that too many powers have been passed 

on…many will be baffled as to why the Government and all those who oppose 

this motion seem keen to prevent them from having their chance to vote on 

Britain’s future relationship with the European Union.” (HC 2011 b, kolumn 48) 

 

Det konservativa upproret får mycket medial uppmärksamhet. En del av pressen rapporterar 

bara om vad som hänt och antal artiklar försöker kritisera upproret genom att säga att det tar 

fokus från att lösa de ekonomiska bekymmer som EU står inför. En stor del av pressen är 

negativt inställda och uttrycker frustration över att Cameron vägrar dem en folkomröstning. 
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Det sägs även att Cameron försökt att tvinga sina partikamrater att rösta i linje med regeringen 

policy vilket vissa menar är odemokratiskt. Ett exempel är en insändare i The Sun som 

skriver; 

 

“DAVID (Colonel) Cameron has a nerve, trying to dictate to the electorate over 

the EU referendum. It would appear he is going to tell his —ie, OUR —MPs how 

to vote. The world has just rid itself of one dictator in Gaddafi and now it looks as 

though we have one of our own. Well, he won't get my vote at the next General 

Election. The Conservative Party have lied to us over the referendum on EU 

membership.” (Spears, 2011)  

 

Vid det här laget befinner sig Cameron alltså både under stark press från media och från inom 

sitt eget parti. Det visar sig att detta kommer att få effekter på policylinjens utveckling.  

 

En vacklande policylinje: Camerons veto 

Efter det konservativa upproret och de ökade mediala påtryckningarna börjar Camerons 

uttalanden i frågan förändras. Redan två månader senare, i december 2011 beslutar Cameron 

sig för att stoppa EU:s planer för finanspolitisk samordning mellan euroländerna; 

 

”I went to Brussels with one objective: to protect Britain’s national interest, and 

that is what I did […]I made it clear that if the eurozone countries wanted a treaty 

involving all 27 members of the European Union, we would insist on some 

safeguards for Britain to protect our national interest…satisfactory safeguards 

were not forthcoming, so I did not agree to the treaty.”(HC 2011 c, kolumn 519)  

 

Trots vetot understryker Cameron att förslaget var nödvändigt för att lösa krisen i eurozonen, 

men att det bättre måste ta hänsyn till Storbritanniens roll utanför eurosamarbetet. Beslutet 

utstår kritik från oppositionens ledare Ed Miliband som säger att han inte tror att Cameron 

ville att något beslut skulle fattas i frågan då han skulle möta för starkt motstånd från sitt eget 
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parti. Beslutet skulle således bara vara en reaktion på det konservativa upproret och inte ett 

beslut grundat på vad som är bäst för Storbritannien. Vetot innebär endast att integrationen 

genomförs som bilaterala avtal vilket innebär att Storbritannien nu står utan inflytande i 

frågan (ibid kolumn 522–525). Camerons veto är ett första tecken på att policylinjen börjar 

förändras och bli mer EU kritisk. 

 

Camerons veto fortsätter att vara ett debatterat ämne i början av 2012 där både kritik och 

beröm lyfts från olika håll, men intresset minskar under årets första månader då andra 

politiska frågor får större utrymme. Den mediala reaktionen på vetot är blandad. Vissa hyllar 

det och menar att Cameron äntligen vågat stå upp mot EU (exempelvis Kavanagh 2011). 

Andra ställer sig starkt kritiska till Camerons agerande, till exempel en artikel i the Guardian 

där en politiker från överhuset skriver: 

 

”The full ramifications of David Cameron's landmark decision to divide Britain 

from the rest of the EUare sinking in fast. As a nation, we are not just set apart in 

a two-speed Europe but travelling in a different direction. If our European 

partners' sense of despair over us does not abate and if anti-European populism in 

Britain grows, this could have dramatic consequences for Britain's membership of 

the EU and, therefore, our economic future.” (Mandelson 2011) 

 

Det är även tydligt att den mediala rapporteringen i frågan påverkar den politiska 

diskussionen i parlamentet. Vid ett antal debatter görs referenser till vad som sagts eller 

rapporterats i media. Ett exempel är under en debatt i december 2011 där två konservativa 

parlamentsledamöter diskuterar kring medias porträttering av det växande kravet på en 

folkomröstning, och hur detta bör hanteras;  

 

 ”The calls that I have seen in the media are all about our needing a referendum, 

but now is not the moment for one.” 
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”If I may say so, my hon. Friend has seen a bit too much of the Government’s 

propaganda, rather than heard what some of us have been saying.” (HC 2011 d, 

kolumn 163WH) 

 

