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Abstract  

Bachelor Thesis in Political Science by Daniel Frisén, vt -19. Tudor: Malin 

Stegmann McCallion  

”EU and Media” 

 

The purpose of this essay is to investigate if the agenda setting theory is applicable as an 

explanation for the development of Swedes’ support for the European Union. To do so, this 

essay investigates five important events in Swedish integration into the European Union, 

namely the Swedish referendum about the EU membership, the protest during the EU summit 

2001, the financial crisis, Sweden’s second presidency of the Council of the European Union 

and the British referendum about their EU membership. A qualitative content analysis was used 

as method and agenda setting theory was used as a tool to analyze the development of the public 

opinion of the Swedish integration process into the European Union.  

 

The results show that media has had an effect on how the public opinion for EU has progressed 

over time. There is a correlation between Media’s positive coverage and the positive progress 

of the public opinion towards an EU membership. One of my conclusions is that the agenda 

setting theory is able to aid the explanation of change in public opinion, in a long-term 

perspective, rather than its short-term effects that has been previously proven.   
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1. Inledning 

Sverige har sedan 1995 varit medlemmar i Europeiska unionen. Vid tillfället för inträdet var en 

majoritet mot Sveriges medlemskap i EU eftersom opinionen hade vänt sedan 

folkomröstningen 1994 där 52 procent röstade för inträde.1 25 år senare har mycket hänt; stödet 

för EU har succesivt ökat, till det högsta stöd som noterats om 58,6 procent i november 2018.2 

Samtidigt är kunskapen om EU fortfarande låg hos såväl befolkning, politiker och journalister.3  

 

Det som kan noteras vid studerande av opinionsstödet över tid är att det trots upp och nedgångar 

har en tydlig utveckling i positiv riktning. Under Sveriges medlemskap har mycket hänt för den 

svenska EU-integreringsprocessen, debatter om huruvida medlemskap är bra eller inte har till 

exempel florerat i närtid. Framför allt i Storbritannien men även på hemmaplan. Samtidigt är 

stödet till medlemskapet större än aldrig förr. Det som är anmärkningsvärt är varför stödet gick 

upp 2013-2018, trots att störst del av kritiken mot EU befunnits sig i den senare perioden med 

Brexit och internetregleringar. När kritiken växer borde rimligen även motståndet göra det.  

För att granska detta mer noggrant kommer uppsatsen undersöka hur utvecklingen av 

svenskarnas inställning till EU och medias rapportering om EU har sett ut, baserat på 

dagordningsteorin.  

 

Mitt bidrag till forskningen är 1) kopplingen på hur stödet till EU har utvecklats över tid kopplat 

till större aktuella händelser och 2) utvecklande av dagordningsteorins applicerbarhet på större 

frågor över längre tid. Dagordningsteorin går i korthet ut på att vad och hur media rapporterar 

påverkar vilka frågor medborgare tycker är viktiga och vad de tycker i dessa frågor. Ämnet är 

statsvetenskapligt relevant genom fokuseringen i området om svenskarnas relation till EU och 

hur förståelsen för opinionsutveckling kan fungera.  

 

 

                                                 
1 1995 års SOM-undersökning 
2 Statistiska Centralbyrån, EU-sympatier 1986-2018, 2018-12-07 
3 SOU 2016:10, s. 50ff 
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Figur 1.14: Svenskarnas stöd till EU 

 

1.1 Syfte och Frågeställning  

Med denna C-uppsats vill jag undersöka hur stödet till EU hos svenskarna sett ut över tid 

kopplat till hur media har rapporterat om ämnet. EU har länge varit en essentiell del i politiken 

och har länge varit debatterat. Det jag framförallt intresserar mig av är hur media kan ha 

påverkat opinionen. Studiens syfte är därför teoriprövande: den vill testa om dagordningsteorin 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys kan appliceras som en förklaringsmodell till 

utvecklingen av stödet till EU vid olika tillfällen.5 

 

För att svara på detta har jag formulerat följande övergripande frågeställning:  

 

                                                 
4 Baserad på årliga SOM-undersökningarna. 2019 är baserad på SVTs vallokalsundersökning och således mer 

osäker. 
5 Esaiasson, P. Et al, Metodpraktikan, s. 91ff 
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Har svenskarnas stöd till EU utvecklats över tid med anledning av medias rapportering om 

EU? 

För att svara på den övergripande frågeställningen har jag valt att applicera dagordningsteorin 

på fem händelser i integrationsprocessen. Jag undersöker Sveriges folkomröstning om EU-

medlemskapet, kravallerna i Göteborg, finanskrisen, Sveriges andra ordförandeskap och 

Storbritanniens folkomröstning om utträde. Jag presenterar dem nedan i kronologisk ordning 

för att se om och hur rapporteringen kring dessa händelser kan sägas ha en effekt på opinionen.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag använder mig av är omfattande då i princip hela uppsatsen är 

uppbyggd på det, främst genom mediaforskning baserat på dagordningsteorin som redovisas 

nedan i kapital 1.3 samt från SOM-institutet gällande opinionsforskning. I arbetet har 

beaktning tagits till god forskningssed genom att öppet redovisa för mitt tillvägagångssätt och 

vilka källor jag valt att använda mig av. Begrepp som validitet och reliabilitet, vilket kommer 

från den kvantitativa forskningen, används inte rakt av då det inte fullt ut passar sig i en 

kvalitativ uppsats, dock har syftet med dessa varit vägledande genom arbetets gång. Jag har 

haft fokus på att undersöka relevanta delar relaterat till uppsatsens syfte och haft ett öppet 

tillvägagångssätt så att andra ska kunna se hur jag gjort eller efterlikna studien.   

 

I arbetet har jag valt att använda tidigare mediaforskning i stor utsträckning, det vore 

omöjligt, utifrån omfattningen på denna uppsats, att själv behandla de tusentals artiklar och 

inslag som lyfts under de valda händelserna. Valet av att använda mig av SOM-institutets 

undersökningar gjordes då de under en lång tid insamlat stora mängder material på detta och 

andra områden samt att det är en väldigt tillförlitlig undersökning med stort underlag med god 

spridning på befolkningen.  

 

Jag har valt att fokusera på traditionell media, dels för att den har störst spridning bland 

befolkningen och dels som en avgränsning för att kunna behandla ämnet på djupet. 
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1.3 Teoretiskt ramverk 

För att svara på frågan om hur stödet till EU har utvecklats över tid kommer jag använda mig 

av dagordningsteorin som används för att förklara hur media påverkar debatten genom 

nyhetsflödet och därigenom också vad människor kommer tycka; detta kallas för makten över 

dagordningen.6 

 

Strömbäck7 skriver att man kan identifiera minst tre olika typer av dagordningar ur ett analytiskt 

perspektiv: allmänhetens dagordning, mediernas dagordning och den politiska dagordningen. 

Allmänhetens dagordning syftar till vilka frågor som människor generellt sett tycker är viktiga. 

Medias dagordning syftar till de frågor som får väldigt mycket uppmärksamhet i de mediala 

plattformarna. Den politiska dagordningen syftar till de frågor som diskuteras i politiska organ 

och ingår i den politiska processen. Dessa olika dagordningar kan brytas ner i underkategorier, 

exempelvis frågor som vissa medier tycker är viktiga. Jag kommer fokusera på frågor där media 

som kollektiv ger mycket uppmärksamhet för att se hur detta har påverkat i debatten och hur 

de relaterar till medborgares dagordning och den politiska dagordningen. Dessa dagordningar 

verkar var för sig men är tätt sammanknutna, medborgarnas dagordning påverkas av medias 

dagordning genom den prioriteringsöverföring som nämns nedan. Medias dagordning påverkas 

av medborgarens dagordning, genom att i viss mån basera innehållet på vad medborgare vill få 

rapporterat om, men också genom att den politiska dagordningen påverkar vilka frågor som ska 

lyftas upp som nyheter. Den politiska dagordningen påverkas i sin tur av vilka frågor som media 

lyfter och som medborgare tycker är viktigt. Hur dessa påverkar varandra illustreras i figur 1.2 

nedan.  

Dagordningsmaktens innebörd är medias inflytande över vilka frågor som medborgare tycker 

är viktiga. Denna makt utövas med dagordningsfunktionen som är hur media organiserar våra 

upplevelser av verkligheten. För att ekvationen ska fungera krävs också att medborgare vill ha 

den information som förmedlas och tar till sig av den. Det är på grund av att medborgare vill 

ha informationen som dagordningsfunktionens skapas.8 Mediernas makt över dagordningen 

                                                 
6 Strömbäck, J. Makt, Medier och Samhälle, s. 99 
7 Ibid, s. 100 
8 Strömbäck, J. Makt, Medier och Samhälle, s. 101 
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behöver ses i det ljus att det sker oundvikligt med anledning av det begränsade utrymme som 

finns för att sprida nyheter på. En rangordning behöver ske och genom denna rangordning över 

vad som är viktigt hämtas medborgares prioriteringar.9 Rangordningen sker sällan med en 

specifik agenda utan baserat på vad media tycker att medborgarna bör känna till och det som 

media tror att medborgarna vill läsa om, med andra ord vad som har nyhetsvärde. Den 

rangordning som görs är vad som sedan skapar medias dagordning, det som kommer högt upp 

på rangordningen ges mycket utrymme i media, och det som kommer långt ner rapporteras inte 

om och faller således utanför medias dagordning.  

