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Abstract 

Did the mass media report in a different way about the real estate tax before the Swedish 

national election 2006 than they did after the election? If there were differences, what could 

be the cause?  

This study aims to answer these questions by using a quantitative analysis of articles about 

the real estate tax published in the Dagens Nyheter (DN), the biggest morning daily. 

 

The summer before the election, the ‘Alliance’, (the non-socialist coalition, launched an 

election promise to abolish the real estate tax. Instead they planned to introduce a low 

community charge.The Alliance won the election and formed a government to implement 

their election promise. 

 

The analysis was made on all the published articles in DN that covered the real estate tax 

issue. In total there were 43 such articles. These where all published between the launch of 

the campaign promise until the electionday and a month before the proposal was launched 

19/9 2007, until the proposal was implemented in 2008. 

 

The study results in three interesting conclusions. After the election, when the election 

promise was about to become political reality, DN reported more negatively about this 

specific issue. The genre of the articles varied heavily before and after the election. Before 

the election more news articles where published than after the election and the letters-to-

the-editor about the real estate tax were published almost only before the election. This 

study also treats the intresting phenomenon that the Alliance, before the election, had the 

power to define their election promise but after the election they seem to have lost this 

power and instead the real estate tax question was defined by the media. The Alliance 
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claimed that they would  ”abolish the real estate tax and introduce a low community charge” 

and DN used this definition in their newspaper. After the election, DN reported about the 

election as a new real estate tax, which is a very different thing. 

 

Key words 

political communication, election promise, election pledge, real estate tax, Swedish election 
2006, Dagens Nyheter 
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1. Inledning 

Jag tycker mig se att ett visst mönster när medier skriver om politiska förslag. I första 

etappen, när politiska förslag läggs fram, redogörs bara för förslaget. I etapp två, när 

förslaget är på väg att gå igenom, granskas och kritiseras förslaget. Jag vill ta reda på om min 

förföreställning får stöd genom att undersöka ett konkret fall i en valkampanj.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Mitt syfte är att genom en kvantitativ analys med många kvalitativa inslag undersöka hur 

medierna rapporterade kring ett politiskt förslag innan och efter valet 2006. 

 

• Hur rapporterar medierna om fastighetsskatten, före och efter riksdagsvalet 2006?  

• Vad kan eventuella skillnader beror på? 

 

1.3 Avgränsningar 

För att avgränsa mig kommer jag enbart att analysera artiklar som handlar om 

fastighetsskatten, en fråga som prioriterades av medierna före och efter valet 2006. (Asp 

2006) Det är en intressant fråga eftersom den sägs ha haft stor betydelse för valutgången. 

Det är även en intressant fråga ur aspekten att fastighetsskatten först var ett förslag från 

oppositionen som sedan, efter valet 2006, fick makt att genomföra den. Jag kommer därför 

också att enbart rikta in mig på artiklar om alliansen. Alliansen är centerpartiet, folkpartiet, 

kristdemokraterna och moderaterna egna namn på det samarbete det startade innan valet 

2006. 

 

1. 4 Bakgrund  

Fastighetskatten 

Skattesystemet i Sverige bygger bland annat på likvärdighetsprincipen som betyder att allt 

ska beskattas ungefär lika mycket. Fastigheter räknas likt aktier in under kapitalinkomst-

beskattning och tanken är att olika former av investeringar ska  beskattas på ett liknande 

sätt. 1990/91 gjordes en stor reform inom området för att det i enlighet med 
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likvärdighetsprincipen inte skulle vara billigare att investera i fastigheter än vad det är att 

investera i aktier. (Öberg, 2008) 

  

Under Almedalsveckan innan valet 2006 gick Alliansen, med kristdemokraterna i spetsen, ut 

med ett förslag om att slopa fastighetsskatten och ersätta den med en låg kommunal avgift. 

Alliansen vann valet och den första januari 2008 ändrade man det dåvarande systemet. 

Istället för den inkomstbaserade fastighetskatten infördes en fast avgift.  

Av rapporten ”Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt” från Finanspolitiska rådet går 

att utläsa att det behövs en fastighetsskatt. Nu är det mer gynnsamt att investera i 

fastigheter än det är i aktier vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är dåligt då det 

leder till minskad samhällsekonomiskt effektivitet. Dessutom sägs det nya systemet leda till 

en inlåsningseffekt på fastighetsmarknaden. Människor kommer hålla på sina bostäder och 

bland annat inte kunna flytta dit jobben finns. 

 

Regeringens argument för att ändra i lagstiftningen var att dåvarande system inte var 

legitimt bland befolkningen. ”Legitimitetsproblem ansågs bero på att människor 

inte tycker att de ska betala skatt på avkastningen av det kapital som är placerat 

i en bostad eller att de skatteskyldiga inte alltid hade tillräckligt med pengar för att betala 

skatteskulden”. (Öberg, 2008)  

 

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning. Tidningen ges ut i hela landet men räknas 

som förstatidning i Stockholmsområdet.  Ägare är Bonnier AB som med en andel på 27 

procent av den totala dagspressupplagan är den enskilda största tidningsägaren. Bonnier 

tillhör även de allra största aktörerna inom alla mediesektorer i Sverige. (Schierbeck 

(red.)2007) DN kallar sig själva en oberoende tidning med en liberal hållning. 

 

 

 

 

 



7 
 

1.5 Teori  

Darren G. Lilleker beskriver i Key concepts in Political Communication vikten av politisk 

kommunikation i ett fritt och demokratiskt samhälle och dess betydande roll i kontakten 

mellan beslutsfattarna och medborgarna. Lilleker kartlägger de faktorer som formar den 

politiska kommunikationen och beskriver de tre aktörsgrupper som deltar i den.  

Den första är det som Lilleker väljer att kalla för den politiska sfären. Här ingår politiska 

partier samt folkvalda företrädare från de nationella, regionala och lokala parlamenten.  

Den andra gruppen är den utomparlamentariska. Här finner vi intresseorganisationer, olika 

former av lobbyorganisationer såväl som väljarna. Syftet med deras politiska kommunikation 

är att förmå den politiska makten att genomföra beslut som ligger i dessa aktörers intressen. 

Detta skiljer sig på så vis från den politiska sfären som i sin kommunikation söker legitimitet 

för att få mandat att förverkliga sin politik.  

Den tredje aktören är medierna. De har fått rollen att agera som filter och kan själva välja 

vilken del av budskapet som ska kommuniceras genom att rapportera det som de anser 

intressant. Medierna kan också med sin nyhetsrapportering forma den politiska 

kommunikationen samt påverka det politiska budskapet från de övriga aktörerna. Trots att 

varje aktör är oberoende påverkas de av varandra. Politiska partier eller 

intresseorganisationer kan själva via en genomtänkt mediestrategi påverka den mediala 

rapporteringen.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Valjournalistik är viktig. Medborgarnas främsta informationskälla om de olika 

regeringsalternativen kommer från medier eftersom modern politik utspelar sig i och via 

medierna. (Nord och Strömbäck, (red.) 2004) 

Bilden som medierna skapar av politiken har i praktiken blivit mer verklig än den politiska 

verkligheten själv. Det blir då denna bild som människor förhåller sig till och grundar sina 

politiska värderingar på. (Hvitfelt och Nygren, (red.) 2007) 
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Enligt pressutredningen 1994 är mediernas främsta uppgift att ”förse medborgarna med 

sådan information att de självständigt kan ta ställning samhällsfrågor” och att ”låta olika 

åsikter och kulturyttringar komma till tals” (SOU 1995:37) 

 

Men på vilken grund kan vi egentligen sätta dessa krav medierna? Om vill värna demokratin 

är det förutsättning för en fungerande sådan att det finns fri åsiktsbildning och för detta 

krävs det massmedier. (Asp, 2006) 

För ett parti är det viktigt att deras frågor får uppmärksamhet. Medieforskning brukar gå ut 

på att mediernas makt ligger i att de är de som bestämmer vad som får uppmärksamhet, de 

har makt över dagordningen. Men medierna kan också påverka hur människor uppfattar det 

nyheterna handlar om. (Petersson m.fl. (red.) 2006) 

Medierna är alltid partiska under en valrörelse. Det är alltid något parti som gynnas 

respektive missgynnas i valbevakningen. Undersökningarna som gjorts visar dock att det 

alltid är olika partier som missgynnas och att de genom åren jämnar ut sig. I frågan om 

partiskhet kan man alltså säga att medierna är väldigt oförutsägbara.  Undantaget är 

Socialdemokraterna och Moderaterna som fått mer missgynnsam bevakning än de andra 

partierna. Detta sägs dock inte bero på journalistiken. Partierna är de två största och även 

varandras huvudmotståndare och får därför utstå mer kritik av de andra partierna och av 

varandra. (Asp, 2006) 

 

Under valrörelsen 2006 kom de borgerliga samarbetspartierna att gynnas av de stora 

medierna. Partierna gynnades genom att de fick sätta dagordningen, de fick bestämma vilka 

valfrågor som skulle diskuteras. De kunde sätta bilden av sig själva, Sverige och sina politiska 

motståndare. Valrörelsen kom bland annat att handla om utanförskap och massarbetslöshet 

utifrån högerpartiernas perspektiv. Inte som partierna på vänsterkanten ville, om den goda 

ekonomin som Sverige hade vid tiden och hur resurserna skulle fördelas. (Asp, 2006) 

 

När det gäller litteratur om hur oppositionspartier behandlas jämfört med regeringspartier 

finns det inte särskilt mycket systematisk forskning, annat än att det är allmänt accepterat 

att medierna i regel är mer kritiska mot dem som sitter vid makten än mot de 
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som befinner sig i opposition. Det tycks finnas en anti-etablissemangsvridning i 

journalistiken. (Strömbäck, (via mejl)2008) 

 

Enligt Bo Reimer finns de viss information medierna bör ge medborgarna under en 

valrörelse. 

