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Abstract 

 

Essay in political science, C-level, by Patrik Larsson, autumn semester 2007. 

Tutor: Susan Marton 

 

The battle over the agenda- 

Can media be regarded as an individual political actor? 

 

The purpose of this essay is to study to what extent media can be regarded to function as an 

individual political actor. In other words, do the media have more power over the political 

agenda than the politicians and do the media influence how the politicians make their 

decisions. 

 

This research is a case study and to be able to complete the intention of this study I have used 

Maxwell McCombs and Donald Shaws theory, the agenda-setting theory. From this theory I 

have used four aspects to analyse my material which has consisted of editorials from a 

Swedish newspaper, interpellations and debates that belong to the interpellations. The aspect I 

have worked with are, how the problem is defined, who is responsible for the problem, what 

values and which solutions are expressed.  I have used a qualitative text analysis as my 

methodological approach which means that the results of my study are my interpretation of 

the material.  

 

My conclusions are that the media in this case shouldn’t be regarded as an individual political 

actor because there is no tendency that shows that the media has influenced the government in 

their decisions concerning the real-estate tax. This means that the media doesn’t have more 

power over the political agenda. There are tendencies that show a connection between the 

media and the opposition, so there is possibility that the media can influence the political 

agenda by making the questions appear on the political agenda which means that the media 

have the power to influence the political agenda rather than the power over it.   
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1. Inledning  
Vem bestämmer vad som skall tas upp på den politiska dagordningen? Är det politikerna som 

påverkar vad massmedierna rapporterar om eller är det tvärtom, massmedierna som påverkar 

vad politikerna fattar beslut om? Är det mediernas dagordning eller politikernas dagordnings 

som idag har mest inflytande och makt? Det finns en uppfattning om att medierna egentligen 

inte avgör vad vi som medborgare skall ha en åsikt om utan vilka frågor vi skall se som 

viktiga, det är alltså denna typ av dagordning som media kan påverka vilket innebär att det 

finns en möjlighet att påverka vilka frågor som betraktas som betydelsefulla.1 Men hur 

påverkas medborgare och politiker av medias nyhetsförmedling och hur kan media påverka 

den politiska dagordningen? Kent Asp skriver i en artikel i DN ”Journalisterna har makten 

över politikens dagordning” att media idag har ett större inflytande över den politiska 

dagordningen. I alla fall menar han att det upplevs att media har mer makt över den politiska 

dagordningen än politikerna själva. Citaten nedan visar på denna förändring, 

 
”Dramatisk förändring i ny stor undersökning: Journalistkåren har i dag större inflytande över den politiska 

debatten än regeringen. Svenska folket anser att journalisterna har det största inflytandet i landet över den 

politiska agendan. Toppositionen som tidigare intogs av regeringen och de politiska partierna har nu övergått till 

journalistkåren. Detta sker samtidigt som journalisternas legitimitet som politiska granskare minskat. Att 

medborgarna har denna bild av makten över politikens agendasättande och den fria åsiktsbildningen är 

problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Samtidigt är det inte förvånande med tanke på att 

nyhetsjournalisterna i dag på ett helt annat sätt en tidigare är självständiga aktörer på egna arenor”.2

 

Medierna spelar en stor roll i dagens samhälle och vi som medborgare möts av nyheter från 

morgon till kväll. Media är idag en källa för information och kunskap. Den föreställning vi 

medborgare har av samhället ges i hög grad av hur media illustrerar verkligheten. Media är 

viktig för vad som diskuteras i samhället, så med andra ord är det angeläget att studera hur 

media fungerar då media som aktör bidrar till vår bild av verkligheten, vad som diskuteras 

och hur den politiska debatten i samhället ser ut.3 Hur påverkar media den politiska debatten, 

är det som Kent Asp visar på i sin Artikel i DN, att media idag har mer makt över den 

politiska dagordningen än politikerna själva? 

                                                 
1 Petersson, L, Pettersson, Å, Massmedier/Medieboken, Liber 2000, sid 61 
2 Citat från Kent Asp- artikel in DN ”Journalisterna har makten över den politiska dagordningen”, Dagens 
nyheter, 2007-09-22, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=695421 
3 Petersson, L, Pettersson, Å, A.a, 2000, Inledningen till boken (Välkommen till Medieboken massmedier) 
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1.2 Problembild och ämnesval 

 

”power is a matter of getting people to do what they would not otherwise have done” 4

 

Som jag skrev i stycket ovan visar forskning på att det svenska folket idag upplever att 

journalisterna har ett större inflytande och makt över den politiska dagordningen.5 Men vad 

betyder denna inledande mening egentligen? Maktbegreppet i sig är mångfacetterat och ett 

ytterliggare problem i den inledande meningen är att denna maktförskjutning handlar om 

upplevd makt vilket kanske försvårar förståelsen av maktbegreppet ytterliggare. Kan det då 

vara så att den upplevda tanken av att media idag har mer inflytande och makt egentligen inte 

existerar? Det finns även här utrymme att ta upp Walter Lippmans tankar om en 

pseudoverklighet, nämligen att den bild vi får från media av verkligheten är den verklighet 

som vi grundar våra handlingar på. Alltså skulle man ur ett filosofiskt perspektiv fråga sig hur 

verklig den verklighet vi lever i är? Om vi grundar våra åsikter, tankar och handlingssätt på 

den information media ger av verkligheten så blir det den verklighet vi lever i en formad 

verklighet. Men om media inte fanns, vilken bild skulle vi då ha av verkligheten?, den bild 

som media ger oss kanske är den verklighet som kommer närmast vad som kan anses som 

sant. Makt är ett begrepp som har många definitioner och har diskuterats av många tänkare. 

Enligt Robert A Dahls definition som citerades ovan kan makt användas för att få en person 

att göra något han eller hon inte annars skulle göra.6 Vad makt är kan detta kopplas till vad 

Colin Hay menar är ”maktens andra ansikte”, vilket även går under namnet ”agenda-setting” 

och kan därmed diskuteras inom ramen för min undersökning. I korta drag menas med detta 

att starka aktörer påverkar agendan genom att de kan besluta om vilka frågor som skall tas 

upp eller inte.7 Kan då media ses som en sådan aktör som kan påverka den politiska agendan 

och är det ett demokratiproblem som Kent Asp menar på?  Han diskuterar kring detta och 

frågar sig om med vilken rätt media kan utnyttja sin position att påverka den politiska 

dagordningen. Det andra problemet som Kent Asp tar upp handlar om opinionsbildningen, att 

politikerna idag anses ha mindre makt och ses inte längre som de mest inflytelserika 

opinionsbildarna.8 Om nu media har en starkare ställning och kan påverka den politiska 

                                                 
4 Hague R & Harrop M, Comparative Government and Politics, 6th edition, Palgrave Macmillan, 2004, sid 13  
5 Asp K, ”journalisterna har makten över politikens dagordning”, Dagens Nyheter 2007-09-22  
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=695421 
6 Hague R & Harrop M, A.a 2004, sid 13 
7 Hay C Political Analysis, a critical introduction, Palgrave, 2002, sid 174 f 
8 Asp K, ”journalisterna har makten över politikens dagordning”, Dagens Nyheter, 2007-09-22  
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=695421 
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dagordningen och opinionen, hur påverkar detta förhållandet mellan politikerna och 

medborgarna. Kan media påverka opinionen, det vill säga medborgarna, vilka i sin tur 

påverkar politikernas makt att genomföra sina beslut. Grundlagen säger, ”makten skall utgå 

från folket”. Politiker och partier är beroende av vårt förtroende för att kunna sitta i 

regeringsställning och för att få företräda våra åsikter i riksdagen. Men denna 

maktförskjutning finns inte mellan medborgare och journalister så Kent Asp ställer sig en 

högst statsvetenskaplig fråga då han menar på att mediernas ökade makt är ett 

demokratiproblem. 

 

Men ur en annan synvinkel borde medias ökade makt ställas mot vikten av att samhället har 

en fri media vilken kan granska den sittande regeringen. Kanske är det så att medias ökade 

makt är en produkt av deras roll som granskande organ. Tänk ett samhälle där media helt styrs 

av staten, där finns ingen granskning av makthavarna vilket även det påverkar opinionen. Då 

media inte kan yttra sig fritt och enbart kan erbjuda medborgarna en form av censurerad 

verklighet och samhällsbild är inte direkt demokratisk. Media kan återge det politiska 

systemet i ett land, detta görs genom att olika samhällen delas in modeller vilka speglar synen 

på media, dessa modeller eller ideologier som de även kallas är: den auktoritära ideologin, 

den frihetliga ideologin, den sociala ansvarsideologin och den marxistiska medieideologin.9 

Den förstnämnda fungerar medierna mer som en propagandaapparat för staten vilken skall 

uppfostra medborgarna och för att hålla missnöjet nere mot staten används censur som en 

viktig ingrediens. Den frihetliga ideologin utgår från att medborgarna själva kan uppfatta vad 

som är sant eller falskt då de får information om en fråga. Massmedia skall här fungera som 

en tredje statsmakt och skall därmed inte vara bunden till staten och dess makthavare. I den 

sociala ansvarsideologin finns även frihetskonceptet inbakat men det finns även krav på att 

media har ett ansvar för samhället vilket betyder att media måste ta upp nyheter som inte bara 

är säljande. Den sistnämnda ideologin betonar liknande koncept som den förstnämnda där 

media ägs av staten vilket gör att media då skall tjäna statens syften.10 Ett samhälle där media 

har en mer fri roll och där den inte kontrolleras av staten har mer makt att påverka och därmed 

är det kanske inte svårt att tänka sig att den svenska massmedian har ett visst inflytande på 

den politiska dagordningen. Sen kan man föra en diskussion om detta främjar eller missunnar 

demokratin i landet, men att media kan verka fritt i samhället kan i alla fall ses som ett mått 

på eller en grund för att det råder demokrati inom ett samhälle.  

                                                 
9 Petersson, L, Pettersson, Å, A.a 2000, sid 33 
10 Petersson, L, Pettersson, Å, A.a 2000,sid 34 f 
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Medias roll i samhället går ut på att svara på 5 stycken frågor, vad, vem, när, hur och varför. 

Men enligt demokratirådet har media idag gått mer ifrån en beskrivande och granskande roll 

till en mer tolkande. Hur kan detta påverka vår bild av verkligheten? Enligt demokratirådets 

undersökning har tolkning blivit mer vanligt än granskning och kan därmed vara ett tecken på 

att media idag inte längre vill fungera som en arena där andra aktörer kan driva fram sina 

budskap utan vill mer och mer fungera som en enskild aktör. Genom att journalister i allt 

högre grad kan tolka får de också mer makt genom att de på så sätt kan kontrollera innehållet i 

artiklarna allt mer. 11

 

Med denna uppsats kommer jag att undersöka vilken bild media målar upp om 

fastighetsskatten. Vad skriver tidningarnas ledare om denna fråga? Hur diskuteras det kring 

frågan och framställs den i positiva eller negativa toner? Fastighetsskatten har getts mycket 

massmedialt utrymme den senaste tiden, mycket beroende på de förändringar som har 

förslagits. Det är därför intressant att undersöka om media har påverkat hur denna fråga har 

behandlats på den politiska dagordningen?  

 

Med utgångspunkt av att media idag har mer inflytande och kan påverka den politiska 

dagordningen mer än politikerna landar min övergripande forskningsfråga för denna studie att 

försöka svara på till vilken grad media idag kan anses fungera som en enskild politisk aktör? 

Då tiden för denna undersökning är mycket begränsad har jag valt att enbart titta på ett ämne, 

denna studie skall utgå från hur media och politiker har diskuterat fastighetsskatten.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur media kan utöva sitt inflytande på den politiska 

dagordningen och undersöka till vilken grad media idag kan anses vara en enskild politisk 

aktör. 

 

Jag vill med uppsatsen reda ut hur media kan påverka den politiska dagordningen och vilken 

makt de har att påverka den politiska dagordningen. Genom att genomföra en kvalitativ 

textanalys av ledare i DN samt riksdagens interpellationer och dess tillhörande debatter 

gällande fastighetsskatten ämnar jag att undersöka om media har påverkat politikernas syn på 

fastighetsskatten. 
                                                 
11 Holmberg S m.fl, Demokratirådets rapport 2006, mediernas valmakt, SNS Förlag, 2006, sid 81 
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Jag kommer att utgå från följande antagande: 

• Om rapporteringen i media och riksdagens interpellationer gällande fastighetsskatten 

överensstämmer med varandra och visar på samma typ av tendenser är media till en 

högre grad en enskild politisk aktör.   

 

Mina specificerade forskningsfrågor är: 

• Beskriver ledarskribenterna i DN fastighetsskatten på ett positivt eller negativt sätt? 

• Beskrivs fastighetsskatten som positiv eller negativ i riksdagens interpellationer? 

• Har media påverkat den politiska dagordningen? 

1.3 Metod   

De flesta undersökningar gällande detta ämne har haft fokus på att studera mediernas och 

medborgarnas dagordningar.  En anledning till detta kan vara att det finns sedan lång tid 

tillbaka flera metoder för att mäta människors uppfattningar och medias dagordning. Det 

anses svårare att undersöka den politiska dagordningen och de statsvetenskapliga studier inom 

detta område har fokuserat på hur aktörer inom den politiska sfären har kämpat om makten 

över dagordningen. Denna studie har en annan inriktning än som jag beskrev ovan, jag 

kommer med denna studie undersöka relationen mellan medias och den politiska 

dagordningen. Med andra ord kommer jag att studera kampen mellan dessa två aktörer och 

vem som egentligen har makten över den politiska dagordningen. Jag står därmed inför en 

tämligen svår uppgift vilket gör att min metod och mitt tillvägagångssätt på många sätt är 

avgörande för utfallet av undersökningen. 

 

Jesper Strömbäck skriver i sin bok, makt och medier att det idag inte finns någon direkt 

enighet gällande hur man skall undersöka den politiska dagordningen då denna kan bestå 

många olika dokument, allt ifrån lagförslag, motioner, propositioner men även vilka ämnen 

som tas upp i olika debatter.  

