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Abstract 
 

Vilka är det egentligen som får komma till tals i medierna?Tidigare forskning visar att de som 

tillhör eliten i vårt samhälle får komma till tals i storstadspressen oftare än andra. Vi har 

undersökt hur källanvändningen förändrats över tid.För att avgränsa vår undersökning har vi 

valt att titta på vilka som får komma till tals i rapporteringen om bostadsmarknaden, och hur 

källanvändningen har förändrats över trettio år. Vi har studerat artiklar i Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Länstidningen Östersund och Östersundsposten. 

 

Metoden vi har använt oss av är kvantitativ innehållsanalys, detta för att kunna göra 

uträkningar och besvara frågor om hur källanvändningen ser ut över tid, vilken typ av källor 

som används och om tidningens politiska beteckning speglas i valet av källor.För att förklara 

vilket inflytande medierna har på sin publik använder vi oss av McCombs dagordningsteori 

som går ut på att medierna till stor del styr över vilka frågor som uppfattas som viktiga av 

allmänheten. Därför är det relevant att studera vilka som får komma till tals i medierna. 

 

Vår analys visar att förekomsten av elitkällor har minskat, men att de fortfarande är den 

dominerande typen av källa i alla fyra tidningarna. Vi ser också att färre företrädare för 

politiska partier kommer till tals i dag och att bredden har minskat när det gäller vilka partier 

som finns representerade. 
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1. Inledning 

 

Vi läser tidningen, tar del av nyheter på internet eller genom att slå på tv:n. Det rapporteras 

om specifika händelser som medierna väljer att presentera för sin publik. Den som figurerar i 

TV-inslaget eller står för det första citatet i en artikel kan få stor genomslagskraft hos 

publiken. Därför vill vi undersöka vilka som egentligen får synas i medierna. Vilka är det som 

får komma till tals? 

 

Vi har undersökt vilken typ av synliga källor som används i rapporteringen om 

bostadsmarknaden i Sverige genom att jämföra artiklar i Dagens Nyheter, Aftonbladet, 

Östersundsposten och Länstidningen Östersund.Vi hade kunnat välja vilket område som helst, 

men valde detta för att vi ville studera ett avgränsat ämnesområde. Vi har studerat i vilken 

mån så kallade elitkällor får komma till tals jämfört med privatpersoner. I De synliga, en 

avhandling från år 2000, konstaterar författaren Anders Sahlstrand att 64 procent av källorna i 

svensk morgonpress är elitkällor (Sahlstrand 2000, 138). 

 

Vem är då elit? Enligt vår definition som till stor del är inspirerad av Sahlstrand är en elit 

någon eller något (till exempel ett företag eller en myndighet) som innehar en viss status och 

makt i samhället. Makteliten är således politiker, både på kommunal- och riksdagsnivå, som 

fattar beslut i olika frågor. Men maktelit är också myndigheter, som i sitt myndighetsutövande 

kan bestämma till exempel vem som får bostadsbidrag eller inte. Icke-eliten är privatpersoner, 

lägre tjänstemän och arbetare, som då inte tillhör ledningen på ett större företag eller en 

organisation. Under kodning och definitioner av begrepp kommer vi att ytterligare förklara 

vad vi menar med elitkällor genom konkreta exempel. 

 

I uppsatsentittar vi på hur källanvändningen har förändrats över tid och har därför gjort tre 

nedslag med 15-årsintervaller: 1982, 1997 och 2012.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är studera hur källanvändningen ser ut och har förändrats inom 

rapporteringen om bostadsmarknaden över en trettioårsperiod, från 1982 fram till 2012 med 

ett nedslag 1997.  

 

Våra tre huvudfrågeställningar som vi med vår undersökning önskar söka svar på är: 

 

1. Hur ser källanvändningen ut över tid i de valda tidningarna? 

2. Hur ser förekomsten av elitkällor ut? 

3. Speglas tidningens politiska färg i valet av källor? 

 

Om journalistiken ses som en objektiv medlare av information spelar det roll vilka som får 

synas och komma till tals i medierna. En överrepresentation av elitkällor riskerar att urholka 

delar av det som är journalistikens demokratiska uppgifter: att vara representativ, att låta olika 

sidor komma till tals och vara en källa till information för en fungerande demokrati.  

 

Bilden av verkligheten som medierna ska förmedla blir skev, eftersom verkligheten utanför 

tidningssidorna domineras av personer som inte tillhör någon elitgrupp i samhället. Dessutom 

riskerar medierna att bli en ”passiv informationskanal” för eliten. 

 

Det är också viktigt att undersöka i vilken, om någon, mån tidningarnas politiska färg 

påverkar vilka politiker som får komma till tals, eller vilka ämnen som premieras. Den 

politiska färgen ska prägla ledarmaterial, men enligt journalistisk etik och tradition ska 

redaktionellt material stå fritt från politisk uppfattning. Sahlstrand skriver att det finns flera 

indikationer på att storstadsmorgonpress inte är objektiv. Han har tittat på perioden 1997-

1998 då Centerpartiet samarbetade med Socialdemokraternaoch kunde se att dessa två partier 

var överrepresenterade medan Kristdemokraterna var underrepresenterade (Sahlstrand 2000, 

149). Vi tycker att det är viktigt att studera om det går att se samma mönster i kvälls- och 

lokaltidningar, samt under andra tidsperioder. 
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1.2. Arbetshypoteser 

Vi arbetar med tesen att förekomsten av så kallade elitkällor har ökat, och har bland annat 

stöd i McManus marknadsteori om journalistiken som en produkt därmarknadsargument står 

högt och inflytelserika personer kommer till tals i större utsträckning än ”vanligt folk”.  