Det bör finnas information om; 

- Hur de olika politiska alternativen beskriver verkligheten 

- Vilka ideologiska principer som är vägledande för partierna 

- Vilka sakfrågor partierna driver 

- Hur partierna agerat under föregående mandatperiod 

- Troliga konsekvenser av de olika förslagen 

 

Den sistnämnda punkten är svår då det lätt kan bli till spekulationer på nyhetsplats.  

(Reimer, 2006) 

 

Dessa teorier och tidigare forskning ligger till grund för resultatet och diskussionen av min 

analys.  
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2. Metod och material 

2.1 Upplägg 

Mitt analysmaterial bestod av alla artiklar från och med att förslaget lades fram den 23/8 

2006, fram till valdagen 2006. Tiden efter valet studerade jag perioden från och med en dryg 

månad innan förslaget presenterades i budgetpropositionen den 19/9 2007, fram till att 

förslaget trädde i kraft 2008. Vid båda dess tidpunkter var det fortfarande bara ett förslag 

och inte realpolitik som diskuteras vilket gör perioderna jämförbara. 

 

 Jag analyserade nyhetsartiklar (även de från TT), kommenterande artiklar, debattinlägg och 

insändare. TT-artiklarna, debattinläggen och insändarna är inte författade av DN. Skälet till 

att jag valde att analysera även detta material var att det ändå kan antas ha stor inverkan på 

helhetsintrycket av DN: s ställning i fastighetsfrågan. Det är tidningen själv som bestämmer 

vilka texter de väljer att publicera och de kan på så sätt även sortera bort t.ex. oönskade 

insändare. 

 

När jag gjorde min analys tog jag fasta på hur artiklarna definierar vallöftet. Ses det som ett 

slopande av en skatt och ett införande av en kommunal avgift eller ses de som ett införande 

av en ny fastighetsskatt. Detta för att definitionen av vallöftet säger en del om inställningen 

till det. Jag ville se vems definition som blir gällande. 

 

Jag analyserade bara artiklar från Dagens Nyheter. Skälet till att jag valde DN var att det är 

den tidning som innan valet 2006, tillsammans med Expressen, gav Alliansen mest gynnsam 

behandling. (Asp, 2006) Det är intressant att se om de blev mer kritiska efter valet.  

 

Jag har en förförståelse för att de flesta nyheter är av negativ karaktär. Det rapporteras först 

och främst när något dåligt har hänt och debatteras först och främst när något ska kritiseras. 

Negativa nyheter är särskilt vanliga i riksmedier och vid nyheter innefattande politik och 

elitpersoner. Jag tror mig därför finna att alla de artiklar jag valt ut är kritiska, kanske kan jag 

dock komma fram till att artiklarna efter valet är ännu mer kritiska än de innan valet. 
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2.2 Analysverktyg 

Min analys var objektsstyrd men jag ville ändå analysera alla texter på ett liknande sätt. 

Därför skapade jag ett verktyg i form av analysfrågor som använde mig av till alla texter. Jag 

har inspirerades av den neo-klassiska retorikanalysen (Mral (red. Ekström), 2008) och 

textanalys m.h.a frågor (Hultén, 2000.). Jag har även lagt till andra frågor som jag tyckte var  

relevanta. Mitt metodverktyg ska ses mer som ett stöd vid analysprocessen då alla frågor 

inte är lämpade för alla texter. 

Jag lade fokus på om artikeln var negativ eller positiv till alliansens förslag om ny 

fastighetsskatt. En artikel som är negativ till den gamla fastighetsskatten men även framför 

kritik mot den nya fastighetsskatten räknade jag som positiv till en reformering av det gamla 

systemet. Detta eftersom socialdemokraterna inte ville göra några förändringar av 

fastighetsskatten. Alliansen är de som föreslagit förändringen och är därmed de som ägde 

initiativet till frågan.  

För att avgöra ifall det var Alliansens definition, alltså avgift istället för skatt, som användes i 

artikeln så använde jag mig av nyckelord som: ny skatt, beskattning, avgift och slopad 

fastighetsskatt. Jag tittade då på om nyckelorden kom från en intervjuperson eller om 

journalisten använde sig av orden i sin text. Utifrån detta klassificerade jag sedan artikelns 

definition.  

   

Analys av texten enligt den neo-klassiska retoriken. 

Logos 

De argument som talar till mottagarens förnuft, såväl fakta som andra former av saklig 

argumentation.  

Ethos  

De argument som bygger på talarens person och trovärdighet, den karaktär som 

talaren/sändaren vill tillskriva sig själv för att skapa förtroende och väcka tillit hos publiken. 

Pathos  

De känslor som talaren försöker väcka hos mottagaren för att övertyga dem. 
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Refutatio 

Tar man upp motståndarens argument och försöker bemöta dem? 

(Mral (Ekström red.) 2008) 

 

 

Hur är texten uppbyggd?  

Hur är argumenten strukturerade och vilka ges mer eller mindre vikt?  

Hur ser textens språkliga utformning ut? 

(Mral (Ekström red.) 2008) 

 

Hur kan journalistens verklighetsuppfattning tänkas se ut? 

Vilka åsikter förväntas vi som läsare ha? 

Vad förväntas vi veta? 

Hur framställs de olika politiska sidorna i texten? 

(Mral (Ekström red.) 2008) 

 

Textanalys med hjälp av frågor 

Vilken genre tillhör texten?  

Vilket syfte har texten? Finns både dolt och öppet syfte? 

Vilka framställningsformer finns i texten? 

Vad handlar texten om? 

Vem får komma till tals?  
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Varifrån kommer fakta?  

Vilka sakbeskrivningar/fakta/källor finns inte med i texten? 

Vilka fakta används och vilka källor? Vilka retoriska effekter har detta? 

Är de ord som används neutrala eller värdeladdade? 

Värdeladdade ord finns med som 

Hur framställs människorna i texten? 

Vad säger analysen om föreställningen av läsaren? 

Innehåller texten metaforer och metonymier? Isåfall vilka och är de positiva eller negativa? 

(Hultén, 2000) 

 

Helhetsintryck 

Övrigt 
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3. Resultat 

DN: s rapportering var positiv till förslaget om förändring av fastighetsskatten innan valet. 

Efter valet ändrades dock detta och DN: s publicerade fler artiklar som var negativa till 

förslaget. Vid min analys upptäckte jag även att mängden artiklar av genren nyhetsartiklar 

var färre innan än efter valet. Innan valet skrevs tre nyhetsartiklar om frågan, efter valet var 

den siffran tolv. Istället publicerades fler texter av typen insändare och större debattinlägg 

innan valet.  

 

3.2 Artiklar efter genre 

Tabell 1 
Sammanställning av antalet undersökta artiklar, efter genre, före och efter valet 2006 
 

 

Sammanlagt analyserades 43 artiklar mellan perioden 23/8 2006 fram till valdagen 2006 och 

tiden från och med att förslaget presenterades i budgetpropositionen den 4/8 2007 till och 

med att det trädde i kraft. Texterna utgör alla de artiklar i DN under denna period som 

handlade om fastighetsskatten. Vid en översikt av artiklarna som analyserats är aktörerna 

som Lilleker menar deltar i den politiska kommunikationen, både medverkande och 

producenter till artiklarna. Dessa tre aktörer är den politiska sfären (alliansen), den 

utomparlamentariska (väljare och intresseorganisationer) samt medierna. 

Nyhetsartiklar

Kommentar/ledare

Debatt

Insändare

0 2 4 6 8 10 12 14 16

15

9

5

14

3

4

4

12

12

5

1

2

Innan & ef ter v alet

Före v alet

Ef ter v alet
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Det var stor skillnad på vilken typ av artikel som publicerades innan och efter valet. 

Insändarna dominerade innan valet. Hela 12 av 14 insändare publicerades innan valet. Efter 

valet var nyhetsartiklarna vanligast förekommande. Före valet skrevs det 3 stycken 

nyhetsartiklar, efter valet skrevs det 12. 

Enligt Kent Asp (2006) minskade den rapporterande valbevakningen medan den 

kommenterande valbevakningen ökade under valet 2006. Asp konstaterar att minskningen 

skedde med 25 % i de tidningar som han undersökt. För DN var dock denna siffra högre. 

Deras rapporterande valbevakning minskade med nästan 40 %.  