 

Dagordningsteorins grundläggande samband är att det sker en prioritetsöverföring från medier 

till medborgarnas dagordning. Detta sker eftersom medborgare själva inte har möjlighet att 

undersöka verkligheten och istället vänder de sig till media för att få veta hur det ser ut. 

Prioritetsöverföringen sker baserat på hur mycket och vad media rapporterar om i olika frågor, 

medborgare ser då vad som bör uppfattas som viktigt och anammar frågorna. De frågor som 

media rapporterar mycket om blir de frågor som medborgarna tycker är viktiga.10  

 

Utöver den koppling som finns mellan mediers och medborgares dagordning finns också 

kopplingen till den politiska dagordningen. Sambandet här är inte lika starkt som det är mellan 

dessa dagordningar, men det finns ändå. Koppling sker främst genom att politiker har intresse 

av att medborgare tycker att deras frågor är viktiga och även att veta vilka frågor som 

medborgare tycker är viktiga. Medias dagordningsmakt förlängs då till vilka frågor politiker 

driver genom att de vill driva frågor som medborgare tycker är intressant, men det funkar även 

omvänt, att politiker vill påverka medias dagordning så att de i sin tur påverkar medborgarna.11 

 

På den mest generella nivån utövas dagordningsmakten varje gång någon aktörsgrupps 

prioriteringar av hur vilka olika objekt är överförs till andra aktörsgrupper.12 

 

                                                 
9 McCombs, Maxwell. Makten Över Dagordningen, s. 44 
10 Strömbäck, J. Makt, Medier och Samhälle, s. 101f 
11 Strömbäck, J. Makt, Medier och Samhälle, s. 103 
12 Ibid, s. 103 
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Citatet från Strömbäck för att förklara när teorin om dagordningen är aktuell. 

Dagordningsteorin kan som sagt också handla om att politiker försöker påverka media. 

Dagordningsbyggande (agenda-building) beskriver just hur politiska aktörer vill få sina 

prioriteringar överförda till medias dagordning.13 

 

Strömbäck illustrerar hur de olika dagordningarna förhåller sig till varandra:14 

Figur 1.3: Dagordningsnivåernas förhållande till varandra 

Det viktigaste resultatet från dagordningsteorin är att media har stor makt över medborgares 

dagordning, den är dock begränsad och kompletteras av många faktorer, där en av många är 

medborgares vardag.15  

 

Dagordningsteorin har två steg, det första steget handlar om vilka frågor som media rapporterar 

om medan det andra steget, attributsteorin även kallat (second-level agenda setting), handlar 

                                                 
13  Strömbäck, J. Makt, Medier och Samhälle, s. 103f 
14 Ibid, s. 104 
15 Ibid, s. 104 
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om hur media rapporterar om frågorna som är relevanta.16 Det innebär att media inte bara får 

makt över vad som uppfattas utan också hur det uppfattas. Att teorin kallas så är på grund av 

att de olika stegen har olika attribut, det vill säga olika kvalitéer som kopplas ihop med frågan.17 

 

Hur opinionen ändras påverkas alltså till en betydande del baserat på hur och vad media 

rapporterar. För att veta vad medias dagordning är undersöker man vilka frågor som lyfts i 

respektive kanaler, de frågor som blir uppmärksammade är således medias dagordning. För att 

få förståelse för hur viktiga olika frågor är för media tas rangordningen till hjälp. Saker som 

hamnar högt upp på rangordningen är de som media tycker är viktigast, och de frågor som får 

mest utrymme i medias kanaler. De andra dagordningarna är något mer komplexa att tyda, men 

det ger inte större problem för min undersökning då tidigare forskning visat att det framför allt 

är medias dagordning genom prioriteringsöverföringen som påverkar medborgares dagordning, 

och med det även opinionen.18 I formandet av medias dagordning spelar vad media tror att 

medborgare vill läsa om delvis en roll, men jag undersöker inte hur medias dagordning uppstår 

utan hur den påverkar opinionen. Hur den politiska dagordningen ser ut är för min undersökning 

inte relevant då jag som nämnt ovan undersöker medias påverkan på opinionen i en bestämd 

fråga. Det är däremot viktigt att ha förståelse för hur dessa tre dagordningar hänger samman för 

att förstå teorin fullt ut. Både dagordningsteorins första och andra nivå har i forskning visats ha 

starkt inflytande över hur prioriteringsöverföringen fungerar.19  

 

Genom de belägg som finns sedan tidigare för teorin ska jag därför undersöka om 

dagordningsteorin är applicerbar i mitt fall genom att undersöka om de positiva och tillfälligt 

negativa trender i opinionen sammanfaller med medierapporteringen. Skulle ett samband finnas 

är därför den rimliga slutsatsen att dagordningsteorins applicerbarhet även sträcker sig till 

frågor över ett långt perspektiv.  

 

Med media menar jag de traditionella medierna inom journalistik. Inom det området inkluderar 

jag utöver tidningarnas, radio och TVs egen rapportering även insändare och andra åsikter 

                                                 
16 Strömbäck, J. Makt, Medier och Samhälle, s. 107 
17 Ibid, s. 107 
18 Ibid, s. 102 
19 Ibid, s. 108 
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vilket de upplåter plats på sin plattform till, då detta är att se som en prioritering från medias 

sida om vad som är viktigt att lyfta.  

1.4 Metod 

I denna del kommer jag redogöra för studiens design, min metod för att analysera materialet, 

min forskningsansats, hur jag valt mitt material samt hur genomförandet har sett ut.  

 

1.4.1 Design 

Uppsatsens design är utformad som en fallstudie, där undersökningen inriktas på medias 

rapportering om svensk EU-integrering vid fem olika tillfällen. Fallstudien granskar 

analysenheter, i detta fall fem händelser i svensk EU-integreringsprocess, i en och samma 

kontext, som är svensk EU-integrering.20 Jag har i min studie valt att använda mig av en 

kvalitativ textanalys. Analysenheterna blir i min fallstudie medias rapportering av 

integreringsprocessen. Det finns olika synsätt på hur termen ”fallstudie” kan användas, där 

skillnaden främst är bredden på den kontexten där analysenheterna ingår.21 I min studie 

använder jag media som en aktör, enligt dagordningsteorins synsätt, och den svenska EU-

integreringsprocessen som kontexten i vilken analysenheterna ryms sig inom. Analysenheterna 

blir de fem händelser jag valt i EU-integreringen. Fallstudie blir således applicerbar som design 

i min studie.  

1.4.2 Kvalitativ textinnehållsanalys  

I arbetet har jag använt mig av Metodpraktikan av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik 

Oscarsson, Ann Towns och Lena Wängnerud för att applicera kvalitativ textanalys.22 I 

Metodpraktikan beskrivs hur processen går till. 

 

Kvalitativ textanalys används för att tyda en texts mening, snarare än att mäta enbart antalet 

artiklar och ord. I analysen ingår en medvetenhet om vilken kontext en text är skriven i.23  

                                                 
20 Esaiasson, P. Et at, Metodpraktikan, s. 109 
21 Ibid, s. 109 
22 Ibid, s. 211 
23 Ibid, s. 211 
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Anledningen till mitt val av metod är baserat på de fördelar som kvalitativ textanalys för med 

sig. Det ges som nämnt möjlighet att förstå vad något egentligen betyder baserat på kontexten. 

Som exempel lyfts i Metodpraktikan begreppet ”flyktingkris”, vilket enkom baserat på det 

uttrycket inte kan tydas vad meningen med uttrycket är. För att förstå den bakomliggande 

meningen måste man veta vad som sagt tidigare, och hur problemformuleringen kring 

begreppet ser ut.24  

 

Det finns inom textanalysen framförallt två olika tillvägagångssätt: systematiserande och 

kritiskt granskande. Denna studie kommer baseras på det första tillvägagångssättet där 

meningen är att lyfta fram de mest centrala delarna av texten, det vill säga poängen med 

texten.25  

 

1.4.3 Forskningsansats 

I denna uppsats kommer jag använda mig av kvalitativ textanalys för att bäst besvara 

forskningsfrågan. Jag söker att se hur medias rapportering om EU kan ha påverkat opinionen 

för EU under fem viktiga händelser för Sveriges historia som medlemsland. Detta sker bäst 

genom att jag kan ta tillvara på den analysförmåga och textförståelse som kvalitativ textanalys 

erbjuder. Jag använder en blandning mellan en deduktiv och induktiv ansats, det innebär att den 

delvis kommer utgå från ett teoretiskt ramverk och att utveckla teman och koder från min data.26 

Det induktiva sättet kommer användas för att dra slutsatser från mitt resultat, för att sedan ha 

ambitionen att teoriutveckla,27 vilket innebär att jag kommer försöka generalisera resultatet 

baserat på en mängd enskilda empiriska observationer.28 Det deduktiva arbetssättet går istället 

åt motsatt håll, nämligen att teorin formar hypoteser om hur något borde se ut. Studien har sin 

grund i ett teoretiskt ramverk för att specificera området som ska undersökas, då det är en studie 

med en teoriutvecklande ansats, vilket mest troligt kommer forma studiens insamlade material 

i viss mån.29 

                                                 
24 Esaiasson, P. Et at, Metodpraktikan, s. 211f 
25 Ibid, s. 213 
26 Ibid, s. 116. Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 47 
27 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 49 
28 Esaiasson, P. Et al. Metodpraktikan, s. 116 
29 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 49 
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1.4.4 Urval och Datainsamling 