 

Som sagt innan står jag nu inför en svår uppgift, att välja en metod som kan leda mig till 

svaren på mina frågor och syfte samt hur jag på bästa sätt kan nå någon form av slutsats. Som 

jag redan har varit inne på i problembilden kommer jag inte att genomföra en studie som tar 

upp olika delar av politiken utan jag har valt att avgränsa mig till ett område, nämligen 

fastighetsskatten. För att undersöka denna på bästa sätt har jag då valt att undersöka medias 
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dagordning genom att studera ledare i tidningar, vilket då är ytterliggare en avgränsning då 

jag enbart undersöker tidningar och inte alla delar av media. För att undersöka den politiska 

dagordningen har jag valt att studera riskdagens interpellationer och dess tillhörande debatt, 

det vill säga de frågor som ställs av riksdagsledamöterna till ministrarna i regeringen.  

 

Hur skall detta då mätas? För att förtydliga min tanke för undersökningen så syftar jag till att 

undersöka vem som har makten över den politiska dagordningen och hur media kan påverka 

de politiska aktörerna. Då jag utgår från Kent Asp och hans forskning som visar på att media 

idag har mer makt än politikerna själva så är det därmed relevant att fråga sig om denna makt 

är verklig eller inte och om media kan påverka den politiska dagordningen. För att kunna 

genomföra denna typ av undersökning krävs det att jag samlar in material som gör att jag kan 

mäta båda sidorna, alltså den politiska dagordningen och medias dagordning. Genom att 

undersöka hur media beskriver och argumenterar kring ämnet fastighetsskatten får jag en bild 

av hur media ser på denna fråga, är de negativt eller positivt inställda eller är det så att de står 

neutrala till frågan. Men den grundläggande tanken med detta är att utifrån den samlade 

bilden av medias rapportering av fastighetsskatten skall jag då studera vilken bild de politiska 

aktörerna ger genom interpellationerna. Av detta kan jag då spåra om interpellationerna tar 

upp samma bild som media, om detta är fallet kan det påstås att media kan påverka hur de 

politiska aktörerna argumenterar kring frågan. Men det kan även vara så att utfallet är 

tvärtom, att det inte finns några liknande tendenser mellan media och politikens syn på 

fastighetsskatten. Detta skulle då innebära att media till en lägre grad kan anses utöva makt 

över den politiska dagordningen. 

 

Det är viktigt att påpeka att denna studie inte kommer att kunna generalisera all medias makt 

över den politiska dagordningen, detta beror då främst på att jag enbart studerar en del av 

media. Jag har därför ingen anledning eller kraft att säga nått om hela medias utbud utan 

enbart vilken makt tidningar kan tänkas ha över den politiska dagordningen. Den andra 

faktorn som begränsar mig vad gäller att kunna generalisera beror på att jag enbart studerar ett 

område, jag gör med andra ord en fallstudie och kan därmed kanske kunna säga mer om hur 

medias makt har påverkat i just detta fall men jag har egentligen inte underlag att visa på att 

detta stämmer gällande andra områden. Men jag använder mig av en av Sveriges största 

tidningar som fungerar som en agendasättande funktion för de övriga tidningarna i Sverige 

och jag använder mig även av riksdagens material vilket bör ge en god representation för 

landet så det finns möjligheter till generalisering. 
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Det är nu dags att gå in mer på djupet i mitt val av metod, som överskriften nedan visar på 

kommer jag här att använda mig en kvalitativ textanalys för att få svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

 

1.3.1 Kvalitativ Textanalys 
Denna typ av metod menar på att man som forskare ska ta fram det huvudsakliga innehållet i 

en text genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext i vilken den ingår. 

En anledning till varför man kan använda sig av denna metod, är att vissa ”passager” i en text 

anses viktigare än andra och det som söks ofta ligger dolt under ytan.12

 

Det material jag skall använda mig av är ledare från DN samt riksdagens interpellationer och 

dess tillhörande debatt. Jag kommer att undersöka hur dessa beskriver fastighetsskatten, med 

andra ord kommer jag alltså att söka efter hur ledarna diskuterar kring fastighetsskatten, om 

de ställer sig positivt eller negativt till denna. Hur ser argumentationen ut i ledarna och finns 

det utrymme för att producenten av ledaren försöker påverka synen på fastighetsskattsfrågan. 

Det samma gäller då jag studerar interpellationerna, jag kommer även här att söka efter synen 

på fastighetsskatten, hur diskuteras och argumenterar de kring frågan. För att kunna ge ett 

svar på min frågeställning krävs det att min undersökning sträcker sig över en tid som är lång 

nog för att jag skall kunna mäta om media kan påverka den politiska dagordningen. För att 

kunna säga något om detta har jag valt att undersöka ledare och interpellationer inom 

tidsramen från 2006-01-01 till 2007-10-31. Jag skulle ha även kunnat välja en längre period, 

men då det tillsattes en ny regering i november 2006 så har jag valt att koncentrera mig till att 

studera det senaste årets utveckling vad gäller medias rapportering av fastighetsskatten samt 

riksdagens interpellationer. Varför har jag då valt att använda mig av dessa som material och 

varför har jag avgränsat mig till att enbart studera fastighetsskatten? Då uppsatsen skall 

behandla om media kan ses som en enskild politisk aktör och om media då har makt att 

påverka den politiska dagordningen är det av vikt att jag undersöker hur tidningarna beskriver 

frågan Genom att jag använder mig av ledare så kan jag studera vad dessa skriver och hur vad 

de tar upp om frågan. Är argumentationen negativt eller positivt inställd. För att kunna ge ett 

svar på om media genom sin rapportering påverkar den politiska dagordningen krävs det även 

att jag undersöker riksdagens interpellationer och hur argumentationen ser ut i dessa. Av detta 

                                                 
12 Esaisson P m.fl, Metodpraktikan, tredje upplagan, Norstedts Juridik, 2007, sid 237 
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kan jag sedan söka efter om det finns kopplingar mellan de båda materialen, förändras 

innehållet i interpellationerna på grund av artiklarna så skulle detta kunna tolkas som att 

media påverkar den politiska dagordningen. Anledningen till att jag har valt att enbart 

använda mig av hur dessa aktörer ställer sig till fastighetsskatten beror på att denna fråga en 

väldigt dagsaktuell fråga vilken har genomgått olika förändringar. Detta knyter an till mitt 

problemområde då jag söker efter om media kan påverka hur förändringarna har gått till, har 

media varit delaktig i processen för hur fastighetsskatten har förändrats? 

  

Man kan urskilja två typer av textanalytiska frågeställningar, dessa handlar om 

systematisering av texten och kritisk granskning av innehållet i texten. Det finns tre 

indelningar gällande systematisering av texter, dessa är att klargöra tankestrukturen, logiskt 

ordna innehållet samt att klassificera innehållet. Även kategorin att kritiskt granska texterna är 

indelad i tre sub-kategorier, den första är att utföra en idékritik, den andra är att genomföra en 

ideologikritik samt diskursanalys. Vad gäller min studie så anser jag att en systematisering av 

texten är den metod som passar bäst in, mer preciserat kommer jag försöka att klargöra 

tankestrukturen i de texter jag skall gå igenom. Detta innebär att jag skall lyfta fram och 

begripliggöra det väsentliga i texterna.13  

 

Textanalyser är som all annan forskning beroende av att man inleder med en övergripande 

problemställning, det är lösningen på detta problem som den kvalitativa textanalysen skall 

söka svar på. Till det övergripande problemet bör mer preciserade frågeställningar utformas. 

De preciserade frågeställningar kan ses som grunden för undersökningen analysredskap och 

kan betraktas fungera som empiriska indikatorer på att man som forskare studerar det som 

skall undersökas.14 Mina preciserade frågeställningar för den här undersökningen är: 

 

• Hur beskriver ledarna i DN och SVD fastighetsskatten? 

• Hur beskrivs fastighetsskatten i riksdagens interpellationer? 

• Har media påverkat den politiska dagordningen? 

 

Den fas som kommer efter innebär att jag som forskare måste fatta ett viktigt beslut, nämligen 

hur jag skall förhålla mig till de svar jag får på dessa frågor. Endera kan jag välja att arbeta 

med förhandsdefinierade kategorier eller så kan jag välja att hålla ett mer öppet 
                                                 
13 Esaisson P m.fl, A.a, 2007, sid 238 
14 Esaisson P m.fl, A.a, 2007, sid 243 f 
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förhållningssätt där svaren på frågorna mer avgörs av vad jag hittar i mitt material. Jag har 

valt att arbeta med det öppna förhållningssättet vilket gör att undersökningen styrs av 

innehållet i de aktuella texterna.15 Detta menar jag även öppnar upp för en bredare 

tolkningsmöjlighet för mig som forskare vilket i sin tur kan diskuterar i termer av reliabilitet 

för min uppsats. Men då mitt syfte handlar om att söka efter om media har makt att påverka 

den politiska dagordningen samt så krävs det av mig som forskare att jag kan söka vad som 

sägs i mitt material och sedan göra en tolkning av hur de båda aktörerna, media och 

politikerna påverkas. Jag är dock väl medveten om att jag tydligt måste redogöra för hur jag 

tolkar texten och varför jag tolkar texten så som jag gör vilket borde förstärka reliabiliteten för 

studien.  Jag behöver också fundera på de risker som finns med att arbeta på detta sätt, jag är 

väl medveten om att jag måste behålla fokus på undersökningens problemställning och inte 

följa olika intressanta men irrelevanta trådar. En annan fara jag kan komma att stöta på är att 

slutsatserna blir väldigt beroende av vad som finns i materialet, om jag inte har tänkt igenom 

vilka de möjliga svaren på mina frågor kommer att bli är det svårt att säga något om det som 

inte finns där. Detta kan lösas genom att fundera över vilka andra svar som skulle kunna ha 

varit möjliga, hur svaren hade blivit om texten tolkades på ett annat sätt?16 Som jag tänker 

kring detta krävs det att jag förhåller mig öppet till mitt problem genom hela undersökningen, 

att jag kan diskutera kring mina svar utifrån att de även kan tolkas på andra sätt på grund av 

hur materialet kan tolkas. 

 

1.3.2 Material och Källkritik 

Jag hade här tänkt diskutera mitt material och de källor jag har använt mig av, jag har redan 

angett att jag kommer att använda mig av ledare i DN samt riskdagens interpellationer. 

Anledningen till att jag har valt just ledare och då från DN beror på att DN är en av Sveriges 

största dagstidningar. Anledningen till att jag har valt att använda mig av ledare beror på att 

dessa ger en bredare bild av problemet, en artikel ger oftast en beskrivning av vad som har 

hänt medan ledarna har en mer tolkande karaktär. Detta gör att jag kan använda mitt 

analysinstrument på ett bättre sätt då jag i ledarna kan söka efter värderingar och undersöka 

viken syn media har på fastighetsskatten. Här kan det även vara läge att diskutera kring hur 

representativ DN är i förhållande till media. Jag har en frågeställning som tar upp medias 

makt över den politiska dagordningen. Dock finns det ingen möjlighet att diskutera alla 

                                                 
15 Esaisson P m.fl, A.a, 2007, sid 244 f 
16 Esaisson P m.fl, A.a, 2007, sid 245 f 
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mediainstrument, jag kommer därmed inte låta DN:s ledare representera TV, radio och 

Internet utan denna undersökning syftar mer till att studera vilken makt tidningar har som 

massmedium. När jag i min analys och mina slutsatser kommer hänvisa till medias makt 

kommer jag alltså att syfta på den makt DN samt med en viss generalisering andra tidningar 

har för makt. Anledningen till att jag har valt att studera interpellationer och dess tillhörande 

debatter beror på att jag för att kunna svara på mitt syfte och forskningsfrågor behöver studera 

båda sidor, alltså behöver jag samla material så att jag kan mäta massmedias bild av 

fastighetsskatten men samtidigt måste jag även mäta politikens syn på den samma. För att 

kunna koppla om media har påverkat den politiska dagordningen måste jag samla material 

som visar på de båda sidornas syn. Anledningen till att jag har valt att studera interpellationen 

och dess tillhörande debatt och inte motioner eller propositioner eller liknande beror på att jag 

genom interpellationerna kan hitta tendenser på vilka frågor som tas upp, vilka frågor som 

kommer upp på dagordningen, genom att jag även har hur media beskriver problemet kan jag 

leta efter liknande tendenser i interpellationerna. Jag kan även få en bild av hur politikerna 

sedan diskuterar problemet genom debatterna vilket jag även det kan koppla till hur media 

väljer att beskriva fastighetsskatten. Den starkaste anledningen till att jag har valt att använda 

mig av dessa material kan kopplas tillbaka både till mitt syfte, mina frågeställningar samt mitt 

antagande. Genom att jag använder mig av interpellationer och ledare kan jag hitta liknande 

tendenser, alltså att media och politikerna beskriver problemet på samma sätt. Om fallet är så 

att politikerna diskuterar kring fastighetsskatten på en liknande sätt som media finns det en 

möjlighet att media till en högre grad har makt över den politiska dagordningen.  

 

1.3.3 Avgränsningar 

Jag har redan visat på några avgränsningar i problembilden och metoden men jag kommer här 

mer förklara varför jag har gjort dessa val.  

 

Jag har då valt att studera ledare i DN samt riksdagens interpellationer gällande 

fastighetsskatten. Detta gör att jag inte ämnar belysa hur hela den massmediala apparaten 

fungerar och påverkar den politiska dagordningen utan jag har avgränsat undersökningen till 

att gälla hur tidningar kan påverka och fungera som en politisk aktör. Anledningen till denna 

avgränsning beror på att jag inte har resurser och tid för att undersöka hela den massmediala 

rapporteringen gällande fastighetsskatten då detta skulle innebära att jag även skulle 

undersöka TV, Internet med mera. Motiveringen för varför jag enbart använder mig av DN 
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beror även det på den tidsram som är uppsatt för uppsatsen vilket gör att materialet för 

uppsatsen bör avgränsas. Men varför har jag då valt just denna tidning? Detta beror på att DN 

idag ses som agenda-sättare inom nyhetsvärlden, alltså att denna tidning bestämmer över vad 

även de andra tidningarna i landet tar upp. 