Den kraftiga minskningen kan till stor del förklaras med tidningarnas övergång till 

tabloidformat men faktumet att den rapporterande valbevakningen minskat kvarstår ändå. 

Skillnaden i mängd mellan kommenterande artiklar och nyhetsartiklar innan valet är näst 

intill obefintlig, de var ungefär lika många. Däremot är skillnaden efter valet stor. Som 

utläses i tabell 1 fanns det 4 kommenterande artiklar innan valet och 5 stycken efter valet. 

Ser man till nyhetsartiklar fanns det bara 3 stycken av dem innan valet och hela 12 stycken 

efter valet. Mängden rapporterande artiklar var alltså fyra gånger färre innan valet än efter 

valet.   

Viktigt att komma ihåg är att fastighetsskatten hade konkurrens om nyhetsplatsen med 

andra valfrågor. Den undersökta perioden efter valet kan därför tänkas ha erbjudit mindre 

konkurrens om nyhetsplatsen då man inte befann sig i en brinnande valrörelse. Därför är 

antalet nyhetsartiklar kring fastighetsskatten fler efter valet. Utifrån samma princip borde 

även de kommenterande artiklarna ha varit betydligt färre innan valet än efter valet. Att så 

inte är fallet kan förklaras genom Asps teori om ökad grad av kommenterande valbevakning 

på bekostnad av rapporterande valbevakning.  
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3.3 Positiva respektive negativa artiklar 

Tabell 2: 
 Antalet positiva och negativa artiklar för Alliansen 

Sammanlagt publicerades det nästan lika många positiva som negativa artiklar under de 

valda perioderna. Skillnaden hittar vi först då vi ser hur antalet positiva respektive negativa 

artiklar fördelar sig innan och efter valdagen. 

 

Innan valet var 13 av 23 positiva till förslaget. Efter valet var bara 5 av 20 positiva. Antalet 

positiva artiklar dominerade alltså innan valet och efter valet blev DN: s rapportering mer 

negativ till förslaget. Sett ur motsatt synvinkel var nämligen bara 7 av 23 negativa innan valet 

och hela 12 av 20 negativa efter valet. 

Lilleker beskriver i Key concepts of political communication hur de olika parterna påverkar 

och integrerar med varandra. I utspelet om slopad fastighetsskatt var det alliansen som tog 

initiativet till den politiska kommunikationen (alltså förslaget om att slopa skatten). De tre 

olika deltagarna var överens. Det fanns ingen direkt konflikt kring utspelet. Alliansen sökte 

legitimitet för sin politik och fick den från intresseorganisationer och väljare. Det fanns ett 

förslag som såg bra ut för väljarna och därmed blev det mediernas intresse att informera. 

Detta tillsammans förklarar varför mediernas rapportering är mer positiv innan valet än efter 

valet.  

 

 

Positiva

Negativa

Odefinerbara

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

18

19

6

13

7

3

5

12

3

Innan & efter valet
Innan valet
Efter valet



17 
 

Tabell 3: 
 Sammanställning positiva, negativa och odefinierbara enligt genre 
 
                    Tabell 3.1 Nyhetsartiklar 

  

                     Tabell 3.2 Kommenterande artiklar/Ledare 

  

                      Tabell 3.3 Debattartiklar 

 

 Tabell 3.4 Insändare 

 

Innan valet

Efter valet

0 2 4 6 8 10 12 14

1

4

1

6

1

2

Odefinerbara
Negativa
Positiva

Innan valet

Efter valet

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

2 2

1

Odefinerbara
Negativa
Positiva

Innan valet

Efter valet

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

2 2

3 1

Odefinerbara
Negativa
Positiva

Innan valet

Efter valet

0 2 4 6 8 10 12 14

8

1

2

1

2

Odefinerbara
Negativa
Positiva



18 
 

Av de fyra tabellerna kan bland annat utläsas att det inte publicerades en enda positiv artikel 

om förslaget till fastighetsskatt i genren kommenterande artikel och debattartiklar efter 

valet. Även i de två andra kategorierna, nyhetsartiklar och insändare var antalet positiva 

artiklar lågt efter valet. Därav resultatet att DN: s rapportering verkar blivit mer negativt 

inställt i frågan efter valet. 

Anledningen till att DN: s rapportering verkar blivit mer negativt inställt till förslaget efter 

valet beror på att det skrivs fler artiklar som fokusera på möjliga konsekvenser av förslaget. 

Genom att studera analyserna av de undersökta artiklarna kan man konstatera att de som 

blivit klassade som negativa är de som har tagit upp konsekvenserna av förslaget. De artiklar 

som har fokuserat på konsekvenserna har också skrivits efter valet. Därmed kan man 

förklara skillnaden mellan positiva och negativa artiklar före och eftervalet. 

Enligt Bo Reimer finns det viss information medierna bör tillhandahålla medborgarna under 

en valrörelse. En av dessa är att man ska belysa troliga konsekvenser av olika politiska 

förslag. För att behålla objektiviteten i nyhetsjournalistiken lämnar man den tolkande 

uppgiften till ledarsidan och krönikörer. Detta för att undervika spekulationer. Det kan 

förklara varför det inte skrivs så mycket om eventuella konsekvenser av alliansens förslag 

innan valet. Det kan även, tillsammans med Asps teori om minskad rapporterande 

valbevakning, förklara skillnaden av mängden nyhetsartiklar innan och efter valet. 

 

Efter valet, när media rapporterade om införandet av den kommunala avgiften som skulle 

ersätta den slopade fastighetsskatten, blev missnöjet väldigt stort bland väljare och 

intresseorganisationer. Därmed blev rapporteringen mer negativ. Alliansen som tidigare fått 

styra kommunikationen i denna politiska fråga förlorade nu sin legitimitet i ärendet.  

 

Om kritiken hade kommit från ett annat politiskt parti istället för som här, från väljarna, 

hade kanske rapporteringen sett annorlunda ut. Nu kom den från en annan deltagare i den 

politiska kommunikationen, nämligen väljare och intresseorganisationer, de som ger 

politiken dess legitimitet. 

 

Från att alliansen innan valet varit de som engagerat de övriga deltagarna kan jag konstatera 

att det efter valet är medierna och de utomparlamentariska deltagarna som påverkade och 
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engagerade varandra. Det resulterar i att medierna och utomparlamentariska deltagarna får 

styra debatten. Ser man till Lillekers teori hade Alliansen små möjligheter att styra den 

politiska kommunikationen efter valet i frågan om fastighetsskatten. 

 

3.4 Definitionen av förslaget 

Tabell 4: 
Sammanställning av kommenterande artiklars och nyhetsartiklars definition av alliansens 
förslag till ändring av fastighetsskatten. Kallar de förslaget för ett ”slopande av skatten till 
förmån för en kommunal avgift” eller en ”ny skatt”. 
 

 

I debatten kring fastighetsskatten, speciellt efter valet, fanns en diskussion om huruvida 

regeringen har rätt att påstå att de har slopat fastighetsskatten och infört en kommunal 

avgift. Kritikerna menar att det i praktiken inte slopas någon skatt och att det istället borde 

kallas för att man inför en kommunal fastighetsskatt.  

Efter att ha analyserat DN:s artiklar kan man som helhet konstatera att alliansen inte tillåts 

sätta sin bild av politiken. För att det ska vara till fördel för alliansen måste det skrivas om en 

slopad fastighetsskatt i stället för en ny fastighetsskatt. Efter analys av kommenterande 

artiklar och nyhetsartiklar, har det framkommit att 16 av sammanlagt 24 artiklar varit till 

alliansens nackdel medan 7 av dem har varit till deras fördel. Tittar man endast på berörda 

artiklar innan valet har alliansen gynnats av mediarapporteringen. Innan valet var 2 av 7 

artiklar till deras nackdel och resterade till deras fördel. Efter valet har 14 av 17 varit till 

deras nackdel och 2 av 17 till deras fördel. 

Innan & efter valet
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Allianspartierna har i högre utsträckning än oppositionen kunnat sätta dagordningen, bilden 

av sig själva och sin politik. (Asp 2006) Detta syns i tabellen och kan förklara skillnaden innan 

och efter valet. Enligt Jesper Strömbäck tycks det finnas en anti-etablissemangsvridning i 

journalistiken. Det är allmänt accepterat att medierna är mer kritiska till de som sitter vid 

makten än de som befinner sig i opposition. Detta kan även bekräftas av tabell 5. 

 

Tabell 5:  
Sammanställning av positivt eller negativt vinklade artiklar för alliansen. Därefter jämförda 
med definitionen av förslaget kring fastighetsskatten, antingen som ”ny fastighetsskatt” 
eller som ”slopandet av fastighetsskatten till förmån för en kommunal avgift” 

 

Tabellen redovisar hur många av de artiklar som har klassats som positiva eller negativa till 

alliansen och deras förslag som en ny variant av samma skatt eller som de själva skriver 

”slopad fastighetsskatt som ersätts av kommunal avgift”. Enligt tabellen tar 9 negativa 

artiklar av 11 ställning för att kalla förslaget en ”ny skatt”. 4 av de 7 positiva tar ställning för 

”slopad fastighetsskatt”. Förenklat kan man säga att det i en artikel negativ till Alliansens 

förslag är det inte Alliansens definition av politiken som blir gällande. 