Ett uppenbart problem för studien ur ett datainsamlingsperspektiv är den enorma mängd data 

som finns på ämnet, antalet artiklar, reportage, uppsatser med mera är långt mer än vad som är 

hanterbart under den relativt korta tid som finns för datainsamling i denna uppsats. Med 

anledning av detta har mitt urval därför skett genom att använda tidigare forskning i så stor 

utsträckning som möjligt. Genom att använda redan sammanställt material kan studien uttala 

sig om mediabilden och opinionsläget med betydligt större säkerhet än om materialet hade 

inhämtats och analyserats under studiens gång. Urvalet har skett genom att samla in ett väldigt 

brett material för att inte riskera att utelämna viktiga delar.30  

 

1.4.5 Genomförande och Behandling 

Genomförandet av studien har skett genom att materialet insamlades, i denna studie var det 

mycket omfattande. Materialet bearbetades genom att steg för steg smalna av till det mest 

relevanta för studien. För att hitta det som var relevant i materialet gjordes det genom att söka 

efter ämnen som behandlade uppsatsens delar, antingen det som berörde medierapporteringen 

kring en händelse eller det som rörde opinionsläget vid de olika händelserna. I sökandet 

använde jag mig av många sökord, exempelvis Folkomröstning EU, Finanskrisen, Sverige 

andra ordförandeskap och EU. Gällande opinionsläget visste jag från början att jag ville 

använda mig av SOM-institutets årliga undersökningar. Även andra opinionsundersökningar 

inhämtades också, SCB och Europabarometern är två stora med hög tillförlitlighet. För att 

ytterligare välja ut det som var relevant lästes sammanfattningar och innehållsförteckningar. I 

material som saknade sammanfattning och innehållsförteckning gjorde jag en översiktlig 

läsning av innehållet för att få en tydligare bild för om innehållet var relevant för min uppsats. 

Därefter lästes det kvarvarande materialet mer noggrant och ännu en gång eliminerades det som 

inte passade in för att svara på studiens syfte. Vad som var relevant baserades som nämnt på 

det som kunde tillföra till att svara på studiens syfte. Det material som var kvar togs sedan med 

i skrivprocessen.  

                                                 
30 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 226 
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1.5 Avgränsningar  

För att möjliggöra en studie som var genomförbar var det viktigt att göra avgränsningar. Dels 

för att begränsa materialet och dels för att det insamlade materialet skulle vara så kärnfullt som 

möjligt kopplat till uppsatsens syfte. En tydlig avgränsning som gjordes var att inte inkludera 

debatten om gemensam valuta och gemensam bankväsende. Att denna avgränsning gjordes var 

med anledning av att det är en mycket omfattande debatt som skulle utgöra en allt för stor del 

av uppsatsen, utan att tillföra lika mycket värde som den skulle ta plats. Med det sagt är det inte 

en fråga som bör undvikas att beröras vid andra studier, då den spelar en viktig roll i den svenska 

EU-debatten.  

 

Vidare har jag också uteslutit icke-traditionell media, så som Nyheter 24, Fria Tider och så 

kallade ”fristående journalister”. Detta gjordes främst för att avgränsa uppsatsen så att en 

djupdykning bland traditionell media istället kunde ske. Vidare är den tidigare forskningen av 

mediabilden framför allt centrerad kring de traditionella medierna; att inkludera icke-

traditionella medier hade då blivit en kraftigt försvårande omständighet för att genomföra 

studien på ett önskvärt sätt.  

 

Ytterligare en avgränsning som har gjorts är att utländska medier, då deras rapportering i 

mycket låg grad når svenska medborgare, och påverkar därmed inte den svenska opinionen. 

Vissa undantag från detta har dock skett, i de fallen enkom för att jämföra med svenska mediers 

rapportering. Detsamma gäller för opinionsundersökningar utanför Sverige, där de enkom 

förekommer för att vara en jämförelse med de svenska opinionsundersökningarna.  

1.6 Material  

Det material jag använt mig av insamlades som beskrivit i metodavsnittet. Det var som nämnt 

till stor del baserat på tidigare forskning. Undersökningar gjorda av SOM-institutet användes i 

stor utsträckning, delvis för kontinuiteten och delvis för omfattningen av undersökningarna 

vilket gör dem väldigt pålitliga. Vidare kom avhandlingar, artiklar och vetenskapliga böcker 

till stor användning. Även studentuppsatser har kunnat användas som bra källor. Till detta 

kommer även offentligt tryck av olika slag och diverse Internetkällor, så som SCB, 
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riksbanken och nationalencyklopedin, där statistik och andra faktauppgifter kunnat inhämtas 

vid behov.  

1.7 Disposition 

Uppsatsens disposition är upplagd så att jag i kapitel ett kommer presentera en kortfattad 

inledning, syfte och frågeställningar, tidigare forskning, teoretiskt ramverk, metod, 

begreppsutveckling samt vilket material jag använt mig av och vilka avgränsningar jag gjort. 

Vidare i kapitel två ger jag relevant bakgrund till EU:s historia och de fem viktiga händelser, 

ur ett svenskt perspektiv, som jag har valt att skriva om. I kapitel 3 redogör jag för mitt resultat, 

där jag i kronologisk ordning kommer presentera först medieläget vid de fem valda händelserna 

och sedan opinionsläget för desamma. Kapitel 4 kommer behandla analysen av mitt resultat där 

jag kommer koppla ihop teori och metod genom att analysera processen med hjälp av 

dagordningsteorin. Vidare kommer kapitel 5 där en diskussion om resultat, analys och 

uppsatsarbetet förs. Slutligen presenterar jag mina slutsatser och förslag på vidare forskning i 

kapitel 6. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel kommer jag presentera viktiga händelser kopplat till EU som jag kommer 

använda mig av i mitt arbete. 

2.1 Viktiga händelser i svensk EU-integrationsprocess  

Studien kommer att belysa fem viktiga skeenden sen inträdet och analysera medias rapportering 

kring dessa. De händelser jag valt är folkomröstningen om EU, kravallerna i Göteborg, det 

andra ordförandeskapet, finanskrisen och slutligen Brexit eller Storbritanniens (eventuella) 

utträde ur unionen. Att välja Brexit kan verka komplicerat då processen inte är avslutad än. Det 

studien kommer fokusera på är den process inför och kort efter folkomröstningen i 

Storbritannien, som skedde 23 juni 2016. 

 

2.1.1 Sveriges inträde i EU 

Den 13 november 1994 hölls folkomröstning om Sveriges inträde i EU, där det fanns tre 

alternativ, att rösta för, emot eller blankt. Frågan som ställdes var: 

 

Riksdagen har beslutat att det ska hållas en folkomröstning om svenskt medlemskap i Europeiska 

unionen (EU). Omröstningen gäller om Sverige skall bli medlem i EU enligt det avtal som 

förhandlats fram mellan Sverige och EU:s medlemsstater. 

Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s 

medlemsstater?31 

Resultatet av omröstningen var att 52,3 procent röstade för, 46,8 procent röstade emot och 0,9 

procent röstade blankt. Valdeltagandet var 83,3 procent.32 

Även om omröstningen bara var rådgivande gick Sverige med i EU 1 januari 1995. Bara några 

år tidigare hade motståndet mot EU varit stort, något som dock började ändras runt 1990-1991, 

samtidigt som statsminister Ingvar Karlsson ansökte om medlemskap i unionen å Sveriges 

vägnar.33 Denna uppsats kommer dock bara behandla utvecklingen från folkomröstningen och 

                                                 
31 Statiska Centralbyrån, Folkomröstningar, Valresultat 
32 Ibid  
33 Bernitz, U. Kjellgren, A. Introduktion till EU, s. 108 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anslutningsf%C3%B6rdraget_1994


Daniel Frisén 

 

 14 

framåt då denna tidpunkt är ett tydligt startskott för den mer intensiva EU-

integreringsprocessen.  

 

2.1.2 Kravallerna i Göteborg 

Sverige fick för första gången under första halvåret 2001 inneha ordförandeskapet, vilket 

avslutas med ett möte med det Europeiska rådet. Den 14-16 juni 2001 hölls Europeiska rådets 

möte i Göteborg, i samband med detta uppstod omfattande oroligheter, även kallat 

Göteborgskravallerna. Några företeelser var bränder av bilar, stenkastning mot poliser samt 

sönderslagna butiker och restauranger.34 De olika demonstrationerna anordnades i protest mot 

två huvudsakliga delar: EU-kritik och storstadsledd globalisering, som företräddes under 

Nätverket Göteborg35 2001 respektive Göteborgsauktionen36 samt Attack.37 Vid toppmötet 

skulle denna gång även USA:s dåvarande president George W. Bush delta, mot detta 

arrangerades en demonstration genom nätverket Bush Not Welcome.38 Det var en stor mängd 

aktörer inblandade där många av dessa också deltog i olika nätverk, bara i Göteborgsaktionen 

deltog ett 80-tal olika organisationer.39  

 

Vid toppmötet ett halvår tidigare, vilket skedde i Nice i december 2000, hade det uppstått 

oroligheter som hade oroat den svenska regeringen inför mötet i Göteborg. Regeringen var dock 

mycket angelägna om att ha ett så öppet möte som möjligt och att man skulle ”på ett så seriöst 

sätt som möjligt” bemöta de organisationer som ville föra fram sin åsikt.40  

 

Digniteten på demonstrationer är mycket ovanlig i Sverige, vilket gör detta till en synnerligen 

intressant situation att studera. Det finns stora mängder material från perioden och även långt 

senare.  