Diagrammet visar att den andra mediala piken kommer under sommaren 2012. Under denna 

period lyfter en parlamentsledamot under en debatt i underhuset att de märkt av förändringar i 

regeringens policylinje. De menar att inställningen mer öppen mot någon form av eventuell 

folkomröstning och att de börjat resonera kring implikationer av ett utträde (HC 2012 a, 

kolumn 290). Strax efter detta skickas ett brev till Cameron, undertecknat av 100 konservativa 

parlamentsledamöter i vilket de uppmanar honom att hålla en folkomröstning på landets EU 

medlemskap (se referens till detta i HC 2012 b, kolumn 237WH). Det dröjer sedan inte länge 

innan Cameron adresserar frågan under en debatt i underhuset. Han då att han märkt av det 

växande kravet på en folkomröstning. Han säger dock att en folkomröstning där de enda två 

alternativen är att stanna i, eller lämna unionen inte är en god idé. Han säger dock samtidigt 

att han inte utesluter att en folkomröstning kan bli aktuell i framtiden. Han understryker också 

att han inte vill att de två alternativen som britterna skall rösta om skall vara att stanna under 

rådande omständigheter, eller att lämna unionen helt och hållet. Han vill istället omförhandla 

medlemskapet till britternas fördel och sedan söka folkets medgivande på något sätt. Han 

säger dock inte att detta sätt kommer att vara en folkomröstning. 

 

”….far from ruling out a referendum for the future, as a fresh deal in Europe 

becomes clear, we should consider how best to get the fresh consent of the British 

people.” (HC 2012 c, kolumn 586-587) 

 

Oppositionens ledare Ed Miliband kritiserar därefter Cameron för att vara otydlig och att han 

ändrar sin position i frågan från dag till dag. Han lyfter åter igen att Camerons utspel bara är 

ett försök att hantera splittringen inom sitt eget parti (ibid, kolumn 589).  
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Osäker policy linje 

Det uppstår snabbt en förvirring över vad Camerons policylinje i frågan faktiskt är. Media 

reflekterar den otydliga policylinjen och rapporterar mycket skilda historier om vad det är 

som är på väg att ske. Vissa artiklar skriver att det rör sig om en omförhandling av EU 

medlemskapet, andra skriver att det finns tecken på att en folkomröstning kommer att hållas. 

Det finns även de som skriver att Cameron helt uteslutit en folkomröstning. Det uttrycks en 

frustration över att man upplever att olika besked kommer så frekvent. En insändare i The 

Guardian skiver: 

 

“On Friday, the prime minister seemed to be ruling out an EU referendum. On 

Sunday he was hinting that he is ruling one in. The foreign secretary, William 

Hague, was then sent out to claim: "The prime minister is not changing our 

position".” (Alexander, 2012) 

 

Vid det här verkar ingen, varken i regeringen, det konservativa partiet eller i media som 

verkar veta i vilken riktning Camerons policy håller på att förändras. Policylinjen är oklar och 

otydlig och är således sårbar för medial press. Strax därefter, under hösten 2012 ser vi den 

sista mediala piken. Artiklarna spekulerar kring vilka olika EU förslag som skulle kunna leda 

till en folkomröstning och skriver om det växande kravet på att få detta till stånd. Tidningarna 

hänvisar till att både till den allmänna opinionen, de konservativa rebellerna, andra politiska 

partier och högt uppsatta politiker eller personer, som alla på olika sätt stödjer 

folkomröstningen. Media målar således upp en bild av att en mycket stor del av Storbritannien 

vill se att han håller en folkomröstning. De målar även upp en bild av eventuella politiska 

konsekvenser om han skulle vägra. Detta eftersom han då skulle riskera att tappa väljare till 

UKIP eller att Labour skulle kontra med att utlova en egen omröstning. 

 

” In an interview with The Daily Telegraph, Mr Miliband's policy chief, Jon 

Cruddas, announced that Labour would also consider offering voters a referendum 

on Britain's relationship with the EU, and tougher rules on immigration.” (Riddell 

och Ross 2012)  

 



25 
 

I november 2012 återvänder Cameron efter budgetförhandlingar med EU där han arbetat för 

att se till att budgeten inte ökar. Ed Miliband kritiserar regeringen för att ge mixade signaler 

rörande vilken roll Storbritannien skall ha i EU. Han menar att samtidigt som Cameron säger 

att de skall fortsätta vara en aktiv medlem i unionen går personer ur hans egen regering ut och 

säger att de vill lämna unionen. Miliband frågar hur Cameron kan tillåta regeringsmedlemmar 

att öppet underminera hans position och att fler och fler tror att Storbritannien rör sig mot ett 

utträde. (HC 2012 d).  Cameron får sedan frågan om han planerar någon folkomröstning. 