 

I tabell 2 visar det sig att det är flera negativa artiklar för alliansen efter valet än innan. 

Strömbergs påstående om anti etablissemangsvridning förklarar detta och genom att 

jämföra tabell 4 med tabell 5 ser man tydligt att negativa artiklar sammanfaller mer med 

artiklar som skriver om en ny fastighetsskatt. På så vis förklaras också skillnaden mellan 

innan valet och efter valet i tabell 5. 

 

Jag har tidigare nämnt diskussionen om fastighetsskatten som slopad skatt eller en ny skatt. 

Det finns en konflikt mellan den politiska sfären och den utomparlamentariska. Efter valet 

hamnar Anders Borg i storgräl med villaägarnas riksförbund. Andra intressenter lyfter fram 

att den slopade fastighetskatten inte alls är en slopad skatt utan att den finns kvar.  

Ny fastighetsskatt
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Innan valet är det Alliansen som tar initiativet till den politiska kommunikationen och är till 

synes katalystorn för de övriga deltagarna. I och med denna konflikt efter valet förlorar 

Alliansen privilegiet att sätta definitionen av sin politik.  När det gäller definitionen av 

förslaget influeras och samverkar den utomparlamentariska deltagaren och media medan 

Alliansen får svårt att styra den politiska kommunikationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diskussion  
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Fastighetsskatten är bara en fråga av många och det går inte att dra några alltför generella 

slutsatser av hur DN:s valbevakning i sin helhet ser ut endast genom att utgå från resultaten 

på denna analys. Att göra en så här pass nischad analys kan dock vara väldigt intressant 

eftersom man då får möjlighet att fördjupa sig i en specifik fråga. 

Fastighetsskatten blev, som tidigare nämnts, en av valets viktigaste frågor. Ser man till 

mängden insändare som fanns innan valet kan man se att alliansens utspel kring slopad 

fastighetsskatt satte fart på debatten. Många var de insändare som ondgjorde sig över det 

gamla skattesystemet. Efter valet fanns det inte särskilt många insändare eller debattartiklar.  

När jag letade en teori som kunde vägleda analysen av dessa skillnader - varför det skrevs 

fler insändare innan valet än efter valet hade jag svårt att hitta någon som kunde hjälpa mig 

att förklara skillnaden. Den undersökning som jag har gjort räcker endast till att visa på att 

det finns en skillnad men inte till att förklara den. Den mest uppenbara förklaringen anser 

jag var att det skrivs fler insändare i en valrörelse än under en mera vanlig period. Lägg där 

till det starka missnöje mot både fastighetsskatten samt alliansens utspel som gjorde att 

många fler skrev insändare.  

Att det skrevs färre insändare efter valet fastän att det finns fler negativa artiklar beror 

troligen på att själva förslaget inte hade börjat gälla än. Kanske tenderar folk att reagera när 

de påverkas av den förda politiken, inte innan. 

En aspekt jag har valt att studera som finns med i mitt resultat är huruvida alliansen får 

bestämma definitionen av sitt vallöfte. Det har i debatten hävdats att Alliansen vilselett när 

man valt att kalla sitt vallöfte för avgift i stället för skatt. 

Jag anser att en anledning till att alliansen hade en sådan lyckad valrörelse var deras 

kommunikativa förmåga att använda medierna på rätt sätt. Bland annat kunde de själva 

styra över hur medierna definierade deras politik. I valet 2006 gav Alliansen inga vallöften 

med logiken att löften kan brytas. Bland medborgarna finns inte alltid heller förtroende för 

de vallöften som ges under en valrörelse. Istället gav alliansen garantier. En garanti låter 

kommunikativt bättre än ett vallöfte då garanti är något som associeras till handling. Garanti 

är helt enkelt mer förtroendeingivande begrepp än ett vallöfte. När det gäller alliansens 
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vallöfte om slopad fastighetskatt sa de att de ville ha en avgift istället. Detta sa det innan 

valet och detta var ungefär det förslag som las eftervalet i riksdagen.  

Varför är det då viktigt för alliansen att man skriver det som om man har slopat 

fastighetsskatten och infört en avgift istället för att skriva att de infört en ny fastighetskatt? 

För det första ville man vinna väljare bland de som skarpt ogillade fastighetsskatten. Då är 

det strategiskt rätt och mer medialt gångbart att säga att man vill ”slopa” fastighetsskatten 

istället för att säga att man vill göra om den (trots att det egentligen är det sistnämnda man 

gör). För att finansiera förslaget sa man att man ville införa en kommunal avgift istället. En 

avgift låter retoriskt mycket bättre än skatt. Skatt är något som tynger en och som man har 

svårt att se direkt vad det går till. En avgift är något som man betalar och får ut något 

konkret av. Därför är en avgift mer positivt laddat än en skatt. Deras vallöfte var att slopa 

fastighetsskatten, om medierna skriver om ”den nya fastighetsskatten” istället för den 

slopade indikera detta på att man brutit ett vallöfte. 

Som jag visade i tabell 4 fick alliansen svårt att hålla fast vid att det var en slopad 

fastighetsskatt efter valet. Man skriver att vissa får betala mer i skatt fastän 

fastighetsskatten i realiteten blir slopad. Anders Borg har bland annat en konflikt med 

Villaägarorganisationen. Han pratar också om skatt istället för avgift så det verkar som även 

de har svårt att hålla isär begreppen.  

Alliansen förlorar makten att definiera sin politik just när det gäller fastighetsskatten efter 

valet. I resultatet kom jag fram till att alliansen möjlighet att sätta sin bild berodde på om 

artikeln var positiv eller negativ vinklad. Egentligen borde man kunnat ifrågasätta redan 

innan valet om det egentigen inte är en ny skatt förklädd till avgift. Grundförslaget skiljer sig 

inte särskilt mycket mellan de två tidsperioderna. Man kan då fråga sig varför 

rapporteringen inte var mer kritiskt granskande från början. 

Det kan finnas anledning till varför journalistiken blir mer negativ mot alliansen förutom den 

som är nämnd i resultatet. Det kan bero på att Alliansen direkt efter valet vidtog vissa 

åtgärder för att stoppa det gamla systemet gällande fastighetsskatten. Alliansen frös 

fastighetsskatten i väntan på att ta fram ett slutgiltigt förslag som kunde presenteras för 

riksdagen. Detta innebär att det förslag till slopad fastighetsskatt som las 2007 och som 

började gälla 2008 skulle innebära vissa förbättringar och skattelättnader till skillnad mot det 
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gamla systemet som fanns innan valet 2006. Däremot vid en jämförelse med de tillfälliga 

reglerna 2007 som den nya regeringen hade satt skulle dessa förändringar innebära 

försämringar. Här fanns det också en konflikt mellan Anders Borg och Villaägarna. Anders 

Borg ville att man skulle jämföra förslaget med det system som fanns innan valet. Villaägarna 

jämförde med det med det tillfälliga system som infördes direkt efter valet. Detta ett 

missnöje och ilska då man kände sig sviken från den borgliga regeringen. Detta bidrog säkert 

till att det också skrivs mer negativt. 

Det som förvånar mig med DN:s rapportering är att det trots många missnöjda röster och 

trots att man använder sig av definitionen ”ny fastighetsskatt” fortfarande inte skrivs om ett 

brutet vallöfte. 

Efter att studerat Lillekers teori om politisk kommunikation är det inte svårt att förstå varför 

medierna har den anti-etablissemangsvridning som Strömbergs påstår. Vart går gränsen 

mellan en intresseorganisation och ett politisk oppositionsparti? Det givna svaret är att ett 

oppositionsparti söker legitimitet för att få utöva makt och förverkliga sin politik medan en 

intresseorganisation inte behöver göra detta. De är inte intresserade av makten, de vill 

påverka dem som har  makten. Frågan är om inte medierna slentrianmässigt behandlar 

oppositionen som en intresseorganisation.  

När jag ser till min artikelanalys kan jag konstatera att mediernas hantering av Alliansen 

innan valet liknar en hantering av en intresseorganisation. Kanske är det inte lika tydligt att 

en politisk opposition på riksnivå företräder den parlamentariska och politiska sfären. Det är 

majoritetens politik som påverka väljarna, medan oppositionen saknar makt. Den politiska 

majoriteten däremot måste bevara sin legitimitet som de fått av väljarna i valet. Så länge det 

finns deltagare som inte vill ge dem legitimitet och ifrågasätter dem blir mediernas 

rapportering negativ i viss bemärkelse.  