                                                 
34 SOU 2002:122, s. 271 
35 Ibid, s. 456 
36 Ibid, s. 463 
37 Ibid, s. 484 
38 Ibid, s. 463 
39 Ibid, s. 277 
40 Ibid: 122, s. 276 
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2.1.3 Finanskrisen 

Den 15 september 2008 gick den amerikanska storbanken Lehman Brothers i konkurs vilket 

var startskottet på den enorma finanskris som skulle komma att breda ut sig över världen. Redan 

drygt ett år tidigare kunde tecken på krisen synas vilket gjorde att Sveriges Riksbank kunde 

börja sitt förebyggande arbete.41 Att krisen uppstod berodde mycket på den amerikanska 

lånebubblan.42 Att den blev så djup som den blev berodde mycket på hur snabbt den 

ekonomiska tillväxten gått under de senaste decennierna.43 Krisen slog världen hårdare än 

förväntat, även om Sverige kom lindrigt undan.44 Ofta används BNP som ett mått på hur ett 

lands ekonomi ser ut. Sveriges BNP rasade kraftigt när finanskrisen slog till, men lyckades 

stabilisera sig snabbt och BNP ökade stadigt efter detta.45 Tack vare av att Sverige hade låg 

statsskuld och stora överskott i statsbudgeten hade landet en god utgångspunkt för att klara 

krisen.46  

 

Att Sverige klarade sig så bra är ett resultat av den goda ingången samt av åtgärder inom finans- 

och penningpolitiken.47 För vissa länder gick det betydligt sämre; Spanien, Italien och Grekland 

är tre länder med då svaga ekonomier och hög belåning.48 Värst gick det för Grekland som 

behövde ta stora nödlån från EU. Landet fick också enorm arbetslöshet och stora politiska 

förändringar på grund av krisen.49 I samband med det var även många missnöjda med att EU 

lånade ut pengar till Grekland. Att Sverige klarade sig bra är relaterat till hur mycket sämre det 

gick för vissa delar av Europa.  

 

2.1.4 Sverige andra ordförandeskap  

Sveriges andra ordförandeskap pågick under andra halvan av 2009 och efterträdde Frankrike 

som ordförandeland.50 Tillträdet skedde i den värsta ekonomiska krisen sedan andra 

                                                 
41 Riksbanken, Finanskrisen 2007-2010 
42 Lybeck, A. J. Finanskrisen, s. 47ff 
43 de Vylder, S. Världens springnota, s. 53 
44 Ibid, s. 164 
45 Ekonomifakta, BNP kvartal procent 
46 de Vylder, S. Världens springnota, s. 164 
47 Ibid, s. 166ff 
48 Ibid, s. 190 
49 Nationalencyklopedin, Grekland och Eurokrisen 
50 Bengtsson, R. I Europas Tjänst, s. 9 
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världskriget vilket också syntes i regeringens prioriterade frågor, att hantera den ekonomiska 

och finansiella krisen samt klimatförändringarna.51 Ambitionerna med klimatpolitiken var 

stora, nämligen att det skulle bli ett bindande avtal mellan FN:s medlemsländer vid klimatmötet 

i Köpenhamn.52 Dessvärre misslyckades detta till mångas stora besvikelse.53 Vidare fanns även 

andra stora händelser under Sveriges ordförandeskap; Lissabonfördraget, valet av en ny EU-

kommission och Stockholmsprogrammet bland andra. Lissabonfördraget trädde i kraft 1 

december 2009 efter mycket turbulens, bland annat två folkomröstningar på Irland.54 Valet av 

en ny EU-kommission genomfördes 19 november där alla 27 medlemsländer enades.55 

Slutligen antogs den 11 december det så kallade Stockholmsprogrammet som innefattar ett stort 

antal regler för rättsliga och inrikes frågor som syftar till att stärka enskildas rättigheter.56 

 

2.1.5 Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU 

Den 23 april 2016 hölls den mycket omtalade folkomröstningen om Storbritanniens 

medlemskap i EU, där 51,89 procent röstade för utträde och i samband med detta avgick även 

premiärminister David Cameron och ersattes av Theresa May.57 Den brittiska debatten om 

medlemskapet har varit långvarig, sedan 1973 har det diskuterats och 1975 hölls en 

folkomröstning där 67 procent ville stanna i EU.58 Allmänt känt är att resultatet av det så kallade 

Brexit inte är klart och det är mycket oklart vad resultatet kommer bli. Debatten om att lämna 

har dock varit mycket omfattande och till viss del gett samma debatt i Sverige, men framför allt 

har olika synpunkter om EU lyfts upp på den svenska dagordningen i samband med 

bevakningen. Det är därför av intresse att bevaka denna del av debatten särskilt då den tog stort 

utrymme i svensk media.   

                                                 
51 UD10.006 
52 Ibid 
53 Bengtsson, R. I Europas Tjänst, s. 31 
54 Ibid, s. 23f 
55 Europaportalen, Sveriges EU-ordförandeskap 2001, 2009 och 2023 
56 Skr. 2009/10:174 
57 Europeiska Unionen, Storbritannien 
58 BBC, Britain and the EU: A long and rocky relationship 
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3. Resultat 

Nedan kommer jag presentera mitt resultat kronologiskt i respektive delkapitel.  

3.1 Medias rapportering om EU 

Nedan kommer jag att i kronologisk ordning redogöra för hur mediabilden vid de olika 

händelserna har sett ut. Jag kommer främst använda mig av tidigare forskning inom området 

för att kunna redogöra för den samlade mediabilden vid varje tillfälle så brett som möjligt. 

 

3.1.1 Folkomröstningen  

Inför denna folkomröstning hade det under flera år pågått en omfattande debatt på flera 

områden, i en avhandling från Ulf Wallin undersöker han tre delar: 1) Bilden av EG, 2) EG-

debatten och 3) en internationell jämförelse med Frankrike och de nordiska länderna.  

 

Under åren inför folkomröstningen var medienärvaron hög, framför allt om den franska 

folkomröstningen och hur det kunde påverka Sverige på olika sätt. I fråga om hur media 

rapporterade kan man konstatera att det var väldigt olika mellan olika tidningar, vissa var nästan 

uteslutande positiva och andra på mest negativa.59 

 

När den svenska EG-debatten analyserades hittade man att det till stor del var väldigt jämnt i 

rapporteringen mellan positiva och negativa inslag inom de olika tidningarna, dock stack 

Svenska Dagbladet och Arbetaren ut. Den negativa sidan framkommer dock betydligt tydligare 

genom redigering på förstasidor och i rubriker, vilket gynnar nej-sidan.60  

 

När debatten i helhet istället granskas framkommer det att för-sidan i stort kom fram i medier i 

mycket högre grad, men det var ändå mot-sidan som styrde debatten i mångt och mycket och 

för-sidans argument blev oftast anti-argument på mot-sidans argument. Att för-sidan syntes ofta 

                                                 
59 Wallin, U. Vad fick vi veta?, s. 236ff 
60 Ibid, s. 238f 
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innebär inte att det var fler argument som framkom, det var snarare motsatsen, att fler argument 

mot medlemskap framkom än argument för.61  

 

I debatten framkommer enorma mängder av argument, både för och emot, men även mycket 

motargument, det vill säga argument som baseras på att ogiltigförklara motståndarens 

argument. Olika typer av argument framkommer och har delats in i olika grupper av Wallin. 

Det är argument om demokrati, näringsliv, ekonomi, välfärd, kvinnor, arbetsmarknad, 

konsumenter, miljö, neutralitet och övriga argument.62 

 

3.1.2 Kravallerna i Göteborg 

 

Du är naiv om du tror att du skulle kunna ändra folks uppfattning om 

vad som hänt. De formas av media de första timmarna och ligger sedan 

fast som ett raster på näthinnan. Det går inte att tvätta bort.63 

 

Göteborgskravallerna har olika berättelser, en från media och offentligheten och många andra 

från andra deltagare. Denna mening är citerat från en medlem i Attac där hon menar att 

mediabilden är snedvriden. Det kan konstateras att mediabilden vid detta tillfälle var väldigt 

samlad. Det kan också konstateras att det mesta av medias reportage inte handlade om politik 

eller EU utan om demonstrationerna i sig.64  

 

Sverige satsade under sitt ordförandeskap 835 miljoner kronor på ordförandeskapet, en stor del 

av det på media. Poängen var att Sverige skulle få god internationell publicitet och även påverka 

den svenska opinionen i en positiv riktning.65 Under Sveriges första ordförandeskap fick EU 

betydligt större plats i media än vad man fått innan, dock var uppmärksamheten Sverige som 

ordförandeland ofta ganska kritisk och reflekterades inte i särskilt positiva ordalag. Trots att 

kritiken inte var lätt blev det sammanhållna betyget till Sverige som ordförandeland ett klart 

                                                 
61 Wallin, U. Vad fick vi veta?, s. 239 
62 Ibid, s. 151f 
63 Abrahamsson, H. En Delad Värld, s. 83 
64 Finn, J. I massmedias spegel,,s. 57f 
65 Broman, M. Rosén, M. Ordförandeskapet och Pressen – En Mediabild blir till, s. 205 
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”godkänt” från media.66 Vad som räknas som godkänt eller inte är baserat på tonaliteten i de 

granskade artiklarna.  