Cameron svarar att han kommer att adressera frågan mer framöver men att; 

 

”…I think that opportunities are opening up. As Europe changes—and the 

changes are coming because of the single currency and what it is doing to the 

European Union—options are opening up to form a different, better relationship 

that the British people would back. We will then have to work out exactly how to 

get the consent for that relationship that the British people deserve.” (HC 2012 d, 

kolumn 41–42) 

  

Cameron antyder således att en folkomröstning inte är utesluten. Media sätter under denna 

period fortsatt press mot Cameron ända in i det sista och skriver att Cameron kommer att lova 

en folkomröstning framöver: 

 

”DAVID Cameron WILL offer Brits an in-out referendum on our membership of 

the EU, according to Boris Johnson. The London Mayor said he was convinced 

the Prime Minister will call a vote after renegotiating the UK's relationship with 

the rest of Europe.” (The Sun 2012)  

 

Det dröjer sedan inte länge förrän Cameron, i början av 2013 höll en presskonferens där han 

diskuterar Europas framtid och vad det innebär för Storbritannien. I slutet av talet konstaterar 

han att den brittiska befolkningen flera gånger blivit lovade folkomröstningar som de aldrig 

fått och att många är mycket negativa till det europeiska samarbetet. Cameron menar att det 

inte länge går att ignorera det växande missnöjet. Att ignorera det gör det troligare att fler och 

fler blir för ett utträde. Sedan konstaterar Cameron, för första gånger, att detta är anledningen 
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till varför han är för en folkomröstning. Han säger att, i det konservativa valmanifestet inför 

2015 kommer han att be folket om tillåtelse att omförhandla medlemskapet för att sedan 

erbjuda en folkomröstning med alternativet att stanna i EU under de nya förhållandena, eller 

att lämna unionen helt och hållet (Cameron, 2013).  
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5. Slutsats och diskussion 
 

Denna uppsats har haft för avsikt att undersöka huruvida media påverkade David Camerons 

beslut att utlova en folkomröstning om landets EU medlemskap. För att undersöka detta har 

jag använt mig av Robinsons teori om medial policypåverkan. Teorin förklarar att om det 

råder politisk konsensus över en policy, och det inte finns några alternativa policyförslag 

förhåller sig media okritisk till denna. De försöker således inte förändra policyn i någon 

riktning och publicerar inte negativa artiklar. När det råder politisk oenighet innebär det att 

det finns grupper inom den politiska eliten som försöker förändra policyn i någon riktning och 

argumenterar för en alternativ policylinje. Vid dessa tillfällen speglas även oenigheten i media 

och det publiceras således även negativa artiklar som tar ställning emot den rådande 

policylinjen. För att media ska kunna påverka politiska beslut och processer måste politisk 

oenighet ackompanjeras med en osäker policylinje. Detta innebär att antingen 1) att det inte 

finns någon policylinje i frågan; 2) att policylinjen i frågan ofta förändras, är oklar eller 

ospecificerad; eller 3) att policylinjen är inkonsekvent och regeringen och dess departement 

inte har en gemensam syn på hur policyn bör vara utformad eller hur den bör implementeras. 

Om detta inträffar, och media samtidigt bedriver en omfattande och negativ 

medierapportering kan de således påverka de politiska makthavarna. 

 

Hur kan då de empiriska resultaten tolkas i ljuset av Robinsons teori? Efter valet 2010 

skapades en koalitions regering med David Camerons konservativa parti och Nick Cleggs 

liberaldemokratiska parti. De slog tidigt fast en tydlig policylinje där det inte fanns några 

direkta planer på någon folkomröstning förutom om det skulle röra sig om några direkta 

kompetensöverflyttningar, som till exempel vid godkännandet av ett nytt fördrag. Trots den 

tydliga policylinjen har EU medlemskapet alltid varit kontroversiellt i Storbritannien och det 

finns redan från början ett internt motstånd från en EU skeptisk konservativ falang. Detta 

tillsammans med en något negativ, men relativt låg medial bevakning betyder att det under det 

redan från koalitionsregeringens tillträde funnits en politisk oenighet i frågan men att 

policylinjen är säker och det därmed inte finns någon möjlighet för media att påverka policyns 

riktning.  
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Efter att European Union Bill presenterats av regeringen i slutet av 2010 börjar de negativa 

konservativa rösterna att höjas mer och mer. De uttrycker oro över att förslaget har kryphål 

och att regeringen och EU kommer att göra allt de kan för att undvika att eventuella 

förändringar leder till en folkomröstning. När EU kommissionen sedan lägger fram förslaget 

för finanspolitisk integration mellan euroländerna gör EU skeptiska konservativa 

parlamentsledamöter uppror mot regeringen under hösten 2011 och försöker driva fram en 

alternativ policylinje; att en folkomröstning skall komma till stånd nu. De vill inte vänta tills 

det eventuellt rör sig om en kompetensförflyttning. När det konservativa upproret skakar 

parlamentet skjuter medias bevakning i höjden och tar aktivt sida i debatten. Många tycker att 

upproret är bra medan andra tycker att det tar fokus från viktigare saker. Efter det 

konservativa upproret och den mediala pressen börjar regeringens policylinje att vackla. 