 

Vad gäller valet av att enbart studera ledare beror på att dessa istället för artiklar är av en mer 

tolkande natur. Tidningsartiklar har oftast en mer beskrivande och förklarande syn på ett 

fenomen som skildras. En ledare innehåller mer argumentation och tolkning vilket är det jag 

vill komma åt, jag ska undersöka hur media ser på ett visst fenomen. Anledningen till att jag 

även har valt att använda mig av interpellationer beror på att jag behöver politikernas syn på 

samma fenomen för att faktiskt kunna mäta om deras dagordning påverkas av vad media tar 

upp och anser i frågan. Jag behöver för att kunna få svar på mina frågeställningar och mitt 

antagande samla material från de båda aktörernas dagordningar. För att kunna samla in och 

mäta hur media påverkar den politiska dagordningen och om media därmed kan ses som en 

enskild politisk aktör måste jag även se hur politikerna påverkas vilket då kan visas i 

interpellationerna. Jag hade även kunnat valt att undersöka vanliga artiklar där politikerna har 

uttalat sig i frågan men jag tror inte att det insamlade materialet hade visat på hur politikerna 

påverkas av media då båda källorna för analys har inslag av hur media väljer att belysa frågan. 

En artikel där en politiker uttalar beskrivs av en journalist vilket kan påverka vad som tas upp 

i den artikeln vilket i sin tur påverkar min analys. 

 

Så till den sista avgränsningen vilken är att enbart studera hur DN och interpellationerna ser 

på fastighetsskatten. Detta beror som jag redan beskrivit på att jag måste hålla mig till en 

tidsram vilket gör att jag inte har tiden att undersöka flera fält eller frågor där media kan 

tänkas påverka den politiska dagordningen. Men denna fråga är en debatterad fråga på grund 

av de förändringar som skall införas. Det är att undersöka om medias sätt att belysa 

fastighetsskatten har påverkat den nuvarande regeringens syn på hur fastighetsskatten skall 

förändras. Har politikernas syn på fastighetsskatten förändrats på grund av hur media 

rapporterar kring frågan? 

  

1.4 Bakgrund till fastighetsskatten 

Fastighetsskatten betalas årligen in till staten och är beräknad utifrån taxeringsvärdet på en 

fastighet. Detta värde skall i princip motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde vilket 
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bestäms av det genomsnittliga prisvärdet på marknaden. De senaste åren har det skett en 

ökning gällande skatter, mycket beroende på de prisuppgångar som har varit. Detta ledde till 

att det infördes begränsningar på fastighetsskatten. En av dessa gick ut på att fastighetsskatten 

inte skulle utgöra mer än fyra procent av inkomsten på ett taxeringsvärde upp till 3 miljoner 

kronor.  

 

Från 1 januari 2008 kommer fastighetsskatten att genomgå en förändring, denna kommer då 

att ersättas med en kommunal fastighetsavgift. Denna kommer att vara olika för småhus och 

bostadslägenheter, där avgiften för småhus kommer att ligga på 6000 per år, medan avgiften 

för bostadslägenheter kommer att ligga på 1200 per år. Fastighetsavgiften kommer att vara 

begränsad med ett så kallat takbelopp, även detta skiljer sig mellan småhus och 

bostadslägenhet. För småhus är avgiften högst 0,75 procent av taxeringsvärdet medan det för 

bostadslägenheter ligger på 0,4 procent av taxeringsvärdet. 

 

Denna förändring kommer även att påverka kapitalvinstskatten som skall betalas vid 

försäljning av småhus samt bostadslägenheter. Denna kommer att höjas från nuvarande 20 

procent till 22 procent av vinsten. Den möjlighet som har funnits att skjuta upp denna 

beskattning kommer att finnas kvar. Men denna typ av uppskov kommer att begränsas till 1,6 

miljoner kronor och det kommer att införas en skatt på detta uppskov som kan ses som en 

räntebeläggning av uppskovsbeloppet. 

 

Anledningen till denna förändring beror på att denna skatt enligt regeringen inte stämmer 

överens med ”principen om att skatt skall betalas enligt förmåga”. Som fastighetsskatten har 

varit utformad som har den inte tagits ut på en faktisk inkomst vilket enligt regeringen har lett 

till att många hushåll har fått problem att betala den. De anser även att skatten i sig saknar 

folkligt stöd då den skapar osäkerhet och är oförutsägbar.17

  

1.5 Tidigare forskning 

Som jag beskrev redan i problembilden så har Kent Asp belyst detta område redan innan och 

hans undersökning tar upp just att medias makt har ökat och att detta utgör ett 

demokratiproblem. Hans undersökning är därmed mer inriktad på att undersöka 

                                                 
17 ”Fastighetsskatt”, 2007-12-28    
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatterna_forklaras/Fastighetsskatt/ 
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demokratiaspekten av medias maktposition, medan min undersökning skall söka svar på om 

media kan anses vara en enskild politisk aktör. Därmed kommer demokratiaspekten få en 

underordnad roll i min undersökning i jämförelse med Kent Asp. En annan forskare som har 

studerat medias makt är Maxwell McCombs. Hans undersökning som beskrivs i boken 

”Makten över dagordningen” handlar mycket om vilken makt massmedia egentligen har och 

vilka processer som leder till att media kan utöva sin makt. Det tas även upp i boken vilka 

konsekvenser som medias makt kan få. Detta ligger närmare min undersökning då jag 

kommer att använda mig av dagordningsteorin samt söka efter om media har makt över 

dagordningen. Tidigare undersökningar som jag även har hänvisat till i problembilden är 

demokratirådets rapport från 2006 och behandlar mediernas valmakt. Denna rapport handlar 

om som titeln visar på mediernas makt i en valrörelse. Även denna rapport kan ha betydelse 

för min undersökning då denna handlar om hur media kan påverka och vilken roll de spelar i 

en valrörelse. De undersöker även samspelet mellan media, partier och väljare vilket kan 

implementeras i min undersökning då jag är intresserad av hur media kan påverka politikernas 

syn på fastighetsskatten. Min undersökning kommer dock inte behandla valrörelsen men en 

fråga som idag är väldigt aktuell och berör de flesta medborgare.   

1.6 Disposition 

Jag har nu gett dig som läsare en bild av hur jag ser på och förstår problemet samt förklarat 

hur jag har tänkt gå tillväga för att få svar på mina frågor och syfte. Det som nu följer är att 

jag skall gå igenom den teori jag skall tillämpa och använda mig av. Efter detta kapitel 

kommer jag att redovisa mitt material. Jag kommer då att gå igenom de ledare i DN som jag 

har analyserat. Jag kommer även här att redovisa de interpellationer och tillhörande debatter. 

Efterföljande kapitel går ut på att jag redovisar min analys av de båda materialen. Jag kommer 

alltså här att visa på de tendenser och kopplingar jag har hittat mellan ledarna och 

interpellationerna. Sedan kommer jag att avsluta min undersökning med slutsatser och 

reflektioner.
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2 Teorikapitel 
Här hade jag tänkt redovisa den teori som jag skall använda för att förstå mitt syfte och 

frågeställningar. Den teori som här står i fokus är dagordningsteorin. Men innan jag kommer 

in på vad själva teorin går ut på så kommer jag att beskriva vad de tre dagordningarna som 

ligger till grund för teorin innebär. 

2.1 De tre dagordningarna 

Det finns som sagt tre olika typer av dagordningar. Dessa är medborgarnas, mediernas och 

slutligen den politiska dagordningen. Mellan dessa råder ett visst samspel, det finns en 

relation mellan dessa som uttrycker sig på olika sätt. Forskning har visat på att media har 

makt att påverka medborgarnas åsikter om vilka frågor som anses viktigast. Viktigt att peka 

på här är att media inte har makten över medborgarnas åsikter utan över vad vi har för åsikter 

rörande en viss fråga. Denna undersökning syftar inte som många andra att studera 

förhållandet mellan medborgarnas och medias dagordning utan syftar till att mäta hur media 

påverkar den politiska dagordningen. Hur ser relationen ut mellan dessa två? Detta kommer 

jag in på mer när jag beskriver de olika dagordningarna mer utförligt nedan. Anledningen till 

att jag har valt att ta med och beskriva medborgarnas dagordning är för att ge dig som läsare 

en bild av hela processen. Dessa tre är på många sätt sammanlänkade, och för att förstå 

helheten har jag valt att ta upp även denna dagordning.  

2.1.1 Medborgarnas dagordning 

Gällande denna dagordning så kan studier kring denna delas upp i två olika undersökningar 

Dessa kallas hierarkiska och longitudinella studier. Den mest förekommande gällande 

benämningen av medborgarnas dagordning av dessa två är den hierarkiska.  

 

Denna typ av dagordning handlar om vilka frågor som anses som mest viktiga. Vilka frågor är 

det allmänheten diskuterar? Av många studier som har genomförts, både här i Sverige och 

internationellt så är det återkommande temat att media har makten att bestämma 

medborgarnas dagordning. Detta beror mycket på ”maktens andra ansikte” som jag beskrev i 

problembilden, att de frågor som medborgarna anser som viktigast är de frågor som media 

förmedlar. De frågor som får mest plats är då de som anses som mest viktiga. Det går dock 

inte att påvisa att medias makt över dagordningen är konstant. Alltså kan denna makt skifta 

under perioder. Enligt Jesper Strömbäck så har medierna mest makt under perioder av vad han 

kallar politiskt lugna eller då politiska kriser uppstår men att de under valrörelser har mindre 
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makt på grund av att de politiska aktörerna då har en högre vilja att styra över vilka frågor 

som skall diskuteras.  

 

Men denna dagordning står inte helt utan makt, faktorer som begränsar mediernas makt att 

påverka oss medborgare är bland annat trovärdigheten hos medierna. Om trovärdigheten för 

media är hög så har denna mer makt att påverka medborgarnas dagordning. Den andra faktorn 

är vilken typ av media man talar om. De olika typerna av media vi möter i vardagen kan 

påverka oss olika mycket. Inom detta får man då föra en diskussion om hur vi uppfattar 

nyhetsförmedlingen och hur man är som person. Jag kan inte säga vilken typ av media som 

påverkar mest då detta torde vara högst individuellt, då det beror på hur man tar emot 

information. En ytterliggare faktor berör vilken närhet människor har till de frågor som 

diskuteras. 

2.1.2 Mediernas dagordning 

Tidigare forskning på detta område har intresserat sig framför allt på en fråga, vilket intresse 

media har gett en viss typ av fråga. Detta är alltså undersökningar, vilka grundar sig i att söka 

efter innehållet i medias rapportering. Om medierna har ägnat en viss fråga mycket plats så 

kan det därmed anses att denna fråga ligger inom medias dagordning. Som jag var inne på i 

stycket om mina avgränsningar så kan vissa medier anses som viktigare än andra. Dessa 

viktigare medier fungerar som dagordningssättande för de andra. 

 

När man undersöker den massmediala dagordningen kan man som undersökare endera välja 

att studera hur denna påverkar medborgarnas dagordning eller hur den påverkar den politiska 

dagordningen.18  

 

Det är nu läge att fråga sig varför medieinnehållet ser ut som det gör? En aspekt på detta är att 

media skapar en bild av verkligheten genom de nyheter som förmedlas.19 Men media måste 

även ta hänsyn till att förmedla nyheter som leder till att de säljer tidningar. Annars skulle de 

inte kunna fortsätta verksamheten då media som andra företag har ett vinstkrav ställt på sig. 

Det finns fyra marknader som media måste anpassa sig till, dessa är publikmarknaden där får 

media sin uppmärksamhet genom det innehåll de förmedlar och Annonsmarknaden som går ut 

på att media ger plats till olika annonsörer i utbyte för pengar. Kapitalmarknaden går ut på att 

                                                 
18 Strömbäck,J, Makt och Medier,Studentlitteratur 2000, sid 155 f 
19 Strömbäck,J, A.a,  2000, sid 156 
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medierna får pengar från ägarna genom att de går mot vinst samt marknaden för 

journalistiska källor som går ut på att publiken får uppmärksamhet då medierna får 

information. 

 

En annan aspekt av mediernas dagordning är att peka ut vad som blir nyheter och det som då 

blir utelämnat. En term som används i dessa fall kallas för ”gatekeepers” och uttrycker då att 

detta är den person som väljer vilka nyheter som skall förmedlas. Detta är idag ett begrepp 

som inte används lika mycket som förr. Idag talas det mer om ”gatekeeping” vilket innebär att 

det inte är person som väljer nyheterna utan idag är det mer så att hela redaktionen bestämmer 

värdet på nyheterna som skall förmedlas. Men av detta finns det ändå plats för att vissa 

enskilda journalister ibland kan besitta en avsevärd makt gällande vad som skall förmedlas 

och på så sätt kan denna person påverka dagordningen. En anledning till att 

mediadagordningen ser ut som den gör, alltså att vissa medier anses som viktigare än andra 

där riksmedier påverkar de lokala medierna beror på att vissa frågor ger mer uppmärksamhet 

vilket gör att medierna tjänar på att förmedla just den nyheten.  

2.1.3 Den politiska dagordningen 

Jesper Strömbäck definierar denna dagordning ”som de frågor, problem eller 

samhällsområden som står i centrum för det politiska beslutsfattandet”.20 Genom denna 

definition kan man som forskare jämföra vilka frågor som får mest uppmärksamhet i media 

samt vilka frågor som de politiska aktörerna prioriterar. Detta leder även till att 

undersökningen kan syfta till att söka ursprunget till en debatt, med andra ord om debatten 

kring en fråga beror på medias förmedling eller de politiska aktörernas vilja att föra fram dem. 

 

Den politiska dagordningen kan delas in i två områden, den första kallas för ”agenda-

building”, detta definieras i Jesper Strömbäcks bok,  

 
”agenda-building, vilket handlar om hur mediernas och allmänhetens dagordning tillsammans med yttre och inre 

förklaringsfaktorer bidrar till att skapa den politiska elitens dagordning” 

 

Det är kanske fel att anse att det pågår en kamp mellan media och de politiska aktörerna om 

den politiska dagordningen utan istället se det som en relation vilken består av att media ger 

politiker uppmärksamhet, vilket leder till att medborgarna vet vilka dessa är i utbyte mot 

                                                 
20 Strömbäck,J, A.a, 2000, sid 187 
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information vilket är grundläggande för att media skall överleva. Det finns med andra ord ett 

ömsesidigt beroende mellan dessa parter, vilket gör att den ena inte kan finnas utan den andra. 