 

3.1.3 Finanskrisen 

Finanskrisen påbörjades under hösten 2008 men pågick under flera år. Med anledning av att 

Sveriges andra ordförandeskap kort därefter påbörjades kommer jag enkom ta upp 

medierapporteringen under hösten. I en dryg månad efter finanskrisen tog fart var ämnet det 

mest belysta i media där drygt hälften av denna bevakning berörde Sverige direkt.67 Termen 

Finanskris kom snabbt att brukas och var sedan den mest förekommande termen för att beskriva 

situationen.68 Under perioden var det flest artiklar i början, men fortsatt ett stort antal artiklar, 

totalt 3019 stycken. Spridningen över tid illustras i figur 3.1.69 

 

Figur 3.1 Antal artiklar och inslag per vecka om finanskrisen 

 

Spridningen mellan olika medier är i detta fall relativt jämn och få medier sticker ut med att 

rapportera på annat sätt än andra. Det råder med andra ord en stor konsensus i bilden av 

                                                 
66 Broman, M. Rosén, M. Ordförandeskapet och Pressen – En Mediabild blir till s. 221f 
67 Färm, K-A. Jendel, L. Nord, L. Bilden av Finanskrisen,, s. 3 
68 Ibid, s. 3 
69 Ibid, s. 22. Figur från källa.  
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lägesrapporteringen.70 Ett område som hade särskilt stor uppmärksamhet var hur olika banker 

och företag klarade sig under krisen, som den kom att refereras till.71 De som kom att uttala sig 

om krisen var framför allt politiker, och oftast från majoriteten samt medborgare som blivit 

personligt drabbade av krisen på olika sätt. Slutligen kom också banker att få stort utrymme i 

rapporteringen.72 Medias rapportering kom att handla om sakpolitik, medborgare som 

påverkats, hur bankerna påverkades och slutligen hur företag och arbetsmarknaden klarade 

sig.73  

 

3.1.4 Andra ordförandeskapet 

Rapportering av det andra svenska ordförandeskapet blev inte lika omskrivet som tidigare 

områden, främst då det inte utgjordes av några spektakulära händelser på hemmaplan. Det 

hände dock en del omskrivningsvärd delar på europeisk nivå, så som arbetet av 

Lissabonfördraget och tillsättandet av en permanent ordförande för Europeiska Rådet. Det gör 

att variationen i rapporteringen har större spridning. I svensk kontext har Svenska Dagbladet 

varit den tidning som rapporterat mest om Sveriges ordförandeskap.74 Rapporteringen kring 

ordförandeskapet var som mest intensiv under november, då stort fokus låg på tillsättandet av 

EU:s första permanenta ordförande och förberedelserna inför Köpenhamnsmötet, som skulle 

handla om klimatpolitiken. I reportagen var det ofta kopplat till Sveriges hantering av 

områdena, inte enkom saken i sig vilket bör noteras.75 

 

Under såväl Sveriges första som andra ordförandeskap var ledarskap och representation de 

områden som lyftes fram mest i media, hur administrationen sköttes var dock mycket lite 

rapporterat om i båda fallen.76 En sakfråga som fick stor uppmärksamhet var 

Köpenhamnsmötets utfall, eller snarare misslyckande av att teckna ett bindande avtal för 

medlemsländerna. Medias rapportering på området var tydligt negativ.77 Två områden som 

                                                 
70 70 Färm, K-A. Jendel, L. Nord, L. Bilden av Finanskrisen, s. 24 
71 Ibid, s. 61 
72 Ibid, s. 61 
73 Ibid, s. 62 
74 Bengtsson, R. I Europas Tjänst, s. 301 
75 Ibid, s. 302 
76 Ibid, s. 307f 
77 Ibid, s. 309f 
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emellertid blev omskrivet i betydligt mer positiva ordalag är hanteringen av såväl 

Lissabonfördraget som finanskrisen.78  

 

Till skillnad från Sveriges första ordförandeskap kan man se att omdömet tillika gestaltningen 

för det andra svenska ordförandeskapet är relativt jämnt mellan svenska och utländska medier. 

Betyget är helt klart godkänt.79  

 

3.1.5 Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU 

Den välkända folkomröstningen hölls 23 juni 2016. Att det omskrevs intensivt i Storbritannien 

är en självklarhet, men även i svenska medier pågick en omfattande rapportering. 

 

I rapporteringen finns klara skillnader mellan olika typer av tidningar: Morgontidningar 

fokuserar i betydligt högre grad på sakpolitik i rapporteringen medan kvällstidningar fokuserar 

på det politiska spelet.80 I sakfrågorna är rapporteringen naturligtvis ojämn, olika frågor ges 

olika mycket utrymme. Under folkomröstningsprocessen var den vanligaste sakfrågan som 

lyftes fram i svenska medier om EU-samarbetet. Även ekonomi och opinionsbildning har tagit 

betydande plats.81 Spridningen av artiklar väger till fördel för tiden efter folkomröstningen, där 

antalet artiklar är ungefär dubbelt så många som innan omröstningen.82 

 

Hur tidningarna har rapporterat har varit relativt lika kopplat till om de är positiva eller negativa 

till Brexit. En artikel som är negativ till Brexit tolkas som positiv till EU, då artikeln är för att 

Storbritannien ska stanna i unionen . Nästan samtliga artiklar är antingen negativa eller neutrala 

och bara några få är positiva till Storbritanniens utträde ur EU.83 Vilka som har uttalat sig i 

frågan har även det varit förhållandevis lika mellan tidningarna, det har i de flesta fall varit 

minst en politisk aktör som har uttalat sig i artiklarna. Generellt sett, med undantag, har även 

olika experter varit relativt starkt representerade i artiklarna. När det kommer till journalisters 

                                                 
78 Bengtsson, R. I Europas Tjänst, s. 311 
79 Ibid, s. 304, 313 
80 Sörensen, D. Weiner, M,  Break Out or Stay In?, s. 27f 
81 Ibid, s. 31 
82 Ibid, s. 32f 
83 Ibid, s. 37 
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uttalande skiljer det sig allt mer, där det blir en stor spridning mellan olika tidningar.84 Det som 

inte framkommer i media är hur Brexit skulle kunna vara positivt, med några enstaka undantag, 

vilket enligt dagordningsteorin då också innebär att prioriteringsöverföringen till medborgarna 

borde sakna den aspekten, att medborgarna i hög grad borde vara ense om att EU-medlemskapet 

är bra.85 

3.2 Svenskarnas stöd till EU 

Vad svenskarna har tyckt om EU har skiftat mycket över tid, även om det finns tydliga trender. 

Nedan (figur 3.1) är en tabell över resultaten över svenskarnas inställning i de årliga SOM-

undersökningarna. Det finns andra undersökningar som också kommer att användas i studien, 

men det är främst resultaten från SOM-institutets undersökningar som kommer att läggas fram. 

Det som kommer framföras i detta delkapitel är framför allt en bild över vad svenskarna tyckte 

om EU vid respektive tillfälle. I delkapitel 3.2 kommer mediabilden presenteras.  

Figur 3.186 

 

 
                                                 
84 Sörensen, D. Weiner, M,  Break Out or Stay In?, s. 42 
85 Ibid, s. 51 
86 Baserad på årliga SOM-undersökningarna. *2019 är baserad på SVTs vallokalsundersökning och således mer 

osäker. *Frågan SVT ställde var ”Tycker du Sverige ska gå ur EU eller förbli medlemmar i EU”.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19
9

2

19
9

3

19
9

4

19
9

5

19
9

6

19
9

7

19
9

8

19
9

9

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
1

0

20
1

1

20
1

2

20
1

3

20
1

4

20
1

5

20
1

6

20
1

7

20
1

8

20
1

9*

Svenskarnas stöd till EU

I huvudsak för I huvudsak emot Ingen bestämd årsikt

P
ro

ce
n
t 
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3.2.1 Folkomröstningen och Inträdet 

Resultatet i folkomröstningen blev som ovan nämnt 52,3 procent som röstade för inträde i EU, 

vilket var ett betydligt högre resultat än i SOM-undersökningen från samma år som visade 39.2. 

En viktig notering är att andelen osäkra väljare var 23.5, och att majoriteten av dessa valde att 

rösta för EU-medlemskapet i själva folkomröstningen.87 Att det blev ja-sidan som vann verkar 

ha avgjorts de sista dagarna och även den sista dagen.88 Något värt att notera är hur betydande 

människors politiska intresse var för vad de skulle rösta på, desto mer politiskt intresserad, 

desto mer troligt att rösta ”ja”.89 Fram tills tiden för inträdet ändrade sig opinionen väldigt 

snabbt, en majoritet av de som hade bestämt sig var då emot medlemskapet.90 Den majoriteten 

föll dock snabbt tillbaka efter några år. Mer om det nedan. En intressant notering är att med 

tiden så har människor blivit betydligt mer säkra på sin åsikt om EU, det vill säga att det är fler 

som är starkt för eller emot och färre som är delvis för eller emot.91  

 

Av de som röstade i EU-valet var det en majoritet som ansåg sig vara ganska dåligt eller helt 

oinformerade om sakfrågan, detta varierade stort över olika grupper baserat på kön, 

utbildningsnivå och politiska sympatier.92  

 

3.2.2 Kravallerna i Göteborg 

När kravallerna i Göteborg inträffade hade det gått dryga fem år sen inträdet i EU och opinionen 

hade ändrats en del från 1995. Det var framför allt en betydligt lägre andel som var emot EU-

medlemskapet än 1995-96.93 Det är dock en stor andel som är emot Sveriges deltagande i EU. 