Möjligheten att medierna ser den politiska oppositionen som en intresseorganisation borde 

logiskt sätt skapa problem för majoriteten men gynna oppositionen. Förslag från 

intresseorganisationer är intressanta att rapportera men medierna har ingen skyldighet att 

själva granska förslaget. En intresseorganisation har ingen politisk makt att genomföra 

förslaget. Det som är intressant däremot är att rapportera hur den politiska sfären reagerar 
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på intresseorganisationer och väljares förslag. Detta tror jag till viss del kan förklara varför 

medierna gynnar den politiska oppositionen och är mer negativ mot etablissemanget.  
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5. Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara mycket intressant att se hur övriga medier hanterat frågan om 

fastighetsskatten. Var man, liksom i DN:s rapportering, positiv innan valet och negativ efter 

valet? Man skulle kunna få ut mer av denna om man kunde jämföra DN:s resultat med andra 

mediers. Liknande forskning på andra valfrågor skulle också kunna tänkas göras.  

Något jag saknade vid arbetet med uppsatsen var tidigare forskning om hur journalister 

hanterar partier i regeringsställning respektive partier i opposition. I nuläget finns bara 

allmänt vedertagna teorier att medier generellt sett är kritiska mot etablissemanget. Det 

vore spännande att se om detta kunde fastslås vetenskapligt  
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Bilaga 

Alla de analyserade artiklarna 

 

Nyhetsartiklar Innan valet 

 

”Expert sågar skatteutspelet. Kritik mot alliansens förslag om avskaffad fastighetsskatt”  

Mats Carlbom, 060705 

Artikeln är en första reaktion efter Alliansen utspel om fastighetsskatten. Artikeln ställer sig 

mycket kritiskt till förslaget. Förslaget kritiseras med hjälp av uttalanden från en professor i 

fastighetsekonomi och dåvarande finansminister Pär Nuder. Han liknar förslaget vid att 

”slott och koja ska beskattas på samma sätt” och vill på så sätt visa på att förslaget är 

orimligt. En privatekonom från Swedbank får dock bemöta kritiken och komma med 

argument om varför förslaget är bra. 

Ord som är tydligt negativa och slagkraftiga som ”hafsverk” och ”valfläsk” finns med. 

Journalisten hävdar att tidpunkten alliansen valt att publicera förslaget inte är en slump, 

utspelet hävdas ha tagit uppmärksamhet från ett seminarium som Pär Nuder samtidigt höll. 

Artikeln tar även upp att alliansen ännu inte vet hur de ska finansiera förslaget. 

Förslaget definieras som att ”fastighetskatten avskaffas”. 

 

”Husägare i Stockholm vinnare på alliansförslaget” 060821, Staffan Kihlström 

Enligt artikeln kommer fastighetsägare i Stockholmsområdet tjäna mest på förslaget om ny 

fastighetsskatt och för nio av tio husägare betyder förslaget ingenting. Artikeln stödjer sig på 

en undersökning SVT: s rapport har gjort.  

Fokus är inte på de samhällsekonomiska aspekterna utan på hur privatpersoner kommer att 

påverkas av en eventuellt ny fastighetsskatt. Artikeln ger en helt klart positiv bild av den nya 

fastighetsskatten. Kommunerna där husägarna kommer att tjäna tusenlappar radas upp. I 
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slutet av nämns dock att ett knappt trettiotal glesbygdskommuner skulle kunna få höjd 

fastighetsskatt. Detta får dock försvaras av Reinfeldt och Olofsson som berättar att ingen 

kommer få höjd skatt i och med det nya systemet. 

Förslaget kallas för ”ny fastighetsskatt”. 

 

”Slopad skatt på fastigheter kan dröja” 060822, Maria Croft 

Artikeln handlar om att det kan dröja längre än vad alliansen hoppades på i sitt förslag om ny 

fastighetsskatt 2008. Höjd reavinstskatt kan bli en del av finansieringen. 

Att tiden kanske inte kommer att hållas ses som dåligt och oenigheten inom alliansen mellan 

Kristdemokraterna och Moderaterna lyfts fram. Partierna får dock chansen och besvara den 

negativa kritik som framförs i artikeln. Helhetsintrycket av partiernas är att de har lyckats 

ena sig något i frågan men att det fortfarande pågår en diskussion dem emellan. 

Artikeln benämner förslaget som ”skatt” i enlighet med Alliansen benämning på det.  

 

Nyhetsartiklar Efter valet 

 

”Regeringens kompromiss: 6000 kr maxavgift för huset” 070920, Gunnar Jonsson 

Artikeln gör anspråk på att berätta hur den slutgiltiga förslaget, efter åtskilliga turer, kommer 

att se ut. Skatten bytts mot en kommunal avgift på 6000 kronor årligen vilket var högre än 

de 4500 kronor som tidigare aviserats.  

Av artikelns argument att döma kommer alla tjäna på den nya fastighetsskatten. Turerna har 

varit många men anledningen har varit att det varit en komplicerad fråga och att alliansen 

har lyssnat på den kritik de fått. 

Det är bara Kd: s partiledare Göran Hägglund och finansminister Anders Borg som får komma 

till tals. Kritik som att frågan “gått många turer” och att det finns förlorare på den nya 
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fastighetsskatten lyfts fram men den bemöts dock effektivt eftersom Hägglund och Borg ges 

mycket svarsutrymme. 

Helhetsintrycket är att Borg och Hägglund har lyckats påverka artikelns innehåll mycket. De 

får berätta hur dålig den gamla fastighetsskatten var (nu “avskaffas Sveriges mest hatade 

skatt”) och beskriva utförligt hur det nya systemet kommer att se ut. Journalistens 

formulering “Vinnare blir de flesta, inklusive de som bor i bostadsrätt” understryker artikelns 

verklighetsbild, att den nya fastighetsskatten är bra. 

Förslaget definieras som ”slopad fastighetsskatt”. 

 

”Experter varnar för regeringens förslag om slopad fastighetsskatt” 071029, Johan Schuck 

Artikeln handlar om förslaget som tros läggas fram från regeringen till riksdagen om att slopa 

fastighetsskatten och ersätta den med en avgift. Bland annat fördöms försöket att kalla det 

nya systemet för avgift i stället för skatt. 

I artikeln intervjuas Hans Lind och Stellan Lundström från KTH. De kallas för bostadsexperter 

och artikeln ger dem med hög trovärdighet i form av titlar och expertutnämning. Det nämns 

också att de har skrivit en publicerad bok i ämnet. 

De är starkt kritiska till regeringens förmodade förslag. De underkänner också regeringens 

benämning på det som avgift i stället för skatt. De kallar dem för hycklande och menar att 

fastighetsskatten inte alls slopas. 

Fredrik Reinfeldt nämns i negativa termer när de skriver att han var tvungen att retirera då 

hans förslag inte fick gehör i valrörelsen. Moderaterna och alliansregeringen får kritik för hur 

de har hanterat bostadspolitiken. 

Hans Lind och Stellan Lundström har fritt spelutrymme och det finns ingen representant från 

alliansen som försvarar deras politik. Trots att artikeln, genom att påstå att fastighetskatten 

inta alls kommer att slopas, antyder på att väljarna har lurats får alliansen inte chans att 

bemöta kritiken. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt”. 
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“Här höjs kostnaderna med över 80 procent” 070922, Mia Hallerröd 

Artikeln handlar om vad som kommer att hända om förslaget går igenom. För 

bostadsföreningen Djingis Khan i Lund beräknas kostnaderna stiga med 80 %. 

”Det hette ju att alla skulle vinna på den här reformen” är ett citat ur texten där besvikelsen 

mot regeringen ges uttryck. 

Artikeln är negativ eftersom det ingenstans står att man ska slopa fastighetsskatten. Istället 

kan man bli vilseledd att tro att regeringen istället kommer att höja skatten. Ett citat lyder: 

“Vi får nästan betala dubbelt så hög skatt för 2008...” 

Journalisten förstärker intrycket av det blir en skattehöjning pga. av regeländring när hon 

skriver; “Han har räknat med att den nya avgiften innebär att föreningen ska betala närmare 

1,5 miljoner kronor i fastighetsskatt under 2008”. 

Man skiljer inte på begreppet avgift och skatt. Detta får det att låta mer negativt.  

Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt”. 

 

”Lagrådet godkänner förslaget om fastighetsskatt” 071011, Gunnar Jonsson 

Artikeln är kort och berättar för oss att lagrådet godkänner regeringens förslag gällande 

fastighetsskatten. 

Det som är negativt för regeringen är att artikeln nämner att lagrådet föreslår att kalla det 

nya förslaget för skatt istället för avgift som Alliansen vill.  

Metaforen “skapa dimridå” antyder att regeringen har försökt komma undan kritiken 

Förslaget definieras som ” ny fastighetsskatt”. 
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 “6 000 kronor högsta avgift” 071017, TT 

Artikeln tar upp en konflikt mellan Villaägarnas riksförbund och Anders Borg. Villaägarna har 

gjort en undersökning som visar att över 200 000 villaägare får betala mer än tidigare med 

de gjorda förändringar, en granskning Anders Borg “fnyser” åt. 

Bland annat skrivs det att Anders Borg är förvånad att artikeln får sådan stor 

uppmärksamhet. Han kallar undersökningen för märklig. Det finns ingen från Villaägarna 

som uttalar sig i artikeln.  

Artikeln är positiv för alliansen. Anders Borg får klämma till i slutet att jämfört med det 

gamla systemet så får folk betalar mindre. Han är ensam att uttala sig vilket är positivt i det 

tolkningskrig som råder mellan regeringens och Villaägarnas sätt att räkna. 