Utan media försvinner en arena för politiska aktörer att synas och få ut sitt budskap och om 

politikerna skulle stänga dörren mot media försvinner informationen vilket är av hög 

betydelse för medierna. 

2.2 Dagordningsteorin 

Grunderna för denna teori kan kopplas till en artikel av Maxwell McCombs och Donald 

Shaw, ”The agenda- Setting function of Mass Media” som publicerades 1972. Här visade de 

båda författarna att media har stor betydelse för vilka frågor människor anser vara viktiga 

under en valrörelse, men vidare forskning har visat på att detta fenomen inte bara uppkommer 

vid valrörelser utan finns egentligen hela tiden. Genom denna artikel visade McCombs och 

Shaw på att de frågor som får plats i media anses som viktiga samtidigt som de frågor som får 

mindre uppmärksamhet alltså tenderar att bli mindre viktiga. Detta kallas för 

dagordningsteorins första nivå, och går i grunden ut på att medierna påverkar vad vi 

människor anser vara viktiga samhällsfrågor och vilka frågor vi har åsikter om. Den andra 

nivån går mer ut på att media påverkar hur människor uppfattar de frågor som 

uppmärksammas i media samt hur vi uppfattar personer och situationer som rapporteras.21  

 

Från ett citat ur Jesper Strömbäcks bok, Makt och medier sammanfattas idén om 

dagordningsteorin av Maxwell McCombs på detta sätt: 

 
”The idea of agenda-setting influence by the mass media is a relational concept specifying a positive – indeed, 

casual – relationship between the emphasis of mass communication and what members of the audience come to 

regard as important. In other words, the salience of an issue or other topic in the mass media influence the 

salience among the audience.22

 

Grunden för teorin är alltså att det finns ett samband mellan frågor och problem i samhället 

som får mycket uppmärksamhet i medierna och de frågor som medborgarna anser vara 

betydelsefulla. Konsekvensen av detta samspel är att medierna påverkar vad medborgarna 

tycker är viktigt och vad de diskuterar genom att media har uppmärksammat en viss fråga 

                                                 
21 McCombs, M, Makten över Dagordningen, SNS Förlag, 2004 sid 11 
22 Citatet är hämtat från Strömbäck, J, A.a, 2000, sid 150 
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istället för en annan så blir den fråga som media har rapporterat om den som medborgarna 

anser som mest angelägen och viktig.23

 

Med utgångspunkt från det som skrivits ovan, att media påverkar medborgarna, vilket har 

visat sig varit fallet i många andra undersökningar så avser jag med min uppsats att testa om 

media även påverkar politikerna. Med andra ord så kommer jag använda mig av 

dagordningsteorins första nivå genom att undersöka om fastighetsskatten har fått mycket plats 

i ledarna så borde det finnas en tendens att detta har uppmärksammats mycket på den politiska 

agendan. Jag kommer även att använda den andra nivån då undersökningen tenderar att bli allt 

mer kvalitativ, jag kommer än mer gå in på hur media påverkar den politiska dagordningen 

genom hur media har beskrivit fastighetsskatten. Undersökningens fokus kommer att ligga 

mer på den andra nivån då denna är mest intressant med utgångspunkt från mitt syfte och 

mina frågeställningar. Genom att redovisa för hur media har påverkat den politiska agendan 

så får jag även underlag för om media faktiskt kan anses ha påverkat den politiska agendan 

eller inte. För att gå djupare in i den andra nivån av dagordningsteorin så är det nu läge att ta 

upp en ytterliggare teori vilken hör ihop med dagordningsteorin och som kan kopplas till min 

forskning. Denna teori kallas för framing. 

 

2.2.1 Framing 

Denna teori går kortfattat ut på att samma verklighet kan beskrivas på olika sätt men att de 

båda beskrivningarna kan anses som sanningsenliga samtidigt som de pekar mot olika 

riktningar. För att förklara detta närmare har jag här valt att beskriva denna tanke så som 

Jesper Strömbäck lägger fram det i sin bok makt och medier. 

 
”Ett vanligt dricksglas, med en given mängd innehåll som täcker ungefär halva glaset. Glaset kan beskrivas som 

halvtomt eller halvfullt. Båda uttrycken är lika sanna. Fast om man ser det som halvtomt, leder det till slutsatsen 

att glaset borde fyllas på. Om man ser det som halvfullt, finns det ännu inget behov av påfyllning”.24

 

Detta är alltså vad framing går ut på, att samma verklighet kan beskrivas på olika sätt och på 

så sätt få helt olika utgångar. 

 

                                                 
23 Strömbäck, J, Den medialiserade demokratin, SNS Förlag, 2004, sid 31 
24 Strömbäck,J, A.a, 2000, sid 216 
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Denna teori kan också i svenskan översättas till gestaltningsteorin och dess fokus ligger på 

hur mediernas gestaltningar av verkligheten och olika problem och hur detta då påverkar 

medborgare. Denna teori handlar i grunden om två fenomen, för det första begränsas 

beskrivningar av verkligheten vilket leder till att vissa aspekter och fakta framhålls mer än 

andra, vissa väljs bort helt. Detta gör att varje beskrivning av verkligheten egentligen skall ses 

som en gestaltning av verkligheten. Men detta leder i sin tur till att varje gestaltning av 

verkligheten i sin tur är en tolkning, alltså en tolkning av vad som bör tas med och inte tas 

med då en given verklighet skall beskrivas.25

 

Gestaltningar har fyra egenskaper, dessa egenskaper kommer att utgöra en del av mitt 

analysschema som följer nedan. Dessa egenskaper vilka jag kommer att söka efter i mitt 

material är följande: Gestaltningar definierar problem, ger en vägledning av vad som är 

problemets orsak, uttrycker värderingar eller moraliska omdömen samt ger en bild av möjliga 

lösningar.26  Av dessa egenskaper har jag då tagit fram ett analysschema vilket du kan följa 

nedan.   

2.3 Analysinstrument 

Denna uppsats är av en högst kvalitativ karaktär. Jag har redan beskrivit min idé för hur jag 

skall genomföra min undersökning, men jag skall här förtydligare den ytterliggare. Tanken 

med uppsatsen är att analysera både ledare i DN samt interpellationer och dess tillhörande 

riksdagsdebatt. Jag kommer i detta material söka efter olika tendenser vilka kan kopplas 

mellan media och politiken. Då jag är väl medveten om att min undersökning berörs av hur 

jag tolkar mitt material och därmed har jag nu valt att redovisa för vad jag söker efter då jag 

analyserar. Detta analysinstrument är till för att jag som undersökare inte skall hamna utanför 

ramen av forskningsområdet utan hålla mig inom givna ramar. Detta underlättar även för dig 

som läsare då du enkelt kan förstå tankegångarna i analysen samt att jag kan redovisa för min 

tolkning. Detta är inte bara ett sätt för mig att hålla uppe kvalitén på uppsatsen utan hjälper 

även framtida forskning, då dessa kan följa mitt analysschema och därmed följa mina 

tolkningar. För att förklara mitt instrument närmare så är tanken att jag utifrån de fyra 

aspekterna jag har med i instrumentet ska kunna skapa en bild av hur media ser på 

fastighetsskatten samt hur politikerna ser på den samma. Från detta kan jag sedan jämföra de 

tendenser som tas upp från de båda aktörerna och då dra slutsatsen om till vilken grad media 

                                                 
25 Strömbäck,J, A.a, 2000, sid 216 
26 Strömbäck,J, A.a, 2000, sid 217 
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fungerar som en enskild politisk aktör. Jag har arbetat fram detta analysinstrument genom mitt 

syfte samt mina specificerade frågeställningar. Då frågeställningarna frågar efter hur ledarna 

samt interpellationerna beskriver fastighetsskatten så kan jag genom aspekterna i detta 

analysinstrument få en helhetsbild av hur dessa beskriver fastighetsskatten. Jag kan också utgå 

från ett ramverk när jag sedan skall koppla de olika tendenserna i de olika materialen mot 

varandra. 

 

När jag analyserar mitt material kommer jag utgå från följande aspekter: 

 

Hur definieras problemet? 

Jag kommer här att undersöka hur materialet beskriver problemet, vad de tar fasta på och vad 

de anser som mest viktigt. Jag kommer här att söka efter om båda parterna definierar 

problemet på liknande sätt eller om deras syn skiljer sig åt. 

Vad är orsaken till problemet? 

Jag kommer i denna kategori undersöka hur mitt undersökta material tar upp som orsaker till 

problemet. Jag söker här efter tendenser till att båda materialen tar upp liknande orsaker eller 

om skiljer de sig åt.  

• Kopplas problemet till andra områden utanför fastighetsskatten 

• Vem bär ansvaret för problemet 

Vilka värderingar uttrycks? 

Jag kommer i denna kategori undersöka vilka värderingar som lyfts fram gällande 

fastighetsskatten. Jag kommer att söka efter om värderingarna följer liknande tendenser eller 

om skiljer de sig åt. 

• Negativt eller positivt 

• Neutralt eller icke-neutralt 

Vilka lösningar på problemet uttrycks? 

Jag kommer här att undersöka om materialet tar upp lösningar på problemet. Jag kommer att 

söka efter liknande tendenser gällande vilka lösningar som tas upp samt om de båda 

materialen ser olika på hur problemet skall lösas. 
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3. Analys av ledarskribenternas syn på fastighetsskatten 
Jag kommer här att redovisa för vad jag har funnit i mitt material, jag kommer i detta kapitel 

att visa på exempel på vad ledarna har skrivit om fastighetsskatten. De ledare jag har använt 

mig av i min analys är från den tidsram jag har satt upp, och jag hittade 32 stycken ledare, jag 

kommer inte att redovisa citat från alla dessa, utan jag kommer att ta upp några exempel samt 

diskutera min tolkning av hur dessa artiklar har beskrivit fastighetsskatten i stort. När jag har 

gått igenom materialet har jag använt mig av mitt analysschema och kommer därför att 

redovisa detta genom att dela in detta kapitel i de fyra aspekter jag har utgått ifrån. Detta för 

att underlätta läsningen samt att ge en överskådlig bild av hur jag har kopplat materialet till 

mina aspekter.  

 

Jag har valt att dela upp min analys i tre delar, den första delen kommer att behandla ledarnas 

syn på fastighetsskatten, den andra delen vilken jag kommer att ta upp i nästa kapitel, kommer 

att behandla hur interpellationerna beskriver fastighetsskatten. I den tredje delen av min 

analys kommer jag att jämföra vad jag har fått fram från massmedias syn och politikernas syn 

på fastighetsskatten. Det är alltså denna del som kommer att visa på om det finns tendenser till 

att media i detta fall har påverkat politikerna gällande beslut som fattas om fastighetsskatten. 

Det är i denna första analys som jag kommer att kunna få svar på min första mer specificerade 

frågeställning, hur DN:s ledare beskriver fastighetsskatten.   

3.1 Hur problemet definieras 
”Det bidrar till prisuppgången på bostadsmarknaden och ger Riksbanken ett gott skäl att höja räntan. Och då är 

överhettningsrisken i ekonomin redan betydande.”27

 

 ”De aktuella skattenyheterna från regeringen hör definitivt till den senare kategorin. Att i raskt tempo avskaffa 

förmögenhetsskatten och ersätta fastighetsskatten med en avgift på maximalt 4 500 kronor, kommer garanterat 

att driva upp huspriserna i Sveriges mest attraktiva lägen”28  

 

Av de ledare jag har gått igenom definieras fastighetsskatten mycket utifrån att förändringen 

av denna skatt leder till att vissa får det bättre medan andra får det sämre. Denna skatt 

beskrivs också som svårgenomstränglig och att dess praktiska utgångspunkter inte stämmer 

överens med de teoretiska. Det pratas även om att förändringen av fastighetsskatten leder till 
                                                 
27 ”Bråttom med jobben”, Dagens Nyheter, 2007-04-17, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=639944 
28 Wolodarski P, ”Städa upp efter festen”, Dagens Nyheter, 2007-04-05 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=636245 
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en risk för överhettning i ekonomin, då räntan höjs på grund av prisuppgångarna på 

bostadsmarknaden. Citaten ovan visar på en mer negativ inställning till förändringen av 

fastighetsskatten då författaren här pekar på att huspriserna kommer att drivas uppåt. Detta 

påverkar enligt ledarna inte heller bostadsmarknaden utan ekonomin i stort då 

överhettningsrisken enligt dessa är betydande, vilket jag har tolkat som ett negativt inslag i 

debatten.  

 
”Skatterna är visserligen medborgarnas största utgiftspost, men systemet är svårgenomträngligt, mer en arena för 

experter än för lekmän.”29

 

Skatten beskrivs här som en stor statlig inkomstkälla och en stor utgiftspost för hushållen, 

dock anses fastighetsskatten och andra skattesystem som svåra för medborgarna att sätta sig in 

i. Även här anser jag mig finna en negativ ton då författaren beskriver detta som en arena för 

experter och inte lekmän.  

 
”Fastighetsskatten ska ersättas med en låg avgift, trots att alla ekonomer är förtjusta i just beskattning av 

fastigheter. Husen står där de står och kan inte vikas ihop och pressas ner i handbagaget för transport till något 

exotiskt skatteparadis. Fastighetsskatten har drabbat somliga hårt när taxeringsvärden rakat i höjden. Men förra 

regeringen införde en dämpning för de mindre bemedlade. Trots detta ska fastighetskatten bort. Somliga 

villaägare kan därmed kassera in belopp på uppåt 100 000 eller mer i skattereduktion. Väl dyrt för att hålla 

kristdemokraterna under armarna.”30

 

Detta citat visar på hur ledarna beskriver utformningen av fastighetsskatten, denna skatt skall 

alltså i fortsättningen ersättas av en låg avgift på maximalt 4500 kronor. Detta citat visar kanske 

mer än de andra den inställning som går att återfinna i de ledare jag har gått igenom. Beskrivandet 

av förändringen till att införa en avgift på maximalt 4500 kronor ses utifrån ledarna som att vissa 

kommer att drabbas hårdare än andra, att huspriserna kommer att stiga men ändå skall 

fastighetsskatten bort. Alltså anser jag här att man kan peka på en negativ inställning från ledarna 

vad gäller definitionen av fastighetsskatten.     