Vid en internationell jämförelse ser vi att svenskarna är mest negativt inställda till medlemskap 

i hela EU-15.94 Många hade förväntat sig att stödet för EU skulle ha ökat sedan inträdet, med 

anledning av teorier om social inlärning men någon sådan ökning sågs dock ej.95 Det är fortsatt 

                                                 
87 SOM-undersökningen 1994 
88 Lindahl, R. Efter EU-omröstningen, s. 139 
89 Ibid, s. 140 
90 1995 års SOM-undersökning 
91 Lindahl, R. Mångtydig EU-opinion, s. 373  
92 Lindahl, R. Efter EU-omröstningen, s. 149 
93 Lindahl, R. Våren Dröjer i EU-politiken, s. 397 
94 Holmberg, S. Opinionsstödet för EU, s. 11. EU-15 är de dåvarande medlemsländerna, idag heter det EU-28. 
95 Lindahl, R. Våren Dröjer i EU-politiken, s. 397 
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stor skillnad i åsikter mellan olika grupper i samhället och särskilt partisympati96 har stor 

påverkan. 

 

SOM-undersökningen genomfördes 2001 i början av oktober; i efterhand kan vi se att det är 

kring denna period stödet kraftigt börjar höjas. Två gånger per år genomför EU en egen 

undersökning, Europabarometern, 2001 genomfördes den ungefär en månad efter SOM-

undersökningen och på den tiden hade stödet för medlemskap gått upp till 43 procent (+10 

procent jämfört med våren 2001, medan motståndet till EU hade sjunkit till 29 procent (-8 

procent). Liknande trender kunde även ses i andra länder; en möjlig förklaring kan vara 

efterverkningarna av terrorattentaten 11 september.97  

 

Något som regeringen var angelägna om var att man under ordförandeskapet 2001 skulle öka 

det allmänna stödet för EU-medlemskap. Detta verkar dock inte haft någon särskilt stor effekt; 

i undersökningarna syns ingen reell skillnad och SOM-undersökningen samma år hade en fråga 

om regeringens insatser under ordförandeskapet hade gett anledning till att byta ståndpunkt i 

frågan. De flesta hade inte bytt ståndpunkt alls. Det som kan noteras är dock att av de som hade 

bytt ståndpunkt så hade de blivit mer positiva.98  

 

Vad medborgare ansåg om Göteborgskravallerna har också mätts. Två intressanta delar är 

allmänhetens intryck av de olika deltagarna vid hela händelsen och inställningen till vad som 

är acceptabelt att göra. När frågan om hur förtroende såg ut för olika aktörer under 

Göteborgskravallerna ställdes blev det mycket stora skillnader. Gruppen ”poliserna på gatan” 

hade 54 procent ett positivt intryck av, medan 17 procent hade ett negativt intryck. Den andra 

ytterligheten i frågan är gruppen ”de militanta aktivisterna” som 2 procent hade ett positivt 

intryck av och 76 procent ett negativt intryck av.99 Den andra frågan handlade om vad som var 

okej att göra för att väcka opinion; aktioner som namninsamling och demonstration hade stöd 

                                                 
96 Lindahl, R. Våren Dröjer i EU-politiken, s. 398 
97 Ibid, s. 398 
98 Ibid, s. 403 
99 Ibid, s. 409f 
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på över 90 procent, medan skada på egendom och hot mot tjänsteman/politiker hade motstånd 

på över 90 procent.100  

 

3.2.3. Finanskrisen 

Finanskrisens startpunkt var i september 2008, vilket är ungefär ett år innan Sverige hade sitt 

andra ordförandeskap i EU. Opinionsundersökningarna är då tämligen närliggande och blir då 

därför lite svårare att skilja åt än andra händelser.  

 

Vid detta tillfälle håller EU-medlemskapet på att bli allt mer accepterat, andelen som är för 

medlemskapet är 48 procent, mot 26 procent som är emot detsamma. Båda siffrorna är rekord 

åt olika håll. Dock är också de osäkra väljarna rekordmånga med 26 procent.101 Med 

opinionsförändringen är Sverige inte längre ett av EU:s mest negativa medlemsländer och 

hamnar för första gången på den övre halvan av nöjda medborgare i Europabarometern.102 När 

SCB hade sin halvårsundersökning i november 2008 hade stödet för EU-medlemskap landat på 

hela 55,6 procent, vilket är en ökning på 5 procentenheter sedan maj, samtidigt som 20,6 

procent var emot, vilket är en minskning på cirka två procentenheter.103 

 

Om man vänder blicken mot vad folk tycker om utvecklingen i olika områden sen inträdet finns 

det sju områden där det övervägande betyget är att situationen har förbättrats och fem där det 

övervägande betyget är att situationen har försämrats.104  

 

Ett halvår senare gör SCB en ny undersökning, när finanskrisen har slagit hårt mot Sverige. 

Denna gång är stödet för EU-medlemskap 56,3 procent, en marginell ökning. Motståndet till 

medlemskapet har dock minskat till 18,8 procent. Dessa väljare har istället tagit en osäker 

inställning då ”vet ej” får 24,4 procent som svar.105 

                                                 
100 Lindahl, R. Våren Dröjer i EU-politiken, s. 413f 
101 Holmberg, S. EU allt mer accepterat, s. 299 
102 Ibid, s. 299 
103 Statistiska Centralbyrån, EU- och euro-sympatier i november 2008, 
104 Holmberg, S. EU allt mer accepterat, s. 303f 
105 Statistiska Centralbyrån, EU- och euro-sympatier i maj 2009 
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3.2.4 Andra ordförandeskapet 

Kort efter finanskrisen var det för andra gången Sveriges tur att vara ordförande för 

ministerrådet i EU. Finanskrisen blev med anledning av det också en av de viktigare punkterna 

på dagordningen. SOM-undersökningen det året gjordes mitt under det andra ordförandeskapet, 

vilket gör att siffrorna inte ska tolkas som beroende av det, då det tar lite tid att få effekt. 

Resultatet av SOM-undersökningen 2009 blev att 51 procent var för EU-medlemskapet,106 för 

första gången i en SOM-undersökning.107 Samtidigt blev mot-sidan 23 procent och vet ej-sidan 

26 procent.108 Vid en internationell jämförelse genom Europabarometern ligger Sverige kvar 

på den övre halvan, men nätt och jämt med en trettondeplacering av EU:s då 27 

medlemsländer.109 Med den generella ökningen av stödet till EU har också polariseringen 

mellan olika grupper i samhället minskat, även om det kvarstår skillnader.110 På området om 

vad medborgare tycker om förbättringar och försämringar på grund av medlemskapet har 

utvecklingen gått motsatt åt håll; av de elva områdena har fyra områden ett övervägande positivt 

resultat, medan de övriga sju har ett övervägande negativt resultat.111 Detta är tämligen 

anmärkningsvärt då upplevelsen av EU:s resultat är negativ men fler tycker att medlemskapet 

är bra. 

 

Jämför man åsikterna om EU-medlemskapet 2009 med 2010 års undersökning ser man att 

stödet för EU ökade med två procentenheter, och dessa väljare kom från ”vet ej”-sidan.112 Inte 

heller i SCB:s undersökning eller Europabarometern ser finns någon avsevärd skillnad att se. 

Andra resultat ses i andra medlemsländer i EU:s egen mätning; ett tapp om 7 procentenheter i 

stöd till EU ses i snitt bland medlemsländerna. Att Sveriges förtroende inte sjönk kan bero på 

att finanskrisen inte påverkat den svenska ekonomin i lika stor utsträckning som resten av 

Europa.113 

                                                 
106 Holmberg, S. Nu Har En Majoritet Svenskar Mentalt Gått Med i EU, s. 83 
107 I andra undersökningar har högre resultat uppmäts, exempelvis SCB:s från maj samma år.  
108 Ibid, s. 83 
109 Ibid, s. 84 
110 Ibid, s. 85f 
111 Ibid, s. 88 
112 Holmberg, S. Opinionsstödet för EU Fortsätter att Öka, s. 247 
113 Ibid, s. 248 
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3.2.5 Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU  

Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU hölls 23 juni 2016, sex och ett halvt år efter 

Sveriges andra ordförandeskap avslutades. Under dessa år kan vi se att stödet till EU tog sig en 

rejäl törn, för att sedan gå uppåt igen men inte riktigt till de nivåer som stödet låg på innan raset. 

Vid tillfället för ”Brexit” var stödet för EU-medlemskap 49 procent enligt SCB:s siffror, vilket 

inte är någon nämnvärd skillnad från de tre tidigare mätningarna.114 I SOM-undersökningen, 

som gjordes ganska nyligen efter folkomröstningen, är det även där 49 procents stöd för EU-

medlemskapet. Samtidigt kan noteras att motståndet till EU sjunkit till 23 procent, men de som 

inte har någon bestämd åsikt är 28 procent.115 Nästa undersökning som görs är SCB:s där stödet 

för EU har ökat till 50.3 procent och motståndet sjunkit till 20.8 procent, en minskning med 2.8 

procentenheter på sex månader.116 Vänder vi blickarna på SOM-undersökningen från 

efterföljande år har ökningen skett även här, stödet till det svenska EU-medlemskapet är 53 

procent för, och bara 18 procent emot.117 En intressant förändring som har skett är att 

svenskarnas inställning till folkomröstningar har förändrats, inte åt hållet man skulle kunna tro 

utan att positiviteten till dem istället ökar,118 i synnerhet till frågan om det svenska EU-

medlemskapet där 53 procent vill ha en folkomröstning, trots att bara 18 procent är negativt 

inställda till medlemskapet.119 I den senaste SOM-undersökningen har stödet till EU-

medlemskapet fortsatt att öka och ligger nu på den högsta noterade nivån i SOM-

undersökningarna om 59 procents stöd, medan 16 procent är emot, vilket är det lägsta resultatet 

någonsin.120 

  

                                                 
114 Statistiska Centralbyrån, EU-sympati efter region, 
115 Bové, K. Bergström, A. Ohlsson, J. EU opinion i Sverige, 
116 Statistiska Centralbyrån, Statistikdatabasen 
117 Weissenbilder, M. Andersson, U. EU opinion i Sverige, [SOM-rapport nr 2018:9], s. 4 
118 Andersson, D. Oscarsson, H. Swexit, NATO och Andra Folkomröstningar, s. 348 
119 Ibid, s. 353 
120 Martinsson, J. Andersson, U. Svenska Trender 1986-2018, s. 65 
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4. Analys 

Vid en analys av materialet framkommer att media över tid, samtidigt som opinionen ökar, 

rapporterar totalt sett mer positivt kring EU-händelser än vad det gjordes vid 

folkomröstningen. Den samlande positiva ökningen beror inte bara på att det skrivs mer 

positivt, utan att negativa aspekter lyfts fram i en låg till obefintlig grad, istället skrivs 

neutrala och positiva artiklar. Det kan också klart konstateras att trots vissa förtroenderas har 

stödet till EU tydligt gått uppåt sedan inträdet i unionen. Hur förtroenderas och stöd till EU 

hänger ihop utvecklas nedan.  