 

Det följer fler tillfällen där konservativa parlamentsledamöter och ministrar aktivt röstar emot 

Camerons linje eller öppet säger sig vara för den alternativa policylinjen. Detta förmedlas 

aktivt via media som pressar Camerons position och till stor del ställer sig negativa till 

regeringens moderata policylinje och förespråkar ofta den alternativa policylinjen; en 

omedelbar folkomröstning. Ett tydligt exempel på detta är under sommaren 2012 när 100 

konservativa ledamöter skriver ett brev till Cameron där de uppmanar honom att hålla en 

folkomröstning. Cameron blir tydligt påverkad av de ökade påtryckningarna och successivt 

blir hans policylinje mer och mer otydlig. Den skiftar mellan att klargöra att inga planer finns 

på någon folkomröstning till att eftersträva ett omförhandlat medlemskap och söka folkets 

medgivande för detta. Det uppstår således policy osäkerhet och media får möjlighet att kliva 

in och påverka utfallet. Medias aktivitet i frågan stiger under hösten 2012 och tidningarna 

förespråkar ofta den alternativa policylinjen och kritiserar Cameron. Successivt under slutet 

av 2012 börjar politiker och media framhäva att de tror att Cameron är på väg att vända och 

många framhäver att de hoppas att han efter årsskiftet kommer att utlova en folkomröstning. 

Mycket riktigt visar det sig vid Camerons presskonferens i början av 2013 att han upplever att 

det allmänna missnöjet med EU inte längre kan ignoreras och utlovar att han skall hålla en 

folkomröstning om han blir omvald. 

 

Således går det att utläsa ett samband de interna stridigheterna inom det konservativa partiet 

och medias aktivitet. Efter det konservativa upproret blir media generellt sett både mer aktiva 
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och mer negativt inställda till regeringens policylinje och Camerons policylinje börjar 

samtidigt att successivt förändras och blir både mer otydlig och mer öppen mot ett eventuellt 

medlemskap. Vid omfattande negativ press i samband med att policylinjen är osäker menar 

Robinson att media i dessa falls ska möjlighet påverka politiskt beslutsfattande. Det finns 

således mycket i det empiriska resultatet som stödjer att det funnits en tydlig koppling mellan 

media och det politiska resonemanget kring huruvida en folkomröstning bör komma till stånd. 

Utöver de samband som påvisas i och med det teoretiska ramverket kunde studien även peka 

på tillfällen då politiska debatter innehöll direkta referenser till medial rapportering. 

Tidningarna användes även som ett redskap av politiska aktörer för att främja sina politiska 

ståndpunkter. Detta genom att politiker går ut i media och publicerar artiklar där de 

argumenterar för den policylinje de vill främja. Det finns således mycket i studiens resultat 

som stödjer att media påverkat Camerons beslut att hålla en folkomröstning om landets EU 

medlemskap. 

 

Det finns däremot svårigheter i att uppskatta hur omfattande och stark den mediala påverkan 

har varit. Svårigheten bottnar sig i att konceptet påverkan är abstrakt och att det är svårt att 

praktiskt mäta och jämföra. Eftersom studien producerar en förenklad och avgränsad bild av 

en annars komplex verklighet är det svårt att med säkerhet kunna hävda ett kausalt samband 

mellan media och politiska utfall, trots att det finns empiriska fynd som stödjer Robinsons 

teori. Det blir också svårt att avgöra hur stor påverkan media hade i relation till andra faktorer, 

såsom de politiska splittringarna i det konservativa partiet. För stärka sambandets 

förklaringskraft krävs fler studier i fler kontexter varvid resultaten kan jämföras och 

gemensamma förklaringsfaktorer kan fastställas. Detta öppnar upp för ett intressant framtida 

forskningsfält som kan undersöka och resonera kring hur politisk påverkan kan identifieras 

och mätas, men även utveckla resonemanget kring medias roll i den politiska processen.  

 

En annan intressant aspekt för framtida forskning är att undersöka vilka effekter och 

konsekvenser medial politisk påverkan kan få, och om det är någonting som är önskvärt eller 

problematiskt. Innebär medial påverkan exempelvis att befolkningen lättare kan kanalisera 

åsikter via media för att uppnå politisk förändring? Eller innebär det att det endast är åsikter 

från vissa specifika grupper som har möjlighet att kanaliseras på detta sätt? Forskningen för 

att reda ut den komplexa relationen mellan media och stat har bara börjat. 
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