 

                                                 
29 Isaksson, A, ”Rättvisa för vem”, Dagens Nyheter, 2007-09-08,  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=689962 
30 Jersild, P.C, ”Paradiset Sverige”, Dagens Nyheter, 2007-08-25 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=684536 
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”Problemet med den svenska fastighetsskatten är att dess praktik skilt sig alltför mycket från dess teoretiska 

utgångspunkter. I områden med hög efterfrågan har skatten följt den lokala prisutvecklingen. I vissa fall har 

effekterna blivit extrema, särskilt för pensionärshushåll med låga inkomster.”31

 

Detta citat skulle även kunna placeras under nedanstående aspekt, men jag finner även att 

författaren här definierar en syn på fastighetsskatten. Det viktiga att ta upp är att han ser ett 

problem med den nuvarande utformningen av skatten, att dess praktiska tillämpning skiljer sig 

från dess teoretiska utformning. Det pekas även här på att effekterna har blivit extrema för 

vissa.  

 

För att sammanfatta hur artiklarna har definierat problemet så diskuterar de flesta artiklarna 

att det handlar om en övergång från en skatt till en kommunal avgift på högst 4500 kronor. 

Många av artiklarna belyser också att problemet leder till att vissa får det bättre samtidigt som 

andra kommer att få det sämre och att huspriserna kommer att stiga på grund av ränteökningar 

och att efterfrågan ökar. Detta leder enligt ledarna till att ekonomin i stort kan komma att bli 

överhettad. I det stora tolkar jag ledarna så att de ger en negativ bild och definition av 

utformningen av fastighetsskatten. 

3.2 Orsaker till problemet 
”När Villaägarnas riksförbund nyligen lät undersöka allmänhetens syn på regeringens och andra organisationers 

förslag till ny fastighetsbeskattning avstod en dryg tredjedel av de tillfrågade från att delta, de flesta för att de 

inte kunnat, velat eller orkat sätta sig in i konsekvenserna av de olika skattealternativen”32

 

Jag ville börja med att belysa detta citat för att visa på ett av problemen som tas upp av 

ledarna, detta kan knytas till definitionen av fastighetsskatten där ledarna beskriver denna som 

en arena för experter. Detta visar på allmänhetens syn, att inte vilja sätta sig in i denna skatt, 

även om den berör alla hushåll.  

 
”Samma trovärdighetsproblem har Fredrik Reinfeldt. Han försöker motivera regeringens agerande med faran för 

överhettning, samtidigt som de borgerliga eldar på ekonomin genom att avskaffa fastighetsskatten.- Att det är 

skattesänkningen - inte vårt kraftigt decimerade försvar - som utgör den verkliga överhettningsrisken, är numera 

övertydligt för de flesta bostadsköpare.”33

                                                 
31 ”Fest i Kapernaum”, Dagens Nyheter, 2007-04-04, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=635800 
32 Isaksson, A, ”Rättvisa för vem?”, Dagens Nyheter, 2007-09-08,  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=689962 
33 Wolodarski, P, ”Den verkliga risken”, Dagens Nyheter, 2007-09-07 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=689553 
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”I detta läge borde regeringen ha fört en mer återhållsam finanspolitik och fokuserat på skattesänkningar som 

ökar utbudet av arbetskraft. Det hade underlättat för penningpolitiken. Nu spär man i stället på problemen”34

 

Detta citat anser jag som ett väldigt intressant inslag, här finns det både värderingar, 

definitioner samt vad som är orsaken till problemet. Jag tycker även att detta citat visar på den 

negativa inställning som ledarna har intagit emot fastighetsskatten. Som citaten visar beror 

problemet på att det först och främst finns ett trovärdighetsproblem. Detta problem visar sig i 

att media anser att regeringen motiverar att överhettningsrisken i ekonomin skall avhjälpas 

med skattesänkningar. Media anser att det finns en fara för överhettning vilket de borgerliga 

partierna vill lösa genom att avskaffa fastighetskatten, författaren av ledaren menar på att den 

verkliga överhettningsrisken kommer av skattesänkningen och inte som regeringen motiverar 

det, att skattesänkningen skall motverka överhettningen. Det finns alltså här enligt min 

mening en stark negativ ton till regeringens agerande och att problemet i detta fall beror på att 

risken för överhettning i ekonomin skall avhjälpas med skattesänkningar, något som 

författaren av ledaren inte håller med om. 

 
”Utvecklingen drivs på av trycket i den svenska ekonomin. När inkomsterna och sysselsättningen stiger ökar 

efterfrågan på bostäder, särskilt i attraktiva områden. Den som har ett fast arbete och saknar 

betalningsanmärkningar får enkelt låna ett par miljoner kronor till dagens låga räntor.”35 

 

”Men det är inte bara de goda tiderna som ger fart åt mäklarnas budgivningar. Den borgerliga regeringens beslut 

att ersätta fastighetsskatten med en låg kommunal avgift har redan fått en priseffekt.”36

 

Citaten här pekar på områden som befinner sig utanför fastighetsskatten, författaren pekar 

alltså här enligt min mening på att problemet med fastighetsskatten som jag har varit inne på 

kan knytas till andra delar av ekonomin. Det finns med andra ord en koppling mellan att 

inkomst och sysselsättningen leder till en ökad efterfråga på bostäder. Till detta kopplar sedan 

författaren att på grund av att fastighetsskatten ersätts av en lägre kommunal avgift har lett till 

en priseffekt.  

 

Sammanfattningsvis pekar mycket av orsakerna som tas upp mot att staten eller regeringen är 

den som bär ansvaret då deras sätt att handla leder till en överhettning av den svenska 

                                                 
34 ”Snart kommer notan”, Dagens Nyheter, 2007-04-19, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=640678 
35 ”Dämpa Prishetsen”, Dagens Nyheter, 2007-07-05,  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=667790 
36 ”Dämpa Prishetsen”, Dagens Nyheter, 2007-07-05, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=667790 
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ekonomin. Ett ytterliggare problem som tas upp är att fastighetsskatten är en arena för 

experter vilket innebär att allmänheten har svårt att sätta sig in i de olika alternativen. 

3.3 Värderingar som uttrycks 
”Om knytningen till taxeringsvärdet gör dagens skatt progressiv blir de enhetliga fastighetsavgifterna i stället 

raka motsatsen. Skatten blir regressiv just för att alla ska betala samma summa, oavsett storlek, läge och standard 

på bostaden. Rättvist?”37

 

Citatet ovan visar på ett visst mått av en negativ inställning gentemot hur dagens skatt är 

utformad och här uttrycks en värdering som ifrågasätter hur rättvist skatten är utformad. 

Författaren ifrågasätter här att alla skall betala samma avgift, det tas alltså ingen hänsyn till 

bostadens storlek eller läge. Vilket då skulle kunna tolkas som att författaren ifrågasätter både 

utformningen av skatten samt har en värdering om att detta kan tyckas vara orättvist.  

 
”Det börjar bli rejält förspänt för de redan välbeställda: Först avskaffades arvs- och gåvoskatten, så 

förmögenhetsskatten och nu fastighetsskatten. Lägg därtill städning för halva priset. Plus amnesti för 

kapitalflykt. Men det rimmar inte särskilt väl med skatt efter bärkraft, en etisk grundregel som alla partier säger 

sig hylla.”38

 

Detta citat visar på en negativ inställning till mycket av regeringens politik. Författaren menar 

på att de som redan har det bra kommer få det bättre samtidigt som de som har det sämre ställt 

kommer få det sämre.    

 
”Riksbanken gör rätt som markerar. Och den bör sända ut fler signaler, exempelvis till finansminister Anders 

Borg som ökat riskerna för överhettning genom att i ett slag slopa fastighetsskatten.”39

 

Detta citat visar på ett missnöje mot hur regeringen sköter den svenska ekonomin då riskerna 

för överhettning nu är större på grund av att fastighetsskatten slopas. Jag tolkar detta så här på 

grund av att författaren tar upp att ”riksbanken gör rätt som markerar”, han ställer därmed 

riksbankens agerande mot regeringens sätt att sköta ekonomin. 

 

Sammanfattningsvis har jag tolkat ledarna så att det även här finns en starkare negativ ton i 

                                                 
37 Isaksson A, “Rättvisa för vem”, Dagens Nyheter, 2007-09-08, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=689962 
38 Jersild, P.C, ”Paradiset Sverige, Dagens Nyheter, 2007-08-25, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=684536 
39 ”Snart Kommer Notan”, Dagens Nyheter, 2007-04-19, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=640678 
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deras värderingar om fastighetsskatten. Den starkaste värderingen ligger nog i synen på 

rättvisa som speglas i ledarna. Dessa tar upp att det görs skillnad på folk och folk, att de som 

redan har det bra nu kommer få det bättre. Och det visas ett missnöje mot hur regeringen 

sköter sin uppgift.  

3.4 Lösningar på problemet 
 
”Hur bör skatten utformas för att den värdegrunden ska speglas i praktiken? Används ren matematik skulle alla 

skatter vara progressiva. I stället för att räkna fram hur mycket medborgarna blir av med, kunde fokus sättas på 

hur mycket man får kvar.”40  

 

Citaten ovan visar på ett ifrågasättande av den värdegrund som skatten vilar på, i detta fall 

menar författaren till ledaren på att det idag sägs att det är dags att införa platt skatt där alla 

betalar lika mycket istället för den progressiva skatten som används idag. Men författaren 

menar även på att detta skulle inbära att det införs något som i realiteten redan finns, alltså att 

det redan är platt skatt idag. Den värdegrund som skall speglas i praktiken menar han på är 

tanken om att skatt skall betalas efter bärkraft, vilket jag tolkar som principen om att 

inkomsten bör styra hur mycket man som person skall betala i skatt. Men jag tolkar 

författaren så att det ligger en negativ ton i hans sätt att beskriva. Han beskriver det så att 

genom enkel mattematik kan det räknas fram att det är progressiv skatt som skall gälla, han 

håller därmed inte med den nuvarande politiken som leder skatten till att bli av mer platt 

karaktär. Jag ser det så att han ställer sig emot detta förfarande och denna typ av skatt.  
 

”En låg reavinstskatt kombinerad med ränta på beviljade uppskov skulle ha en avkylande effekt på 

bostadsmarknaden och dessutom uppmuntra till rörlighet. Så kan konsekvenserna av en illa utförd slakt av 

fastighetsskatten mildras.”41

 

Detta citat tar upp effekterna av som författaren menar på ”slakten av fastighetsskatten”. Detta 

tolkar jag som en negativ skildring både av problemet samt sättet regeringen har valt att gå 

tillväga för att förändra fastighetsskatten. Denna artikel ger i sin helhet en negativ bild av 

bostadsmarknaden samt fastighetsskatten. Som jag tolkar ordvalet av ”Slakten” så menar 

författaren här att konsekvenserna av reformeringen leder till en överhettad marknad, där en 

minoritet av den svenska befolkningen får en oproportionerlig skattelättnad vilket gör att detta 

                                                 
40 Jersild, P.C, ”Paradiset Sverige”, Dagens Nyheter, 2007-08-25 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=684536 
41 ”Dämpa prishetsen”, Dagens Nyheter, 2007-07-05, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=667790 
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tvära skattekast idag leder till att fördelningen blir orimlig. Lösningen på problemet tas upp i 

citatet, och denna lösning tas upp av författaren som plan B. Detta är alltså inte författarens 

egen lösning på problemet utan detta är ett regeringsförslag. Jag tolkar författaren som positiv 

till detta förslag, då denne tar upp att detta skulle leda till en ökad rörlighet samt en avkylande 

effekt på bostadsmarknaden, vilket bör anses som en positiv utveckling istället för 

överhettning och stagnation som många andra ledare varnar för.     
 

”För det första bör regeringen sänka ränteavdragen eller sätta ett tak på dem, så att överhettningen på marknaden 

dämpas. Avdragsrätten var skattetekniskt kopplad till fastighetsskatten. Det är inte rimligt med 

mångmiljonavdrag på bostadslån när fastighetsskatten kapats till ett minimum.”42

 

”För det andra borde finansdepartementet överväga en annan finansiering. I stället för att höja reavinstskatten 

från 20 till 30 procent kan man ta bort uppskovsrätten vid försäljningar och successivt beskatta redan beviljade 

uppskov. Skatteunderlaget skulle då öka markant och staten får råd att sänka skattesatsen till låga 12 procent och 

ändå få in lika mycket skatt, enligt en utredning av professor Sven-Olof Lodin. Det skulle gynna rörligheten på 

marknaden.”43

 

Dessa båda citat är ur samma artikel, min tolkning av dessa är att författaren inte håller med 

plan B som jag beskrev i förra citatet.  Denna anser jag även visar en negativ bild av hur 

fastighetsskatten är utformad samt de förslag som kan komma att bli verklighet. Han har en 

annan bild av hur rörligheten på bostadsmarknaden kan gynnas och uppnås och syftar här till 

Sven-Olof Lodins utredning som då pekar på att det krävs en annan finansiering än att höja 

reavinstskatten. Detta går då emot regeringens så kallade plan B, vilket kan tolkas så att 

författaren i detta ställer sig negativ till fastighetsskatten. Då han manar och ge förslag till 

andra lösningar. 
 

”Lösningen har dock aldrig varit att dra ett streck över systemet utan att reformera det i ett större sammanhang. 

Villaägare betalar inte bara fastighetsskatt utan en rad andra skatter och avgifter till staten, exempelvis på energi 

och förmögenheter. Det är totalnotan som varit orimlig.”44

 

Detta avslutande citat tycker jag visar på den negativa trend som har återfunnits i de ledare jag 

har gått igenom. Det finns många olika delar som kan tolkas i detta citat. Jag kan börja med 

att säga att jag tolkar detta så att författaren inte håller med hur regeringen har skött sin 

                                                 
42 Wolodarski, P, ”Den verkliga risken”, Dagens Nyheter, 2007-09-07, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=689553 
43 Wolodarski, P, ”Den verkliga risken”, Dagens Nyheter, 2007-09-07 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=689553 
44 ”Fest i Kapernaum, Dagens Nyheter, 2007-04-04, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=635800 
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uppgift, han beskriver detta som att lösningen inte är att dra ett streck över systemet utan det 

skall reformeras i ett större sammanhang. Författaren tar i sin artikel upp att han har svårt att 

se vad som motiverar en sådan här skattelättnad.  