 

Vänder vi blickarna mot rapporteringen vid inträdet kan vi se flera mönster. Det första är att 

rapporteringen såg ut som den gjorde beror på flertalet faktorer. En viktig del var tidningarnas 

organisation, det var inte utrikeskorrespondenter som var på plats i Bryssel, utan främst 

näringslivsreportrar, som naturligtvis ger en helt annan bild av verkligheten. Prioriterat blev då 

nyheter om ekonomi och handel.121 När rapporteringen kring dessa områden intar större andel 

av nyheterna blir också de positiva nyheterna fler, då det inom detta område var ganska 

självklart att svensk handel skulle gynnas och ekonomin i helhet stärkas. Det andra mönstret är 

att rapporteringen på hemmaplan var betydligt mer negativ i jämförelse. Det gjorde att 

mediabilden i helhet blev relativt jämn. Som bekant hade Ja-sidan ett stort motstånd inför 

omröstningen och efter omröstningen, men resultatet blev än dock ett ”ja” till EU, detta skedde 

i mångt och mycket under kampanjens sista vecka och till och med på valdagen,122 vilket är det 

tredje mönstret. Att motståndet till medlemskapet ökade markant efter omröstningen skulle 

kunna bero på att de krafter som verkade för medlemskapet helt enkelt slutade att ta plats i 

debatten på samma sätt.  

 

När sedan Göteborgskravallerna kom hade opinionen inte haft någon nämnvärd utveckling 

under tre års tid. Vad som kan anmärkas här är att medias rapportering oftast var väldigt negativ 

inriktad, men inte mot Sveriges ordförandeskap och EU främst, utan mot de som demonstrerade 

emot detta. Regeringens satsning på ordförandeskapet och media om 835 miljoner verkar inte 

                                                 
121 Wallin, U. Vad fick vi veta?, s. 240 
122 Ibid, s. 240 
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ha fått den positiva effekt på rapporteringen man hade hoppats på.123 Rapporteringen om 

Sveriges ordförandeskap var från svensk media oftast ganska kritisk, detta överskuggades dock 

av den negativa publicitet kravallerna fick. Det är tänkbart att medborgare som hämtar 

informationen från media tolkar att EU-sidan är bra i motsats till att de som demonstrerar mot 

EU inte är det. Kort efter detta sticker opinionen kraftigt uppåt och träffar det högsta stödet 

hittills, enligt Europabarometern. Just varför det går kraftigt uppåt är svårt att veta, men det sker 

tydligt direkt efter att Göteborgskravallerna inträffat.  

 

Vidare är nästa viktiga skeende finanskrisen som inträffar hösten 2008. Sedan 

Göteborgskravallerna har stödet till EU försatt att öka och fortsätter uppåt. Mediabilden som 

ges under denna händelse är i mångt och mycket inte fokuserat på saker som skulle påverka 

opinionen, dock får regeringen stor plats i media och då i mest positiva ordalag. En 

anmärkningsvärd punkt som sticker ut är den grad av uppmärksamhet som finansministern får 

både nationellt som internationellt för sina åtgärder, både i Sverige och finansministerrådet, där 

ministern gång på gång hyllas för sina insatser. Detta skulle tillsammans med det 

uppmärksamhet övriga regeringen fick inte bara stärka stödet för denna, utan också för de 

åsikter de driver fram i frågan, nämligen att EU-samarbetet är nödvändigt för Sverige. Här 

börjar det bli svårt att särskilja mellan olika händelser; EU-stödet fortsätter att öka tills 2010 

och efter det sjunker det kraftigt. En förklaring till detta är att det är runt denna tid som ett större 

antal privatpersoner börjar märka av finanskrisen på ett personligt plan. Detta skulle kunna vara 

en anledning till nedgången i opinionen, men det är också efter avslutet av Sveriges andra 

ordförandeskap samt tiden efter denna, vilket komplicerar möjligheten att uttala sig om 

korrelation och kausalitet.  

 

Precis efter startskottet av finanskrisen påbörjar Sverige sitt andra ordförandeskap, med en 

fortsatt uppåtgående opinion. En stor del av rapporteringen handlade om just detta område och 

hur Sverige agerade nationellt och internationellt. Stödet till medlemskapet höll i sig väl efter 

ordförandeskapets avslut, samtidigt som mediebilden var i stort positivt under perioden. Det 

var inga större händelser på den inrikespolitiska arenan under perioden, däremot hände en del 

på europeisk nivå, bland annat med tillsättandet av den första ständiga ordföranden för 

                                                 
123 Broman, M. Rosén, M. Ordförandeskapet och Pressen – En Mediabild blir till s. 221f   
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Europeiska Rådet och förhandlingarna om Lissabonfördraget. Dessa nyheter började under 

perioden att publiceras under inrikesnyheter i viss grad, med anledning av ordförandeskapet.  

Denna period kan i viss mån ses lite som en parantes, delvis för att den hamnade mycket i 

skuggan av finanskrisen men också för att varken rapporteringen eller stödet ändrades särskilt 

mycket, utan fortsatte i samma riktning som innan.  

 

Slutligen kommer vi till Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskap. Sedan Sveriges 

andra ordförandeskap hade stödet för medlemskapet tagit en rejäl törn men återhämtat sig till 

tidigare rekordnivåer, med en liten mindre nedåtgång på slutet. I denna period rapporterade 

svensk media mycket positivt och neutralt om EU, men nästan inget negativt. Den allmänna 

debatten i Sverige var tydlig: EU är fördelaktigt med anledning av fri rörlighet och handel, 

samarbete i stora frågor och för att bevara freden. Storbritannien borde således stanna kvar i 

unionen. Efter folkomröstningen ökade plötsligt stödet till EU igen, för att i tre mätningar i rad 

slå tidigare rekord. Det är inte orimligt att anta att stödet till medlemskapet påverkats av den 

enorma positiva mediebild som förmedlats. De negativa aspekter av medlemskapet som lyftes 

fram mycket kraftfullt i Storbritannien fick inte genomslag i den svenska debatten, och uteblev 

till stor del, förutom vid de neutrala artiklar som lyfte båda sidor. Här krävs en fundering kring 

hur de negativa argumenten kunde lyftas i media utan att dagordningens prioritetsöverföring 

fick sin verkan; att medborgare fick ta del av argumenten mot medlemskap är på 

dagordningsteorins första nivå, vilket gör att frågan ges vikt. Det är genom dagordningsteorins 

andra nivå som prioriteringsöverföringar i sakfrågan lyfts. I detta fall ser medborgare de 

negativa argumenten samtidigt som de positiva, vilket till stor del inte påverkar vad de tycker i 

frågan, däremot när de senare får se bara de positiva argumenten görs den andra 

prioriteringsöverföringen, nämligen vad som är rätt. Eftersom de negativa aspekterna aldrig 

lyfts fram för sig till skillnad från de positiva blir poängen att det är de positiva argumenten 

som är rätt och stödet från svenskarna till medlemskapet ökar således.  

 

Dagordningsteorins förklaring till rapporteringen går som ovan nämnt in på flera delar, dels att 

media anser att det är en fråga som medborgare bör eller vill läsa om, och dels den andra nivån 

som beskriver varför media rapporter på sättet de gör. I boken Makten över Dagordning av 

McCombs skrivs det att ”dagordningseffekterna är långt ifrån direkta men förhållandevis 
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kortsiktiga”.124 Detta är definitivt applicerbart på denna undersökning då det inte går att vet hur 

direkt medierapporteringen påverkat den allmänna opinionen, men det går definitivt att säga att 

mönstret för hur rapporteringen har sett ut följer de antaganden som dagordningsteorin skulle 

ha om opinionspåverkan. Det är också så att i flera fall, exempelvis det sistnämnda om 

Storbritannien så kan man klart se att rapporteringen kommer först, och sedan opinionen, vilket 

gör att man kan utesluta alternativet om att det skulle vara opinionen som påverkar 

rapporteringen.  

 

Exakt hur stor påverkar mediabilden haft på opinionen är inget jag har belägg för att uttala mig 

om baserat på denna uppsats, utan jag nöjer mig med att konstatera att det finns en del evidens 

som talar för att mediabilden haft en påverkan, men väldigt lite som talar för att det inte haft 

det.  