Förslaget definieras som ”slopad fastighetsskatt”. 

 

“Han väntar med att sälja trots en högre skatt” 071104, Virve Hedenborg 

Artikeln handlar om Rickard Dittmer som ska sälja sitt radhus. Man får veta att Rickard måste 

betala mer i skatt nu när hans säljer än vad han skulle ha fått göra innan den nya 

fastighetskatten. Vi får veta att kapitalvinstskatten ökar med 2 procent.  

Dittmer ett offer för den nya fastighetskatten. Han är en vanlig människa som drabbas. Det 

framgår att han är missnöjd med situationen genom uttryck som “Det är lite retligt” och ”det 

är lite surt”. 

Dittmer kritiserar regeringen genom att säga “regeringen har bytt och hoppat från stol till 

stol”. När han blev medveten om de nya utgifter som han inte räkna med uppger han att han 

inte blev förvånad. Detta ger en bild av att han inte hade stora förhoppningar på regeringens 

bostadspolitik. Det känns nästan som en undermedveten indikation att regeringen vill sätta 

ditt vanligt folk. 

Artikeln är negativ för alliansen. Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt”. 
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“De är grannar med olika villkor. "Hoppades på ännu större skattelättnad” (071104, Virve 

Hedenborg) 

Artikeln handlar om Gun och Bjarne Dalva och deras synpunkter på den nya 

fastighetsskatten. Paret kommer få lägre fastighetsskatt men de anser att det inte är 

tillräckligt, de hade hoppats på mer. Bland annat säger Bjarne Dalva “man hade ju tänkt sig 

att skatten skulle bli mycket lägre utifrån de diskussioner som fördes innan valet. Jag säger 

som han som klippte grisen - Det var mycket skrik och lite ull”. 

Artikeln är både negativ och positiv för alliansen och deras förslag. Det kommer fram att 

skatten blir mindre och att den är bättre än med den gamla. Man förringar dock förslaget 

när man använder citat som “sänkningen är inte särskilt mycket att hänga i julgranen”. 

Redan rubriken präglas en negativ ton, ”Hoppades på större skattelättnad”. Vi får veta att 

skillnaden inte har blivit så stor. Man anser att det utifrån debatten fördes innan borde ha 

skett mer. Artikeln tenderar att väga över mot det negativa hållet för alliansen och kan 

därför klassas som sådan. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt”. 

 

“Nybyggare med hög uppskovsränta” 071104, Virve Hedenborg 

Artikeln handlar om familjen Linderoth som köpt ett nybyggt hus eftersom de då slipper 

fastighetsskatten i fem år. De har tidigare sålt ett hus och har en vinst som de ännu inte har 

betalat skatt på. Med den nya skatten kommer kostnaden blir mer än vad de hade räknat 

med. 

Familjen Linderoth är offer i artikeln. De blir av med pengar som de skulle ha behövt till 

annat. Mats Linderoth visar missnöje genom att säga att han är arg för att förutsättningarna 

för husköpet har ändrat utan förvarning.  

Artikeln är negativ för regeringen. Människor råkar illa ut på grund av att man ändrat 

skatten. Artikeln visar att vallöftet som skulle förbättra det för alla har gjort det krångligare 

och dyrare för husägare och husköpare.  

Förslaget definieras som ”ny fastighetskatt”. 
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“Oklart hur ny skatt påverka bopriser” 071104, Virve Hedenborg 

Olika experter försöker förutspå vilka konsekvenser den nya fastighetsskatten kommer att 

ge. Artikeln är saklig och resonerade. Man tror att det är andra faktorer som spelar in för att 

påverka bopriser och att fastighetsskatten har en väldigt liten roll i det hela, samtidigt som 

det är en faktor man måste räkna med. 

Artikeln har stor trovärdighet då det är flera olika experter som uttalar sig. Det går inta att 

säga om artikeln är negativ eller positiv för förslaget och Alliansen. Man kallar dock det nya 

för skatt i stället för avgift som regeringen vill.   

Förslaget definieras som ”ny fastighetskatt”. 

 

“Skilda världar med en ny fastighetsskatt. Han sparar över 100 000 kronor om året” 

071104, Jan Falk 

 

I artikeln får vi möta Bertil Almqvist, villaägare i Saltsjö Boo. Taxeringsvärdet på han och hans 

frus hus som köptes för över 40 år sedan har steg så mycket att de med den gamla 

fastighetsskatten fick betala mer än vad de hade råd med. 

Artikeln är positiv för alliansen och det nya förslaget. Almqvist berättar bland annat att hade 

varit tvungen att flytta om den gamla regeringen suttit kvar. Han säger också att han fått ta 

från sina privata pensionsbesparingar för att ha råd att bo kvar. Ändringarna som gjorts i 

fastighetsskatten har varit honom till gagn.  

Kritiken mot den nya fastighetsskatten tillbakavisas. Den benämns som orättvis och oriktigt. 

Det som enda som beskrivs negativt med förslaget är de nya reglerna för försäljning av 

fastighet. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt”. 
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”Uppskovsräntan blir en kraftig ”hyreshöjning” 071104 Eva Maria Bengtson 

Anne-Marie Rydberg och Björn Holmsten fick efter att de sålt sin villa och köpt bostadsrätt 

betala en oväntad avgift på uppskovsbeloppet efter ändringarna i fastighetsskatten. Detta 

efter att regeringen inför en årlig avgift på 0,5 % på uppskovsbeloppet. 

Rydberg och Holmsten är offren i artikeln som råkar illa ut då ändringar sker i 

fastighetsskatten. Fast Rydberg och Holmsten får en oväntad utgift är de rätt nöjda och det 

påpekas att de inte tillhör dem som gnäller. Det nämns också att de har gjort en stor vinst 

när de sålde villan. 

 Vid ett tillfälle säger Börn Holmsten att det vore ”rättvisare om denna nya skatt infördes för 

försäljning som sker efter nyår.” Detta spär på synen att skatten är orättvis. 

Det finns en kort diskussion i artikeln kring om det är en ny skatt eller avgift. Björn säger att 

det vore adekvat att kalla avgiften för skatt. Detta är inte bra för regeringen eftersom de vill 

kalla det för avgift. Artikeln är negativ för alliansen och deras hantering av fastighetsskatten. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt”. 

 

”Den nya beskattningen känns ologisk för inflyttad familj” 071104, Virve Hedenborg 

Andreas och Lotta Tikas sålde sitt förra hus och begärde uppskov med skatten. I och med de 

nya ändringarna av fastighetsskatten kommer de nu får betala mer i ränta. Paret räknar med 

att få betala cirka 1200 kronor extra om året. De tycker inte att det är någon jättestor 

summa pengar men de känner sig ändå missnöjda. 

“Irriterande” och “ologiskt” är ord som används för att beskriva regeringens förslag till 

ändring av fastighetsskatten. Det lyfts fram kritik mot att man i fortsättningen kommer få 

betala ränta på uppskov gjorda på försäljning innan den 1 januari 2008.  

Rubriken på artikeln sätter också en negativ stämpel för förslaget. I artikeln kommer det 

fram att paret har tjänat på den nya fastighetskatten vilket är positivt för regeringen. 

Andreas Tika som inte säger sig vara en vän av fastighetsskatt ger alliansens skatteförslag 

godkänt.  
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Då boendet är en stor del av hushållets utgifter uppger Lotta att hon är orolig för ett 

maktskifte eftersom man inte vet vad som då händer med fastighetsskatten. Detta är 

positivt för alliansen och negativt för oppositionen. Som helhet kan man klassa artikeln som 

positiv för alliansen och deras förslag. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt” 

 

DN Debatt Innan valet 

”Alliansen skapar nya orättvisor i boendet” 060711 Svante Nycander 

Skribenten är emot att fastighetsskatten ska avskaffas. Han anser att det endast gynnar de 

villaägare som gjort störst oförtjänta vinster på sitt boende. 

Debatt artikeln är väldigt kort. Första halvan är väldigt saklig och full med fakta. Andra 

halvan bygger mer på känsloargumentationen. Artikeln är kritisk mot alliansen och deras 

förslag. De känsloargument som används är till för att befästa bilden av de borgliga partierna 

som partier som står för orättvisa och endast står på de rikas sida. 

 

”Människors oro undergräver stödet för fastighetsskatten” 060808, Pär Nuder 

Pär Nuder skriver att regeringen tänker frysa boskatterna på dagens nivå och att man ska se 

över hela skattesystemet. Samtidigt kritiserar han högerpartiernas förslag och menar att 

man endast gynnar de rika samt att det är illa förberett. 

Pär Nuder varvar argumentation med saklighet och fakta med känsloargumentation. Lika 

mycket som han gör detta målar han också upp bilden av ett rikt Sverige med bra ekonomi 

och lyckad välfärdspolitik. Han försöker beskriva hur bra och rättvist det är att leva i Sverige.  

Pär Nuder besvarar inte kritiken av fastighetsskatten utan säger att man ska utreda den. 