 29



4 Analys av interpellationernas syn på fastighetsskatten 
 
I detta kapitel skall jag redovisa för min analys av de interpellationer och dess tillhörande 

debatter som jag har studerat. Interpellationerna sträcker sig inom den uppsatta tidsramen och 

jag hittade åtta interpellationer vilka behandlade fastighetsskatten.  

 

Interpellationerna som jag nedan kommer att redovisa för är av en annan karaktär än ledarna, 

vilket kommer att påverka mitt sätt att redovisa dessa. Interpellationer består som bekant av 

frågor till riksdagsledamöterna. Detta betyder då att både oppositionens och den sittande 

regeringens syn på denna fråga diskuteras. Detta är dock ett problem för min redovisning då 

det kan vara svårt att på ett tydligt sätt visa vad den gemensamma synen från politikerna är, 

oppositionen har en annan bild, de är i dessa debatter den granskande funktionen. Men jag har 

valt att redovisa detta så att frågorna, alltså själva interpellationen får visa på den syn 

oppositionen har medan debatten kommer att visa på den syn den sittande regeringen har. Då 

uppsatsen ämnar undersöka hur media har påverkat beslutsfattandet gällande fastighetsskatten 

så är det den sittande regeringens svar som är viktigast för min undersökning. Det är denna 

analysdel som kommer att fokusera på min andra mer specificerade frågeställning, hur 

interpellationerna beskriver fastighetsskatten.  

4.1 Hur definieras problemet  
Enligt de interpellationer jag har analyserat så tar många av dessa upp att fastighetsskatten 

idag leder till att de som redan har det bra kommer att få det bättre, medan låginkomsttagarna 

kommer att få det sämre. I den interpellation som Monica Green ställer till Anders Borg 

kopplar hon förändringen, alltså sänkningen av fastighetsskatten leder till ökade klyftor. 

Definitionen av vad problemet går ut på är enligt henne att den sittande regeringens politik går 

ut på att öka klyftorna, att genom att göra det svårare för de personer som redan har det svårt 

så kommer dessa att bli mer alerta, och därmed ta sig ut på arbetsmarknaden.  
 

”Två tredjedelar av sänkningen av fastighetsskatten går till höginkomsttagarna. Medelinkomsttagarna får nöja 

sig med en fjärdedel och låginkomsttagarna med en tiondel. Det visar en genomgång av SCB:s statistik över 

inkomster, skatter, förmögenheter och boendeformer i olika grupper.”45

 

Anders Borgs svar på detta var att så som fastighetsskatten är utformad idag så drabbar den de 

personer som har valt att investera i det egna boendet. Som jag tolkar det så menar han alltså 

                                                 
45 Monica Green Interpellation 2006/07:453 Skattesänkningar och ökade klyftor 
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att de personer som har investerat i sina hus har fått en högre fastighetsskatt. Hans syn är att 

detta system inte fungerar och därför skall det ersättas med en kommunal avgift. Ingen skall 

med det nya förslaget behöva betala mer än vad de betalade med de gamla reglerna.  

 

Även Raimo Pärssinen pekar på att det nya förslaget för fastighetsskatten pekar mot att detta 

kommer gynna de välbärgade. Samtidigt pekar han mot att förslaget är orättvist, att skattens 

låga legitimitet beror på att den drabbar människor olika. Enligt honom så drabbas idag de 

människor som har det sämre ställt hårdare vilket gör att som skatten nu skall vara utformad 

är den inte legitim.   
 

”Antalet småhus med ett lägre taxeringsvärde än 450 000 uppgår totalt till drygt 633 000. Av dessa ligger ca 

192 000 i de fem Norrlandslänen. I de 54 Norrlandskommunerna har 48 kommuner en majoritet småhus med ett 

lägre taxeringsvärde än 450 000. Fastighetsskattesänkningen är alltså betydelselös för norrlänningen som i stället 

via den höjda reavinstbeskattningen finansierar skattesänkningar för välbeställda i Danderyd, Lidingö och Täby. 

Norrlänningen kommer också att drabbas av de räntehöjningar varmed Riksbanken bemöter en inflation 

frammanad av uppåtrusande fastighetspriser i främst Stockholmsregionen.”46

 

Enligt Anders Borg är det så att en stor del av befolkningen anser att fastighetsskatten har 

drabbat människor orättvist, orimligt och oförutsägbart. Det skall uppfattas så att det skall 

vara rimligt och betala fastighetsskatt, det är det inte idag, men vi är på väg dit. Den viktigaste 

uppgiften för regeringen är enligt honom att föra en politik som är inriktad på att de 

ekonomiska klyftorna skall minska. 
 

”att betala fastighetsskatt och fastighetsavgift eftersom det är en viktig del av vårt skattesystem. Det måste 

uppfattas som legitimt. Det måste uppfattas som rimligt. Där är vi inte i dag. Vi är på väg dit.”47

 

En ytterliggare aspekt som tas upp är att förändringarna gällande fastighetsskatten har haft en 

prisdrivande effekt och att den trenden kommer att fortsätta. Den interpellation som tar upp 

detta handlar om låginkomsttagarnas ställning på bostadsmarknaden och det hänvisas här till 

media där det sägs att man då fick betala 55 000 kronor per kvadratmeter för en bostadsrätt i 

Stockholms innerstad.  
 

”Regeringens löften om ändringar när det gäller fastighetsskatt och förmögenhetsskatt har varit prisdrivande och 

trenden kommer att fortsätta under hösten. Bostadsrättspriserna i Stockholms innerstad har ökat med 18 procent 

                                                 
46 Raimo Pärssinen, Interpellation 2006/07:517 ”Fastighetsskatten och Norrland 

47 Anf. 57 Anders Borg, 9§ Svar på interpelaltion 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland 
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det senaste året och är fortsatt stigande. Enligt uppgifter från medierna närmar man sig nu 55 000 kronor per 

kvadratmeter för bostadsrätter i Stockholms innerstad.”48

 

Den sittande regeringen definition av problemet hänger mycket ihop med deras övriga politik, 

de hänvisar ofta och gärna till arbetsmarknadspolitiken, att det är viktigt att få ut människor i 

arbete. Att deras politik leder till en högre sysselsättning där utanförskapet minskar. Det har 

därför varit svårt att förstå hur deras syn på problemet är. Den mest exakta definitionen går 

ändå ut på att de anser att fastighetsskatten är orättvis så som den är utformad idag att den 

saknar folkligt stöd. Deras syn är att denna skatt kommer att bli mer rättvis genom införandet 

av den kommunala avgiften.  
 

”Den enskilt viktigaste uppgiften för regeringen är att skapa förutsättningar för fler jobb så att fler människor kan 

gå från utanförskap till eget arbete. Med en politik inriktad mot att få fler i arbete kan bidragsberoende och 

ekonomiska klyftor minska. Det är nyckeln till en förbättrad ekonomisk situation för människor som står utanför 

arbetsmarknaden. Det är därför regeringen gör det mer lönsamt att arbeta. Regeringen riktar sina 

skattesänkningar mot låg- och medelinkomsttagare så att det tydligt lönar sig att arbeta just för dem.”49

 

Problemet med att analysera dessa interpellationer är att de inte blir direkt kopplade till 

fastighetsskatten, utan istället berör de många frågor runt omkring, vilket gör att det har varit 

svårt att hitta definitionen av hur politikerna egentligen ser på denna fråga. Men det som har 

varit återkommande är att problemet handlar om att synen på människan skiljer sig åt, samt att 

problemet i sig handlar om att klyftorna kommer att öka, att den nya beskattningen kommer 

att vara orättvis.  

 

4.2 Orsaker till problemet 

Enligt de oppositionella är orsakerna inriktade på att partierna skiljer sig i sin syn om vad som 

är rättvist. Enligt dessa så kommer nu skatten att slå hårdare mot de personer som redan har 

det svårt, samtidigt som de som har det bra får det bättre. Att den politik som den sittande 

regeringen för leder till ökade klyftor. De pekar på att den politik som förs idag är inriktad på 

att det skall vara större skillnader mellan fattig och rik, så deras syn på vad som orsakar 

problemet är den sittande regeringen och sättet de för sin politik.  

 

                                                 
48 Hillevi Larsson, Interpellation 2007/08:46 Låginkomsttagares ställning på bostadsmarknaden 
49 Anf 8, Anders Borg, 4§ Svar på Interpellation 2006/07:453 om skattesänkningar och ökade klyftor 
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Den sittande regeringen har en annan bild av orsakerna till problemet, de menar mer på att det 

krävs förändringar för att få denna skatt att bli mer legitim och rättvis, att det idag saknas 

folkligt stöd och att den drabbar vissa hårdare. Anders Borg menar på att fastighetsskatten 

måste reformeras då en har varit som han uttrycker det, ”den kanske hårdast kritiserade 

skattebasen som vi har haft i det svenska skattesystemet”. Den sittande regeringen menar även 

att det finns en otrygghet i den nuvarande fastighetsskatten, då det är enskilda individer som 

betalar denna men det har inte funnits något samband mellan den skatt de ska betala och 

vilken förmåga de har att kunna betala den. Problemets orsak ligger också i att 

fördelningspolitiken måste fungera på en anständigt och acceptabelt sätt, därmed har jag 

tolkat det så att alliansen menar på att fastighetsskatten måste reformeras. 
 

”Ja, vi har olika grundsyn, Anders Borg. Det är inte det ni gör. Ni har en politik där ni ger gåvor åt de rika. Ni 

har en politik som sänker fastighetsskatten för dem med de stora villorna. De med de små fastigheterna i mitt 

hemlän Skaraborg har ingen glädje av att ni döpt om fastighetsskatten till kommunal avgift; den är inte särskilt 

kommunal, men ni har bytt namn på den. De har inte någon glädje av den. De har heller inte någon glädje av 

förmögenhetsskattesänkningen och av de hushållsnära tjänster som Anders Borg så vurmar för och menar skulle 

vara bra för kvinnorna.   

Nej, den typ av politik som ni bedriver handlar om att öka klyftorna. Det är en medveten politik – jag vet det. Du 

behöver inte stå här, Anders Borg, och försöka dölja det. Ni har själva sagt att skillnaderna måste vara större. Det 

måste vara större skillnad mellan att ha ett arbete och att vara sjuk. Det måste vara större skillnad mellan att vara 

arbetslös och ha ett arbete och mellan att vara frisk och vara sjuk. Det har ni själva sagt, för ni tror att om 

människor bara blir tillräckligt fattiga kommer de att hitta ett arbete. Vi har en annan syn.”50

 

Synen på hur politiken skall föras är det som visar på vilka orsaker som tas upp bland 

politikerna. Det som de ändå är överens om är att ett problem är att denna skatt är orättvis 

samt att den även saknar legitimt stöd. Men de skiljer sig i synen på vad som är orättvist med 

skatten. Enligt deras olika sätt att se på problemet så menar de även på att den drabbar olika 

samhällsgrupper på olika sätt. Enligt oppositionen drabbas låginkomsttagarna medan de redan 

välbärgade får det bättre medan den sittande regeringen menar att orättvisan är omvänd. Att 

som skatten har varit omvänd så drabbar det de personer som har möjligheten att investera. Så 

min tolkning av vad orsaken till problemet utifrån politikernas syn så handlar det om rättvisa 

och legitimitet, men då politikerna inte har en gemensam syn så skiljer sig definitionen av vad 

rättvisa är. 

  

                                                 
50 Anf 16, Monica Green, 4§ Svar på Interpellation 2006/07:453 om skattesänkningar och ökade klyftor 
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”Det blir tydligt i den här debatten att det finns en grundläggande skillnad i politiken. Vi i regeringen står för ett 

alternativ där det ska löna sig att arbeta, bli enklare att anställa och mer attraktivt att starta företag. Det är en 

politik som leder till att sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och utanförskapet minskar.”51

4.3 Vilka värderingar uttrycks 
”Den nuvarande fastighetsskatten är orättvis, saknar folkligt stöd och legitimitet. Skatten drabbar enskilda 

personer som valt att spara och investera i eget boende på ett orättfärdigt sätt. Skatten drabbar egnahemsägare på 

ett oförutsägbart sätt utan att den boende kan påverka situationen märkbart.”52  

 

De värderingar som uttrycks har sin grund mycket i synen på hur politiken skall föras, vilken 

grundsyn de olika partierna har på rättvisa. Ovanstående citat visar på hur vad den sittande 

regeringen har för värdering gällande fastighetsskatten. Jag har beskrivit detta faktum förut, 

att de menar på att den är orättvis och saknar folkligt stöd. 

 
”Man måste i alla fall erkänna att den borgerliga regeringens politik är väldigt konsekvent i ett hänseende. Den 

innebär en väldigt tydlig omfördelning av samhällets resurser från dem som har lite till dem som har mycket. Det 

går som en röd tråd genom alla beslut som denna borgerliga majoritet tvingar igenom i riksdagen, oavsett om det 

handlar om arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik eller skattepolitik. Den som redan har en god ekonomi ska få 

det bättre, och den som har sämre ekonomi får betala. Så ser det ut rätt igenom. ”53

 

Citatet ovan visar på hur oppositionen värderar regeringens förda politik, min tolkning av 

detta citat är att det är negativ syn på hur regeringen för sin politik. Det riktas kritik mot den 

omfördelning av samhällsresurser som just nu sker, att denna med dagens politik handlar om 

att de rika får mer medan de fattiga får mindre, detta visas i mycket av de debatter jag har gått 

igenom. 
 