  

                                                 
124 McCombs, M. Makten över dagordningen, s. 62 
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5. Diskussion 

I resultaten framgår att både stödet till EU-medlemskap och positiviteten i medias rapportering 

om EU har ökat, om än i varierande mängd. Opinionsstödets ökning är mycket ojämn men det 

kan konstateras att det är betydligt fler som är för ett EU-medlemskap nu än vad det var för 25 

år sedan, i samtliga undersökningar som lyfts i studien. Medias rapportering om EU och 

medlemskapet har enligt mitt resultat i princip blivit odelat positivt, då rapporterade negativa 

aspekter av medlemskapet är försumbara. Det är dock en stor del neutrala artiklar, vilket inte 

påverkar balansen mellan positiv och negativ rapportering. I samtliga av mina fem valda 

händelser finns inslag av att medias rapportering har kommit att påverka den efterföljande 

opinionen. Vid tillfället för folkomröstningen var det främst rapportering om handel och 

ekonomi som lyftes fram, båda frågor som gynnade ja-sidan. Efter omröstningen blev 

rapporteringen annorlunda och lyfte negativa aspekter i större grad. Kort därefter växte 

motståndet till medlemskap kraftigt. Vid göterborgskravallerna tillika första ordförandeskapet 

rapporterades det mycket negativt om motståndet till EU, vilket rimligen i medborgarnas ögon 

avläses som att det är illegitimt att vara motståndare till medlemskapet, efterföljande 

opinionsmätningar gick tydligt uppåt. Vid finanskrisen fick regeringen och dess EU-

förespråkare mycket publicitet, stödet fortsätter uppåt. Vid det andra ordförandeskapet 

framkommer även då en generell positivitet från medias sida och stödet för medlemskap håller 

i sig. Här skall det dock inflikas att rapporteringen om ordförandeskapet ofta överskuggades av 

finanskrisen. Vidare till Storbritanniens folkomröstning, här var rapporteringen mycket positiv, 

och även denna gång ökar stödet, denna gång till mycket höga nivåer i denna typ av frågor.  

Dagordningsteorins grundläggande samband är den prioritetsöverföring som går från medias 

dagordning till medborgarnas dagordning, detta kan helt klart anses ha skett vid de upprepade 

tillfällen som media rapporterar positivt till EU, antingen genom direkt positivitet, utebliven 

negativitet eller negativitet gentemot motståndet till medlemskapet, varpå medborgarnas åsikter 

sedan följt efter som nämnt ovan. Vid alla dessa tillfällen kommer medias rapportering först, 

och sedan ökar opinionen efter det, detta stärker teorin om att medias dagordning påverkar 

medborgarnas dagordning. 
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Under samtliga stadier av rapportering har en form av aktör uppmärksammats relativt 

högfrekvent; politikerna. Att dessa aktörer lyssnas mycket på i en fråga som är politisk är inget 

konstigt, inte heller är det konstigt att rapporteringen i stor del speglar politikernas bild, vilka i 

en nästintill samstämmig kör har jublat för medlemskapet. Undantag finns såklart, men de 

politiker som framkommit mest är medlemmar i regeringen eller ledare för oppositionen. Dessa 

har ständigt under perioden varit Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna samt även 

Miljöpartiet i ett senare skede av processen. Att media rapporterar det som politikerna framför 

i hög grad blir ett tydligt exempel på prioriteringsöverföringar mellan den politiska 

dagordningen, medias dagordning och medborgarnas dagordning.  

 

Att stödet ökar kan förstås bero på andra orsaker, en förklaringsmodell som framför allt 

användes tidigt i EU-medlemskapet var teorin om social inlärning, vilken innebär att människor 

accepterar det man är van av, detta borde dock haft effekter tidigare än 2001 när stödet ökade 

markant, vilket gör att den förklaringsmodellen inte är särskild trolig. Det finns många möjliga 

förklaringsmodeller till att stödet för EU-medlemskapet ökar, dock kan än en gång poängteras 

att min studie finner mycket evidens för att medias rapportering har påverkat opinionen, och 

påfallande lite som vänder sig mot det faktumet.  

 

McCombs skriver ”dagordningseffekterna är långt ifrån direkta men förhållandevis 

kortsiktiga”, vilket enligt en mycket stor mängd studier visar på verkar stämma, men det kanske 

är så att effekterna inte enbart är kortsiktiga utan är applicerbara på ett betydligt längre 

perspektiv, i min studie 25 år.   

 

Jag har i min studie granskat fem utvalda händelser i den svenska EU-integreringsprocessen 

under en 25-årsperiod, då mycket har hänt mellan mina utvalda händelser och stora förändringar 

i opinionen också skett vid utanför dessa blir tillförlitligheten i mina slutsatser försvagade. Det 

är också så att stora förändringar i opinionen har skett mellan mina valda händelser. Det finns 

ett behov av att såväl granska medias rapportering utanför de händelser jag har valt, som hur 

opinionen har utvecklats vid samma punkter. Det finns utrymme för att anta att opinionsstödet 

till EU har ökat av andra anledningar. Jag vill dock framhålla att undersökningen visar evidens 

på stöd för dagordningens applicerbarhet på längre tidsperspektiv. Mina slutsatser är dock så 
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utförliga som studiens genomförbarhet tillåter. Eftersom jag har använt mig av kvalitativ 

textanalys bygger såväl analys som slutsatser på subjektiva bedömningar, vilket blir 

problematiskt ur perspektivet av reliabilitet och validitet. Jag anser dock att dessa begrepp skall 

användas i sitt ursprung, i de kvantitativa studierna och framhåller att möjligheten till djupare 

analyser bortom siffror är en styrka i kvalitativ textanalys bör uppskattas. Även om begreppen, 

enligt mig, blir något felaktiga att använda är det av vikt att studien går att replikera och att det 

finns en öppenhet i forskningen. Jag har, genom att öppet redovisa alla källor och hur jag gått 

tillväga skapat möjlighet för replikerande studier eller gedigen granskning av studien.  

 

När man granskar ett begränsat fall, eller flera likartade fall beroende på hur man ser på denna 

studie, är det svårt att dra generella slutsatser, denna studie har dock påvisat att det är möjligt 

att dagordningsteorin är applicerbar på längre perspektiv, men för det krävs vidare forskning i 

frågan.  

 

  



Daniel Frisén 

 

 35 

6. Slutsatser 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur stödet till EU hos svenskarna sett ut över tid kopplat till 

hur media har rapporterat om ämnet. Detta genom dagordningsteorin med stöd av kvalitativ 

textanalys. Den övergripande fråga jag har velat svara på är: Har svenskarnas stöd till EU 

utvecklats över tid med anledning av medias rapportering om EU? För att svara på frågan har 

jag utgått från fem viktiga händelser i en svensk EU-integreringsprocess. Jag har i dessa 

händelser granskat medias rapportering vid tillfället och hur opinionen har utvecklats. Min 

ansats till forskningsbidrag har på detta sätt testa dagordningsteorins applicerbarhet på större 

frågor över en längre tid samt att se om medias rapportering kan vara en rimlig förklaring till 

varför opinionen till EU-medlemskap har ökat som det gjort.  

 

Undersökningen har kommit fram till att media som aktör har i allt större utsträckning 

rapporterat positivt om EU-medlemskapet, samtidigt som medborgarnas åsikter om 

medlemskapet mycket kraftigt har ökat över tiden. Det framkommer sig ganska troligt att 

medias rapportering har påverkat åsikterna om EU-medlemskapet, åtminstone i ett kortsiktigt 

perspektiv vid respektive vald händelse, detta genom prioriteringsöverföring mellan medias och 

medborgares dagordning. Det framkommer också att en aktör som varit kraftigt representerad 

i medias rapportering är politiker som i ett sammanhang om EU-medlemskapet har väldigt 

liknande åsikter, nämligen att de är positiva till medlemskapet. Detta kan påvisa att den 

politiska dagordningen och medias dagordning har ett samband med varandra, då politikernas 

åsikter i hög grad går i linje med det media rapporterat om även när politiker inte är 

representerade i reportagen.  

 

Avslutningen på min teoridel fastslår att om det skulle finnas ett samband mellan medias 

rapportering och opinionens utveckling över tid är den rimliga slutsatsen att dagordningsteorin 

skulle vara applicerbar på ett längre tidsperspektiv, och inte bara genom i ett kortsiktigt 

perspektiv som McCombs skriver.125 Av undersökningen framkommer det att ett sådant 

samband verkar föreligga, om än svårt att konkret säga att ett kausalt samband föreligger med 

anledning av att materialet och de valda händelserna är en begränsad del av 

                                                 
125 McCombs, M. Makten över dagordningen, s. 62 



Daniel Frisén 

 

 36 

integreringsprocessen. En rimlig slutsats är således att dagordningsteorin är applicerbar på ett 

längre perspektiv, med reservation för möjligheterna till alternativa förklaringar till 

opinionssökningen. 

 

Min uppsats visar därför behovet av vidare forskning på flera områden: först och främst om 

dagordningsteorins applicerbarhet sträcker sig vidare än kortsiktiga samband utan även funkar 

i ett långsiktigt perspektiv. Det vore intressant att se om dagordningsteorin spelar större roll i 

komplexa frågor där medborgare behöver ta en större mängd information från annat håll. Vidare 

även forskning om varför stödet till EU-medlemskapet har ökat på det sätt som det gjort. En 

intressant aspekt är hur olika typer av medier har rapporterar i frågorna, finns det någon skillnad 

på kvälls- och morgontidningar, mellan tv och radio och mellan oberoende och ägarstyrd media. 

Även hur integreringsprocessen förhåller sig till socialt kapital och social inlärning är ämnen 

som är intressanta att studera djupgående.  
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