Debatt artikeln är starkt negativ och kritisk till alliansen och deras förslag. 

Pär Nuder definierar förslaget som ”slopande av fastighetsskatten” 
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”Utred boskatter utan Skygglappar” 060822, DN: s ledare 

Artikeln är positiv till att man ska slopa och ändra fastighetsskatten. Den är övervägande 

positivt till alliansen. Det framkommer kritik mot förslaget och hanteringen men det är 

samtidigt tydlig att man tar ställning mot den sittande S-regeringen. 

Argumentation är saklig och baserad på fakta som sedan blandas med känsloargumentation. 

Eftersom det är en ledare finns inget ethosbyggande.  

Förslaget kallas för att man ”slopar fastighetsskatten”. 

 

”Husköpare förlorar på sänkt fastighetsskatt”. Skattexpert: Ökade finansieringskostnader 

äter upp skattelättnader.” 060905, Peter Melz, Christer Silfverberg 

Artikeln är ett debattinlägg författat av två professorer. Debattinlägg som till synes relativt 

objektivt då professorerna skriver väldigt uttömmande om frågan, bland annat ger de ett 

historiskt perspektiv på frågan. Man tar upp motståndarens argument och bemöter dem. 

Professorerna vill utreda frågan på nytt och önskar sig en detta i en bred politisk enighet. 

Artikeln är fylld av logos. Faktum är att det inte mycket annat än information som läggs upp 

som fakta som fyller den tre sidor långa texten. 

Artikeln tar upp problemet med den dåvarande fastighetsskatten men också problem som 

kommer att uppstå i olika finansieringsalternativ av en ny fastighetsskatt. Debattinlägget är 

positivt till en förändring och ställer sig varken på Alliansens eller Socialdemokraterna 

eftersom de menar att båda    

Båda sidorna vill se en förändring av systemet. 

 

”Så här blir fastighetsskatten mera rättvis och accepterad” 060803, Sven Olof Lodin 

Författaren till debattinlägget tycker att avskaffandet av fastighetsskatten är fel väg att gå. 

Han tycker att den är nödvändig men att den måste omformas.  
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Texten jämför fastighetsskatten med förmögenhetsskatten och inkomstskatten och menar 

att fastighetsskatten har ”små samhällsekonomiska nackdelar”. Han tycker att kapital ska 

beskattas ungefär lika oavsett om det är investerat i aktier eller fastigheter.  

Artikeln genomsyras av den borgerliga synen på samhället. Debattören passar på att 

tidpunktens socialdemokratiska politik ett flertal gånger. 

Den nästan fyra sidor långa texten är fylld förslag om hur man bör ändra fastighetsskatten.  

Författaren har med sina titlar ”professor i finansrätt och näringslivets skattesakkunniga” 

stort ethos. Trovärdigheten försvåras dock utav att författaren tydligt visar var han står 

politiskt. Då blir nämligen objektiviteten, som man gärna vill ha av någon som utger sig för 

att leverera fakta, lidande.  

Artikeln är positiv för alliansens eftersom den är negativ mot den befintliga skatten. 

 

Debatt Efter valet 

”Betala preliminär vinstskatt på villan varje år” 070804, Bo Malmberg 

Debattartikeln tar upp den nya fastighetsskatten som en orättvis skatt och hur själva frågan 

berör de olika politiska motståndare som finns i debatten. Debattören har ett eget förslag till 

ny fastighetsskatt. Ett förslag som tidigare inte har diskuterats och som debattören hoppas 

kan vinna gehör över partigränserna. 

Debattören använder sig mest av känsloargument. Offren är unga barnfamiljer med stora 

lån. Mellan raderna kan man läsa att det är rika stockholmare som tjänar på debatten??????. 

Debattören slår fast alliansens förslagna reform inte gynnar vanliga människor, detta skrivs 

som en vedertagen sanning.  

Debattören ger en känga till alliansen när han skriver; “Alliansens fastighetsskatteförslag kan 

därför framställas som ytterligare ett slag mot de svaga grupper i samhället som redan 

drabbats av de borgliga försämringarna av a-kassa och sjukförsäkringar”.  
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I början av artikeln märks tydligt att debattören delar bilden av den gamla skatten som 

orättvis. Debattören vill få den nya skatten att framstå som lika orättvis. Termen 

skatterättsligt nämns ofta. 

I övrigt menar debattören att skatten leder till minskad rörlighet på arbetsmarknaden och 

kopplar detta till regeringens önskan att öka rörligheten. 

Artikeln är enligt min mening kritisk till det nya förslaget och alliansen. 

 

 

Kommenterande artiklar Innan valet 

Med kommenterande artiklar menar jag de debatterande och analyserande texter som DN: s 

egna journalister författat.   

 

”Inte självklart att fastighetsskatten lockar väljare” 060705, Henrik Brors 

Alliansen har gett ett löfte om att snabbavveckla fastighetsskatten. Den är en säker inkomst 

källa för staten och är svår att ersätta. Däremot så anses den ”slår orättvist och slumpartat” 

som det står i artikeln. Den stora frågan är om detta kommer bli en stor valfråga. Skribenten 

skriver att den faktiskt har varit det i tidigare val. 

Även om det nämns att det även finns splittring bland höger partierna så konstateras det att 

de är ovanligt överens. Detta är positivt för alliansen i helhet. I artikeln konstatera man att 

fastighetsskatten kan bli en stor valfråga på grund av ökande taxeringsvärden. Detta tros 

kunna mobilisera en speciell välja grupp. Brors skriver att det är viktigt för de borgliga 

partierna att presentera en stor uppgörelse. Förväntningarna ligger alltså på alliansen och 

detta visar att det är de som har initiativet vilket också är positivt för dem. 

Det som är negativt är att de benämns för de borgliga partierna och inte alliansen vilket är 

deras nya image. Mer som är negativt är att förslaget inte är klart och att det är osäkert hur 

hög den kommunala avgiften, som ska vara istället för fastighetsskatten, blir. Det negativa 
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kan man säga vägs upp av att artikeln inte skriver så väl om den sittande regeringen och då 

Göran Perssons hantering av fastighetsskatten. 

Artikeln väger över till att vara positiv för alliansen och deras förslag. 

Här kallas förslaget för ”slopad fastighetsskatt”. 

 

”Glesbygd går miste om borgerlig skattelättnad” 060708 Dan Lucas 

Artikeln är negativ för alliansen och deras förslag till ny fastighetsskatt. Beroende om man 

bor i storstadsregioner eller ute på glesbygden så ser taxeringsvärdet på ens fastighet olika 

ut. Det Lucas belyser i sin artikel är det han kallar för den glömda nyheten. 

 

Villaägare i storstäder påstår han kommer att tjäna tusentals kronor på alliansen förslag på 

slopad fastighetsskatt. De som däremot bor på glesbygden kommer inte få någon 

skattelindring utifrån det förslag som är lagt. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetskatt”. 

 

“Barnfamilj kan förlora på slopad fastighetsskatt” 060708, Dan Lucas 

Texten tar upp olika finansieringsalternativ för slopandet av fastighetsskatten och visar hur 

det skulle kunna missgynna olika väljargrupper. Man kommer fram till att alla, förutom 

medelålders, äldre och staten, skulle bli förlorare. 

Finansieringsättet är alltså ännu vid denna tidpunkt fastställt utan texten visar på olika 

alternativ och vilka konsekvenser de skulle kunna få. Noggranna beräkningar av 

konsekvenserna görs med hjälp av en privatekonom på SEB. Det är en dyster bild som målas 

upp med de allra flesta som förlorare. I slutet av texten understryks att alla beräkningar är 

oklara, (eftersom de bara är gissningar) men att regeringen har “mycket att grunna på”. 

Texten känns faktiskt mer riktad till regeringen än den är till läsarna.  

Inga fördelar med den då eventuella förändringen av fastighetsskatten tas upp.  
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Förlaget definiera som ”slopad fastighetsskatt”.  

 

Kommenterande artiklar Efter valet 

 

”Godtycke som princip. Kolumnen: Anders Isaksson om regeringens nya fastighetsskatt.” 

071201, Anders Isaksson 

Texten anser att fastighetsskatten inte har gjorts om tillräckligt. Det gamla systemen 

förkastas men även de nya kritiseras och liknas vid ett ”lappverk”. Det nya 

fastighetsskattsystemet sägs inte vila på någon politiskt grundad argumentation eller vara 

ekonomisktteoretisk underbyggd. 

Enligt artikeln har regeringens mål varit att ”ta hem samma summa pengar på den nya 

skatten som på den gamla”. Vidare sägs att de har ”underlåtit sig djupare funderingar om 

rättvisan i de valda medlen”. 

Artikeln är alltså positiv till att systemet förändrades men negativ hur det nya systemet ser 

ut. Regeringen får sig en känga, bland annat i ovan nämnda citat. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt” 

 

”Småhusägarna missnöjda med nya fastighetsskatten” 071114 Maria Croft 

DN Ekonomi har låtit göra en undersökning vad villaägare anser om den nya 

fastighetsskatten. Där visade sig att många var missnöjda. Det uppges att bara en av fyra 

anser att de nya reglerna är bättre än de gamla. 