”Förändringen av fastighetsskatten som nu genomförs är klockren också i det sammanhanget. Den som har en 

dyr villa får sänkt fastighetsskatt, och den som har ett billigt hus får nöja sig med att vara med och betala kalaset 

i form av höjd reavinstskatt.”54

 

”Sänkningen av fastighetsskatten är en del av en omvänd regionalpolitik som kommer att innebära att klyftorna 

fortsätter att växa mellan olika delar av landet. Så ser jag det.”55

 

                                                 
51 Anf 18, Anders Borg, 4§ Svar på Interpellation 2006/07:453 om skattesänkningar och ökade klyftor 
52 Anders Borg, 9§ Svar på Interpellation 2006/07:517 om fastighetskatten och Norrland 
53 Anf 54, Hans Stenberg, 9§ Svar på Interpellation 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland 
54 Anf 54, Hans Stenberg, 9§ Svar på Interpellation 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland  
55 Anf. 55, Karin Åström, 9§(forts.) Svar på interpellation 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland  

 34



Även de här citaten visar på hur oppositionen ser på regeringens politik, mycket av kritiken 

riktas mot hur samhällsresurserna fördelas. Att politiken som förs idag leder till att klyftorna 

har ökat och att de kommer att fortsätta att växa. 
 

”Det är emellertid inte så politiken fungerar. Politik handlar om att prioritera, om att gå till val på sådant som 

man är beredd att genomföra även när det blåser. Här har vi varit tydliga. Det ska löna sig att arbeta, det ska bli 

enklare att anställa, och det ska bli mer attraktivt att driva företag eftersom vi måste återupprätta full 

sysselsättning i Sverige.”56

 

”Det är viktigt att vi ser till att fördelningseffekterna är någorlunda anständiga och någorlunda rimliga. Men det 

centrala är hur det går med utanförskapet och välfärden.”57   

 

Mycket i de debatter som jag har gått igenom har haft just de här inslagen, det som diskuteras 

handlar egentligen om något annat. Många av de svar som ges handlar om mer än bara 

fastighetsskatten, debatterna har gått ifrån att handla om bostadspolitik och fastighetsskatt till 

att även handla om arbetslöshet, välfärd och sysselsättning. Många av de svar som regeringen 

har gett har haft just som citaten ovan visar, mer en förklaring av vad de vill uppnå med sin 

politik istället för att diskutera fastighetsskatten. Men intressant är här att de tar upp att 

”politik handlar om att prioritera, om att gå till val på sådant som man är beredd att 

genomföra även när det blåser”. Detta ser jag som intressant då det visar på att regeringen är 

villig att föra den politik de har valt att göra, därför kanske de heller inte har påverkats så 

mycket av media och oppositionen. 

4.4 Lösningar på problemet 

Det finns inte som jag har hittat en gemensam lösning på den politiska dagordningen, då den 

sittande regeringen och de oppositionellas politik skiljer sig åt, deras syn på vad problemet 

beror på leder också det till att det finns olika lösningar på problemet.  

 

En lösning på problemet är den reformering som kommer att sättas i bruk 2008, det förslag 

som alliansen har arbetat fram. Jag har tolkat det så att detta förslag skall vara den lösning 

som är bäst för att lösa de problem som jag har tagit upp. Detta förslag är enligt alliansen den 

lösning som kommer att göra denna skatt mer rättvis och att den nu kommer att få ett större 

folkligt stöd.  

                                                 
56Anf. 18, Anders Borg, 4§ Svar på Interpellation 206/07:453 om skattesänkningar och ökade klyftor  
57 Anf. 65 Anders Borg, 9§(forts.) Svar på interpellation 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland  
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De oppositionella ser detta på ett annat sätt, det har varit svårt att få fram om de menar på att 

fastighetsskatten skall fungera så som den har gjort under, att det inte krävs någon 

reformering eller om de vill förändra den. Det som mest framgår från interpellationerna och 

dess tillhörande debatt menar mest på att den förändring som skall införas inte fungerar. 

 

Även i debatten hänvisar både de oppositionella och den sittande regeringen till Sven-Olof 

Lodin som har arbetat som professor i finansrätt vid både Uppsala och Stockholms 

universitet.58 Enligt oppositionen menar han på att regeringens förslag har många nackdelar, 

att detta kommer leda betydande prishöjningar på bostadsmarknaden, att utbudet av bostäder 

kommer att minska. Effekten av detta blir att rörligheten på bostadsmarknaden kommer att 

minska och kostnaderna att öka. Detta tolkar jag som att oppositionen håller med Sven-Olof 

Lodin vilken jag har förstått är emot regeringens förslag. Regeringen menar på i debatten att 

de har en annan syn på Sven-Olof Lodins tankar. 

 

5 Analys av om media har påverkat den politiska 
dagordningen 
 
Detta kan ses som den tredje delen i min analys, jag kommer här att visa på de tendenser som 

jag har hittat vilka visar på liknande synsätt mellan media och politikerna. Det är här som jag 

kommer att svara på mina frågor och mitt syfte. Alltså om media har makten att påverka den 

politiska dagordningen samt om det kan anses att media skall ses som en enskild politisk 

aktör. 

5.1 Hur definieras problemet 

Media definierar problemet så att det nya förslaget leder till att de som redan har det sämre ur 

ett ekonomiskt perspektiv kommer att få det svårare. Från denna aspekt så har jag tolkat det så 

att det finns en tendens här att media pekar mot att det nya förlaget leder till att klyftorna ökar 

samt att det skapas mer orättvisa. Denna tendens skiljer sig från hur den sittande regeringen 

ser på detta. De anser istället att det idag, alltså dagens fastighetsskatt är orättvis och därför 

skall den förändras. Detta leder till att jag här inte kan se att media har påverkat den sittande 

regeringen. De tankar som återfinns i denna diskussion kan dock återfinnas i de tankar som 

                                                 
58Santérus Förlag, ”Sven-Olof Lodin”, http://www.santerus.se/200/201.asp?id=1663 
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oppositionen uttrycker. Dessa talar mycket i termer av orättvisa, att klyftorna kommer att öka. 

Det som skiljer dessa tre aktörer mellan är att den sittande regeringen ser det så att det idag 

råder orättvisa medan media och oppositionen anser att det nya förslaget kommer att skapa en 

orättvisa. Detta handlar mycket av vilken typ av grundsyn som finns på hur politiken skall 

skötas, detta kanske inte gäller media i lika stor utsträckning som för den sittande regeringen 

och oppositionen. Det talas även mycket i ledarna om att huspriserna kommer att stiga på 

grund av det nya förslaget, att det finns en risk för överhettning. Detta kan även det kopplas 

till hur oppositionen definierar problemet. Dessa tar även de upp mycket om att huspriserna 

kommer att stiga. Hur den sittande regeringen har svarat på detta har varit svårt att få tag i, 

deras definition av hur problemet går mest ut på att förslaget idag är orättvist. Men det finns 

ändå här vad jag kan hitta inga direkta tendenser som visar på att media i denna fråga har 

påverkat den sittande regeringens dagordning. Istället skulle det kunna tänkas att media har 

påverkat oppositionen, men det tror jag handlar mer om oppositionens syn på hur politiken 

skall föras och alltså inte att de blir påverkade av medias bild av problemet. 

5.2 Orsaker till problemet 

Enligt de ledare jag har gått igenom så tar de upp att det föreligger ett trovärdighetsproblem 

som går ut på att regeringen motiverar att överhettningsrisken skall avhjälpas genom 

skattesänkningar. Media menar också att regeringens politik leder till att överhettningsrisken i 

ekonomin är större, det finns här ett synsätt som skiljer sig mellan media och den sittande 

regeringen. Enligt regeringen så skall denna risk avhjälpas med skattesänkningar vilket media 

inte håller med om utan de anser istället att detta leder till en högre risk för överhettning. Men 

som jag tolkar detta så har inte media fått regeringen att förändra sig gällande den här 

punkten. Men medias bild av vad som har orsakat problemet pekar mot att det är den sittande 

regeringen och deras politik som bär ansvaret. Den sittande regeringen menar istället att 

fastighetsskatten har under den förra regeringens tid vid makten varit orättvis, saknat folkligt 

stöd vilket gör att den saknar legitimitet, alltså bör den förändras. Men jag kan inte hitta något 

här som tyder på att media har påverkat den sittande regeringen vad gäller vad som har 

orsakat problemet. Media menar dock på att det finns en orättvisa i fastighetsskatten vilket 

även regeringen menar på, dock har de olika synsätt på vem som drabbas av orättvisan. Enligt 

regeringen är det de personer som kan investera i sina hus som drabbas hårdast då detta leder 

till att de får en högre fastighetsskatt. Media bild av detta menar på att det är tvärtom nu när 

det nya förslaget kommer att genomföras, att de som har det svårt kommer att få det svårare.  
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Det finns tendenser som visar på ett samband mellan medias syn och den sittande regeringens 

syn på orsaker till problemet. Media menar på att fastighetsskatten är en arena för experter, att 

det är svårt för medborgarna att sätta sig in i denna skatt. Samma tendenser går att finna i 

regeringen syn på detta. De menar på att skatten som den idag är utformad saknar folkligt stöd 

och att det skapas en otrygghet i att inte veta hur mycket som skall betalas i skatt. Jag har 

tolkat det så att regeringens syn på denna skatt är att den är svårt för den vanliga medborgaren 

att sätta sig in i och därför saknar den legitimitet. 

5.3 Värderingar som uttrycks 

Vad gäller de värderingar som har uttryckts så har dessa mest gått ut på att de olika parterna 

har visat missnöje mot den andres syn på hur politiken skall föras. Media har genom de ledare 

som jag gått igenom visat på ett missnöje mot regeringen och det nya förslaget. Detta visar sig 

även i de värderingar oppositionen tar upp. Många av de värderingar som uttrycks från både 

media och oppositionen menar på att klyftorna kommer att öka samt att de personer som är 

förmögna kommer att tjäna på förlaget. De värderingar som den nuvarande regeringen 

uttrycker handlar mer om att förlaget är orättvist så som det ser ut idag, men att det nya 

förslaget kommer att leda till att fastighetsskatten kommer att bli mer legitim och att det 

folkliga stödet kommer att öka. Det finns även här uttryck som visar på regeringens missnöje 

mot den politik den förra regeringen förde. Sen är det även så att det har varit svårt att hitta 

värderingar som uttrycks gällande fastighetsskatten, mer än de som handlar om orättvisa och 

vem som vinner på det nya förslaget. De värderingar som jag har kunnat hitta handlar i större 

omfattning om politiken i stort, detta gäller inte bara den sittande regeringen utan även 

oppositionen och media. Många värderingar handlar alltså även om bostadspolitiken, 

arbetsmarknadspolitiken och övrig skattepolitik.  

 

Även här har jag haft svårt att hitta tydliga tendenser som visar på att media har haft 

inflytande på den politiska dagordningen. Det finns visserligen ett samband mellan medias 

värderingar och oppositionen då dessa tar upp ungefär liknande värderingar vad gäller vem 

som vinner på det nya förslaget och att detta kommer leda till ökade klyftor. Sambandet 

mellan regeringen och media är dock inte lika tydligt vilket kan ses som att media inte har 

påverkat regeringens värderingar gällande fastighetsskatten, det finns i alla fall inga uttryck 

som visar på det i de debatter och de ledare jag har gått igenom. 
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5.4 Lösningar på problemet 

Ledarna ifrågasätter vilken värdegrund denna skatt skall grunda sig på, att det nya förslaget 

leder till att det införs ett skattesystem som egentligen redan finns. Författaren av ledaren 

diskuterar kring begreppen platt- och progressiv skatt och menar på att platt skatt använd 

redan idag. Enligt dennes syn på skatten skall den betalas efter bärkraft, att det är inkomsten 

som skall styra hur mycket skatt man skall betala. Fastighetsskatten har utgått från denna 

värdegrund då det under det gamla förslaget har varit så att man har betalat fyra procent av 

inkomsten i fastighetsskatt. Detta kommer då att försvinna med det nya förslaget och 

införandet av den kommunala fastighetsavgiften. Enligt denna ledare bör det därför vara så att 

det är progressiv skatt som skall gälla och inte som det nya förslaget införas platt skatt. Här 

finns det vissa tendenser som visar på att media faktiskt har kunnat påverka. Regeringens syn 

på detta tar upp ett liknande synsätt, nämligen att skatten skall betalas efter bärkraft. Enligt 

dem skall fastighetsskatten lösas genom att införa den kommunala fastighetsavgiften. Att 

denna då leder till att skatten kommer att bli mer legitim och få ett starkare folkligt stöd.  

 

Både media, oppositionen samt den sittande regeringen hänvisar till Sven-Olof Lodin och 

hans sätt att se på problemet. Dock skiljer de sig i hur väl de tar emot hans tankar. Kort sagt så 

har jag tolkat det så att media samt oppositionen håller med Sven-Olof mer än vad regeringen 

gör.  

 

Media menar på att regeringen inte har skött sin uppgift på grund av att regeringens lösning 

på problemet har varit att dra ett streck över systemet utan att reformera det i större 

sammanhang. Regeringen syn på detta är en annan, jag har varit inne på det förut, men 

mycket av regeringens svar på de interpellationer jag har gått igenom har varit svar på hur de 

reformerar i ett större sammanhang. De tar hela tiden upp reformeringen av arbetsmarknaden, 

förmögenhetsskatten med mera. Alltså tolkar jag det så att deras reformering ändå sker i ett 

större sammanhang men problemet ligger än en gång i hur politiken skall föras. I denna fråga 

finns det tendenser som visar på att synen på politiken skiljer sig stort mellan regering, 

oppositionen och media vilket självklart påverkar vilken lösning som anses vara den bästa. 

 

Det är nu tid för att sammanfatta min analys och ge direkta svar på mitt syfte, mitt antagande 

och mina frågeställningar. Vad gäller mitt syfte, om media har påverkat den politiska 

dagordningen och därmed kan fungera som en enskild politisk aktör så har jag inte hittat 
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några tendenser som visar på detta. I denna fråga, alltså fastighetsskatten så har jag inte hittat 

de tendenser som visar på att media har påverkat den sittande regeringen och det beslut om att 

fastighetsskatten kommer att förändras 1 januari 2008. De tendenser som jag har tagit upp i 

analysen ovan visar mer på att det finns ett samband mellan oppositionens tankar och hur 

media ser på problemet. Dessa tar i stort sett upp samma syn på problemet vad gäller 

definitioner, orsaker och lösningar. Men när det gälle den sittande regeringen som är i fokus 

för denna uppsats så kan jag inte hitta de kopplingarna. Detta påverkar svaret på mitt 

antagande, då denna har utgick från att media skulle till en högra grad kunna ses som en 

enskild politisk aktör om det fanns liknande tendenser mellan medias rapportering och det 

som togs upp i interpellationerna. Jag kan utifrån det som har skrivits här mena på att media 

till en viss grad ändå kan fungera som en enskild politisk aktör, då det finns tendenser som 

visar på att de ändå har kunnat påverka debatten. Det finns kopplingar mellan oppositionen 

och hur media ser på fastighetsskatten och därmed kan det vara så att media faktiskt påverkar 

den politiska dagordningen. Dock skall det tilläggas att ur perspektivet att media påverkar den 

sittande regeringen och hur de beslutar kring en fråga så har det i detta fall inte varit fallet. 

Detta grundar jag på att jag inte har hittat liknande tendenser, jag har inte funnit ett samband 

mellan medias rapportering och att regeringen genom detta har ändrat sin politik. Tvärtom har 

jag funnit att regeringen har hållit starkt på sin politiska linje och att det enbart har funnits 

skillnader i de olika parternas syn på vad problemet går ut på och vilken lösning som är den 

bästa. 

 

Vad gäller de frågor som jag ställde mig i början av uppsatsen så har jag egentligen svarat på 

en av dem, den som gällde om media har påverkat den politiska dagordningen. Där svaret är 

delat på grund av att media kan tyckas ha påverkat oppositionen men inte den sittande 

regeringen. Vad gäller medias rapportering genom ledarna så har jag funnit dessa som 

negativt inställda till det nya förslaget gällande fastighetsskatten. Dessa har enligt min 

tolkning målat upp en negativ bild av vilka konsekvenser det nya förslaget kommer att leda 

till. Vad gäller interpellationerna så är dessa med stor säkerhet negativt inställda, detta beror 

mycket på att dessa frågor är ställda av någon ur oppositionen, och deras bild av förslaget 

påverkas av hur de anser att politiken skall föras, och där kan jag med stor sannolikhet säga 

att den skiljer sig i denna fråga. Då jag har kopplat debatterna till interpellationerna för att få 

svar på mina frågor så kan jag avslutningsvis säga att oppositionen målar upp en negativ bild 

av problemet medan den sittande regeringen ger en positiv bild. De anser som sagt förut att 

detta förslag är den bästa lösningen på problemet.  
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6 Slutsats 
Som jag har varit inne på så finns det inga tydliga tendenser som visar på att media i detta fall 

har varit drivande gällande beslutsfattandet av det nya förslaget om fastighetsskatten. Det 

finns tendenser som visar på ett starkare samband mellan att media har kunnat påverka 

oppositionen men jag är inte själv övertygad om att detta samband kan kopplas helt till att 

media har makt att påverka dagordningen. För att förklara detta närmare så menar jag att 

kopplingen mellan media och oppositionens bild inte behöver ha något med medias makt att 

påverka att göra, utan kan ligga mer i den bild dessa båda parter har av hur politiken skall 

föras. Vilken grundsyn dessa har på rättvisa och liknande. Det skall tilläggas att media är ett 

granskande organ, även om det material jag har använt mig av har varit ledare vilka i större 

utsträckning är av en mer tolkande natur och i mitt tycke mer frispråkiga än en artikel som är 

mer beskrivande och inom givna ramar. Till detta kan det knytas att oppositionen även de 

fungerar som granskare av den sittande regeringen, då det finns flera partier i den svenska 

riksdagen så leder det till att det finns många olika sätt att tänka kring hur politiken skall 

föras. Men media kan tänkas haft en viss inverkan på vad oppositionen tar upp, då sambandet 

mellan dessa ändå enligt mitt tycke är ganska starkt. Det leder till att media då till högre grad 

har makten att påverka dagordningen istället för makten över dagordningen. Då oppositionen 

driver upp frågan genom interpellationer så hamnar fastighetsskattsfrågan på dagordningen 

vilket leder till att det skapas en debatt om den. Därmed anser jag att det finns en tendens till 

att media ändå har en viss möjlighet till att påverka.  

 

Men detta skall jämföras mot den aspekten att jag inte kunde hitta några tendenser att media 

har påverkat den sittande regeringen. Detta leder alltså till att jag förstärker mitt resonemang 

om att media i detta fall inte har makten över den politiska dagordningen utan det lutar mer åt 

att media har makten att påverka den. Detta grundar jag på mitt tidigare resonemang om att 

frågan ändå har hamnat på regeringens dagordning och den har diskuterats genom olika 

debatter. Sen att media inte har påverkat regeringens beslut om att avskaffa den nuvarande 

fastighetskatten leder till att media då kan anses till en lägre grad anses fungera som en 

enskild politisk aktör vad gäller att kunna påverka regeringen beslut, men till högre grad en 

politisk aktör då de kan ha påverkat oppositionen och därmed fått upp frågan på den politiska 

dagordningen.  
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Med anledning av att jag ändå anser att media fungerar som en enskild politisk aktör så kan 

det vara läge att förklara det närmare. Detta grundar jag på att media ändå skall ses som en 

aktör på den politiska arenan, även om de inte påverkat regeringen att förändra sin politik så 

har de ändå varit en del i debatten och därmed finns frågan uppe på dagordningen. Nu har 

denna undersökning varit en fallstudie, vilket gör att jag inte vill gå ut med att media i alla 

avseenden är en politisk aktör, detta beror på många orsaker. Den mest grundläggande är ändå 

att, för att media ens skall kunna anses vara en politisk aktör måste frågan som diskuteras 

finnas på mediernas egen dagordning. Det finns i detta fall tendenser som visar på att media 

har haft en viss inverkan på att fastighetsskatten har förts upp på den politiska dagordningen 

då det finns liknande resonemang i ledarna och interpellationerna.  

 

Vad gäller mitt bidrag till forskningen så anser jag att jag har tagit på mig uppgiften att 

undersöka ett område som inte har forskats på så mycket. Som jag beskrev redan i mitt 

metodkapitel så tog jag upp att forskning gällande media kontra den politiska dagordningen är 

ganska sällsynt. Med detta sagt så tycker jag ändå att jag har visat på att det går att genomföra 

en studie på detta område. Visst är jag medveten om att jag hade kunnat valt att undersöka 

den politiska dagordningen genom att studera något annat material men jag tycker ändå att jag 

har haft stor nytta av att använda interpellationer och dess tillhörande debatter. Detta har gett 

mig mycket material att arbeta med och jag har också fått en bred bild av den politiska synen. 

Både genom själva interpellationen som visar på att fastighetskatten ändå debatteras samt att 

jag genom debatterna har kunnat hitta hur politikerna diskuterar denna fråga. Men jag kan 

koppla mitt resultat mot Kent Asp och hans forskning. Som jag skrev i min inledning så 

menar han på att medias makt har ökat över den politiska dagordningen. Mitt resultat visat på 

något annat, det finns tendenser på att media kan påverka den politiska dagordningen men jag 

kan inte påstå att de har makt över den politiska dagordningen. Detta kan bero på det material 

jag har valt men även att jag har valt att avgränsa mig till att enbart undersöka ett fall. Hade 

jag studerat flera delar av politiken så hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Mitt resultat 

kan även i min mening härledas till att forskningen på detta område har varit ganska 

opreciserad. Den teori jag har använt mig av tar inte upp vilken typ av politik som skall 

undersökas. Det samma gäller tidigare forskning, det sägs inte något om vilken del av 

politiken som studeras. Som jag har upptäckt genom denna undersökning så är det en stor 

skillnad mellan att undersöka politik genom att studera oppositionen eller den sittande 

regeringen. Det samma gäller för vilken nivå i politiken man studerar, jag kan tänka mig att 

det är skillnad mellan att studera lokal politik och hur dess dagordning påverkas av media 
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kontra att studera rikstäckande politik genom att undersöka regeringen. Men det som kan ha 

påverkat min undersökning är just att det inte har funnits några tydliga ramverk som jag kan 

använda mig av för att studera detta område.  

 

De aspekter som jag använde mig av i mina analyser tyckte jag ledde till att jag fick ut mycket 

av mitt material. Aspekterna ledde enligt mig till att jag fick fram en helhetsbild av hur media 

och politikerna ser på fastighetsskatten. Det hade vart svårt att analysera utan dem och genom 

att jag hade dessa så kunde jag ändå hålla mig inom givna ramar. Dessa aspekter fick jag som 

sagt från den teori som jag har använt mig av, dessa kommer framförallt från teorin om 

”framing”. Jag tyckte att det går att koppla dagordningsteorins andra nivå till mitt material 

och jag tänker då främst på att ”framing” handlar om att en verklighet kan beskrivas på 

liknande sätt men betyda två helt olika saker. Det tydligaste jag såg som visade på ”framing” 

är sättet de olika aktörerna beskrev och ansåg att rättvisa betyder. Deras olika syn på vem som 

drabbades hårdast av fastighetsskatten och vem som blev orättvist behandlad av denna skatt. 

De beskriver egentligen samma verklighet, och att den är orättvis för vissa människor, men 

beroende på hur man använder ordet orättvisa så blir verklighetsbilden två helt olika 

verkligheter.  
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7 Reflektioner 

I detta kapitel kommer jag att ta upp lite om min syn på denna undersökning och reflektera 

lite över mitt egna resultat. 

 
Undersökningen har inte gått helt felfritt då det har varit svårare än jag från början hade insett 

att analysera interpellationerna och därmed få fram vilka frågor som togs upp på den politiska 

dagordningen. När jag sökte och gick igenom dessa interpellationer märkte jag ganska snabbt 

att detta material inte skulle leda till att jag skulle få svar på mitt syfte samt frågeställningar. 

Detta ledde då till att jag även valde att ta mig an de tillhörande debatterna som finns för varje 

interpellation. Här uppstod då nästa problem, dessa debatter var innehållsrika, gav många 

olika synvinklar på problemet och därmed kunde jag skapa en bred bild av vad som togs upp 

på den politiska dagordningen samt hur diskussionen kring den gick. Problemet vilket jag inte 

hade tänkt på innan var att debatterna består både av oppositionens tankar samt regeringens 

vilket gjorde det svårt att få en helhetsbild av hur vardera av parterna ser på fastighetsskatten. 

Detta försvårades ytterliggare av att det är många inblandade i de olika debatterna vilket även 

samt att det diskuteras mycket kring andra ämnen, det var med andra ord svårt att hitta vad de 

olika parterna hade för syn på fastighetsskatten. Det största problemet med detta var att jag 

inte riktigt visste hur jag skulle förhålla mig till materialet och hur jag på ett bra sätt skulle 

kunna reda ut hur politikerna såg på fastighetsskatten. Detta löstes genom att jag i den 

analysen har visat på både hur oppositionen samt regeringen har diskuterat fastighetsskatten 

och jag tycker att jag har gett en god bild av vad som togs upp i interpellationerna samt de 

debatter som jag har analyserat.  

 

Gällande mitt resultat så utgick jag från att media hade mer makt över den politiska 

dagordningen än politikerna själva, detta grundade jag då på tidigare forskning. Så i kontrast 

till vad jag hade för tankar i början av denna undersökning så är jag nog lite överraskad av det 

resultat jag fick. Men en vidare reflektion på resultaten så kan det vara så att materialet ger 

detta resultat, om jag istället hade valt att undersöka andra dokument som kan knytas till den 

politiska dagordningen så kanske jag hade fått ett annat resultat. Det är kanske som Jesper 

Strömbäck menar på svårt att göra en sådan här undersökning då det är svårt att avgöra vilket 

material som bäst mäter den politiska dagordningen. Jag tycker ändå att mitt val av material 

har varit anpassat till mitt syfte och mina frågor då jag genom materialet har kunnat söka 
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svaret på hur fastighetsskatten beskrivs och utifrån detta visa på om media kan anses vara en 

enskild politisk aktör. Som jag har sagt innan så finns det tendenser som visar på att media 

kan ha bidragit till att frågan har kommit upp på dagordningen men att media inte har 

påverkat utgången av förslaget. Sen kan det även vara så att den tidpunkt jag har valt för 

denna undersökning inte har varit rätt. Detta är ju dock inte lätt att säga nått om då det är svårt 

att avgöra vilken tidpunkt som är den mest optimala för undersökningen. Men jag tycker ändå 

att det är av vikt att belysa tidsaspekten då materialet kan ha sett annorlunda ut om jag hade 

valt en annan tidsperiod.  

 

Jag har varit inne på och diskuterat interpellationerna, att resultatet kanske hade blivit 

annorlunda om jag hade mätt den politiska dagordningen med ett annat material. Det samma 

gäller även valet av material som speglar medias beskrivning av fastighetsskatten. Hur hade 

mitt resultat blivit om jag istället hade valt att använda mig av ledare i Svenska Dagbladet? 

Hade bilden av fastighetsskatten och de aspekter jag har tagit upp mer eller mindre liknat den 

sittande regeringens syn på skatten? Detta är det svårt att svara på då det är en annan 

undersökning, men det är något att ta med sig till framtiden. Detta skulle då kunna vara en 

vidare forskning, att jämföra två eller flera tidningar och se hur dessa skiljer sig i sina 

beskrivningar om en politisk fråga. Vad gäller vidare forskning på detta område ser jag att det 

hade varit intressant att gå in mer på att studera hur medborgarna upplever att media har makt 

över den politiska dagordningen. Detta skulle då bli en undersökning som tar upp och 

undersöker vad upplevd makt är och ställa den mot vad reell makt är. Detta skulle då kunna 

ses som en förlängning av de frågor som Kent Asp ställer sig gällande hur legitim medias 

makt är? Sen är det klart att det hade varit tacksamt att göra en större undersökning, att 

studera fler politiska områden samtidigt och utifrån det studera vilken makt media har att 

påverka den politiska dagordningen. Eller göra vidare forskning och använda ett annat 

område. Ett problem som jag ser med den undersökning jag har gjort nu är att 

fastighetsskatten är ett område som i sig är svårt att förstå då det är ett komplicerat 

skattesystem. Med ett annat politiskt område skulle man kanske kunna dyka djupare och 

därmed kunna hitta fler tendenser som visar på hur förhållandet mellan media och den 

politiska dagordningen egentligen ser ut.  
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