Ett kraftutryck som används i artikeln är ordet "såga". "Villaägarna sågar regeringens förslag 

till ny fastighetsskatt". Andra negativt laddade uttryck i artikeln är "besvikna och missnöjda".  

Klart är att artikeln är negativ för alliansen och dess förslag. I bakgrundsbeskrivningen skriver 

kommentatorn att Alliansens främsta vallöfte var att slopa fastighetsskatten. Därefter skriver 
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hon att många blev besvikna när Anders Borg la fram förslaget till ny fastighetsskatten. Man 

kan mellan raderna och se en antydan till vallöftesbrott. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetskatt” 

 

“Statistisk slagträ i bråk mellan Borg och Villaägarna” 071017, Maria Croft 

Artikeln tar upp en konflikt mellan villaägarna och finansminister Anders Borg. Det handlar 

om olika sätt att räkna på när det gäller om fastighetsskatten blir billigare eller inte. 

Villaägarna menar att regeringen svikit sitt löfte medan Borg menar att det har blivit en 

sänkning sedan 2006 och utgår från hur fastighetsskatten var utformad då. 

Artikeln raljerar kring bruket av statistik. Det kan ses som att Anders Borg försöker vilseleda 

då journalisten skriver: “Anders Borg vill självklart visa hur många småhusägare som vunnit 

på alliansens politik.” 

Anders Borg tillskrivs ett eget intresse av att trixa med statistiken men tonen känns samtidigt 

likadan mot Villaägarna. Ingen av parterna har någon direkt fördel av artikeln.  

Ord som bråk, gräl och storgräl florerar. Detta är negativt för regeringen då det antyder att 

de inte har så mycket stöd som de förmodas ha. Det är också negativt för dem att det skrivs 

att Villaägarna anser att regeringens förslag är ett svek. 

Förslaget definieras som ”ny fastighetsskatt”. 

 

“Ränta på uppskoven får kritik” 071030, Maria Croft 

Artikeln handlar om den propositionen med ändringar av fastighetsskatten som regeringen 

lämnar till riksdagen. Den belyser kritiken som finns mot att införa ränta på uppskoven.  

Artikeln är negativ mot Alliansen eftersom dom framstår som ignoranta. Redan i inledningen 

beskrivs propositionen som en besvikelse för de som hoppats på ändringarna. Det tas upp 

att man i valet lovade en maxkostnad på 2800 kronor men att det nu blir 6000 kronor 

istället. Texten avslutas med att nämna att Villaägarnas protester inte gav något. 
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Ingenstans skrivs det om kommunal fastighetsavgift. Den föreslagna förändringen benämns 

som skatt. 

 

 “Alliansen sjabblade bort en vinnarfråga” ( 071030, Johan Schuck) 

Artikeln handlar om hur Alliansens vinnarfråga i valet har sjabblats bort. Artikeln tar upp 

hanteringen av förslaget och resonerar kring vilka effekter förändringarna kan ge.  

Artikeln är negativ för alliansen. “Sjabblat” och “valhänt” är två laddade ord som används för 

att beskriva alliansens hantering av frågan. Skribenten menar att alla känner sig som en 

förlorare på förslaget och att det hastiga förslaget gör bostadsmarknaden orolig.  

Finansieringen av förslaget med inskränkningar i uppskovsrätten kritiseras. Man menar att 

det inte är genomtänkt och inte kommer att fungera då det kommer blir färre som säljer och 

flyttar och att det på så vis blir mindre rörlighet. 

Journalister skriver att maxkostnaden kommer bli 6 000 kronor istället för de utlovade 4 500. 

De med dyrare hus pekas ut som vinnare medan alla andra är förlorare då de hoppats på 

mer.  

Annat som kan tydas som negativt i artikeln är uttryck som ”begränsa de ekonomiska 

skadeverkningarna av alliansens vallöfte” och ”regeringens plottrande med skatterna”. 

Artikeln tar inget ställning till om det är en ”ny” eller ”slopad” fastighetsskatt. 

 

Insändare Innan valet 

 

“Kvitta fastighetsskatten mot utgifter för renoveringar” 060905, Bengt Johansson 

Författaren av insändaren vill ha kvar fastighetsskatten men göra det möjligt för husägare att 

dra av renoveringskostnader på skatten. Han föreslår alltså en ändring av det redan 

befintliga systemet. Insändaren är positiv till den nya fastighetskatten. 
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“Skatt på bostadsrätt också betungande” 060821, Bertil Dahlberg 

Insändaren tar upp att även sommarbostadsrättsinnehavare får betala fastighetsskatt och är 

negativ till skatten. Det går dock inte att uttyda om han vill ha det gamla eller nya systemet. 

 

“Inga ränteavdrag för lånen” 060821, Leif Ohlsén 

En insändare som tycket att bostadsrätter inte borde ha någon fastighetsskatt alls om 

Reinfeldts förslag om slopade ränteavdrag införs. 

 

“Inför en enhetlig fastighetsskatt” 060818, Rolf Hedberg 

Texten är negativ till nuvarande fastighetsskatt. Vill införa en enhetlig skatt per 

kvadratmeter istället. 

 

“Bostadsrätterna kommer billigt undan” 060817, Stefan Jonsson 

Insändare som tycker det är orimliga skillnader mellan bostadsrättsinnehavares och 

villaägares fastighetsskatt. Han är alltså missnöjd med det gamla systemet. 

 

“Fryst fastighetsskatt är bara valfläsk” 060814, Lennart Andersson 

Skribenten liknar fastighetskatten vid kapitalskatt och tycker att det är förkastligt. Han är 

väldigt tydlig med att fastighetsskatten som den såg ut vid den tidpunkten var ett dåligt 

system. 

 

“Taxeringsvärdena alldeles för låga” 060812, Olof Malmberg 



45 
 

Insändaren är kritisk mot att “partierna blivit skrämda av en högljudd och kapitalstark 

villarägarlobby”. Han röstar för det parti som “vågar stå upp för oss som måste betala 4 % på 

150 % av taxeringsvärdet per år i stället för dem som trots miljardvinster inte anser sig ha 

råd att betala 1 % på det låga taxeringsvärdet”. Han vill ha kvar fastighetsskatten. 

 

“Fastighetsskatten i Finland på rimlig nivå och accepterad” 060810, Jan Knuters 

Insändaren jämför systemet i Sverige med det I Finland och kommer fram till att Finlands 

fastighetsskatt är bättre. Han anser att fastighetsskatten är accepterad och ej debatterad I 

Finland eftersom den är låg där, tillskillnad från Sverige där han anser den vara orättfärdig. 

Han vill sänka skatten och är alltså inte nöjd med hur den ser ut vid denna tidpunkt. 

 

“En rättvisare fastighetsskatt ” 060807, Hakon Wikström 

Insändaren håller med ett föregående debattinlägg som vill göra förändringar i 

fastighetsskatten men vill lägga till ytterligare en förändring. Han vill att det ska vara lika låg 

skatt I attraktiva villaområden som det är på mindre attraktiva ställen. Insändaren är inte 

nöjd med nuvarande system. 

 

“Husägare behandlas som brottslingar” 060805, Rein Raukas  

Insändaren gör en humoristisk liknelse av fastighetsskatten som ett straff. “Någon reell 

möjlighet att förvara sig finns inte. Och här är devisen omvänd: hellre fälla än fria”. Det är 

tydligt att han inte vill ha kvar systemet som råder vid den tidpunkten. 

 

“Fastighetsskatten behöver inte slopas” 060730, Carl Olén 

Insändaren tycker att Alliansen “har gått onödigt långt med förslaget om drastiskt sänkt 

fastighetsskatt”. Skribenten vill behålla fastighetsskatten med nuvarande skattesats men låta 
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inköpspriset ligga till grund för beräkningen av den årliga skatten istället för det, enligt 

honom, godtyckliga, marknadsvärdet. 

 

“En omoralisk och orättvis skatt” 060722, Leo Kramar 

Enligt insändaren är fastighetsskatten något man “drabbas av” och förvånas över 

“politikernas brist på intresse för att avskaffa skatten. Av insändaren att döma är han emot 

den gamla fastighetsskatten. 

 

Insändare Efter valet 

 

”Skattereform ger övergångsbesvär” 071117, Sven Erik Fernaeus 

Insändaren ser borttagandet av fastighetsskatten som ”en av de mer lyckade insatserna av 

alliansregeringen”. Skribenten är dock kritisk till att det ska finnas någon fastighetsskatt över 

huvud taget och menar att småhusägare ändå har så mycket avgifter att betala. 

 

”Evig fastighetsskatt trots att vi flyttat” Bernt Stridh, 071129  

Texten ställer sig positiv till den nya fastighetsskatten men är kritisk till hur den ska 

finansieras. ”Här kommer man förlora mängder av röster, var så säker” uttrycker insändaren. 

Han säger att han nu får betala ”retroaktiv avgift/skatt” på en villa han sålde 2001 och 

förstår inte hur ”hur en borgerlig regering kunnat komma på en sån här tanke". 

 

 