 

Sedan 1982 och fram till i dag har journalisternas villkor förändrats väsentligt. Vi tar Dagens 

Nyheter som exempel, eftersom tidningen ingår i vårt källmaterial. Uppgifter saknas från 

1982 men enligt DN:s journalistklubbs ordförande Anders Forsströmhade tidningen 430 

anställda journalister på redaktionen 1996, och förmodligen samma antal1997. 2012 arbetade 

228 personer på Dagens Nyheters redaktion och i år, 2013, ska de bli 180 (Forsström, Anders, 

2013, Mail 15 maj). 

 

Minskande intäkter och sparpaket gör att näst intill alla tidningar drar ner på personal. Färre 

personer ska göra det jobb som tidigare gjordes av fler, vilket ökar risken att journalisten 

väljer den källa som redan syns och hörs mest och då är mest lättillgänglig. 

 

1.3. Avgränsningar 

Sahlstrand undersöker i sin avhandling alla artiklar ”av riksintresse” under perioden mellan 

april 1997 och april 1998, och inkluderar således flera olika ämnen. Vi valde att se på 

bostadsmarknadsrapporteringen specifikt för att kunna dra slutsatser om hur fördelningen av 

elit och icke elitkällor ser ut och har förändratsinom ett visst ämnesområde. Specificeringen 

gjordes till viss del på grund av tidsbrist. Det skulle krävas mycket mer tid att gå igenom alla 

artiklar flera veckor per år och tidning. Men vi anser också att rapporteringen om bostäder är 

extra viktig att undersöka eftersom alla människor har en relation till och påverkas av sin 

boendesituation. Därför spelar det roll till exempel vilka som får lyfta fram idéer, och om 

hyresrätter respektive bostadsrätter premieras i medierna. 

 

Vi har valt ut redaktionellt material somhandlar om bostadsmarknaden.Det gör att viräknat 

med nyhetstexter, reportage, notiser ochinsändare i vårt urval.För utförligare definition, se 

sidan 21. 
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Vi undersöker enbart de källor som framträder synligt i tidningstexten. Utöver dessa finns 

förstås alla potentiella källor ute i samhället och eventuellt källor som journalisten har använt 

som underlag men sominte syns i texten (Sahlstrand 2000,236).  

 

I uppsatsenanalyseras artiklar från tre år; 1982, 1997 och 2012. Dessa år representerar olika 

politiska styren; en koalition mellan C och Fp, en socialdemokratisk majoritet och en 

borgerlig allians mellan Fp, C, Kd och M. Vi har valt att titta på tredje veckan i april, från 

varje år och tidning. Vi fick rådet av vår handledare Jan Örnéus att välja en aprilvecka 

eftersom vi ville få en bredd och spridning som kan representera hela året. Att vi valt den 

tredje veckan handlar om att undvika högtider som påsk, valborg och första maj. Eftersom två 

av tidningarna endast utkommer sex dagar i veckan har vi tittat på måndag till och med lördag 

i alla tidningar för att antaletstuderade dagar ska vara jämnt fördelade mellan tidningarna. 

 

Det ultimata när man gör undersökningar som vår är enligt vår handledare Jan Örnéusatt 

studera två veckor: en vår- och en höstvecka. Vi hade som intention att välja en höst- och en 

vårvecka från de tre nedslagsåren eftersom vi ville undvika sommaren och delar av vintern då 

många yrkesgrupper går så semester för att ersättas av vikarier, och många högtidsdagar 

infaller. Vi valde, efter noga övervägande, att inkludera enbart en vårvecka eftersom vi ville 

prioritera att göra tre nedslag för att se förändring över tid, samt att titta på flera olika 

tidningar för att kunna se skillnader de emellan. Bortprioriteringen gjordes med hänsyn till 

den begränsade tid som arbetet skulle utföras på. Dessutom hade vi ett omfattande kodschema 

och ställde 34 frågor till varje artikel. Vi valde alltså att gå djupare in i ett mindre material, i 

stället för att ytligt undersöka ett större. 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen börjar med bakgrund och tar sedan ett avstamp i tidigare forskning, vad som har 

skrivits om journalistik och källanvändning tidigare, med fokus på Anders Sahlstrands 

doktorsavhandling De synliga(2000). Sedan går vi igenom de teorier som ligger till grund för 

våra arbetshypoteser. Därefter följer ett metodavsnitt där vi klargör varför vi har valt att 

använda oss av kvantitativ innehållsanalys och hur vi resonerat kring vårt urval. I avsnittet 

skriver vi också om vårt kritiska förhållningssätt gentemot vår egen undersökning, och 

möjliga felkällor. Vidare presenterar vi den empiriska delen av uppsatsen, den konkreta 

undersökningen och dess resultat. I slutsats och diskussionsdelen diskuterar vi varför vi tror 
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att resultatet ser ut som det gör. Sist, innan referenser och bilagor, kommer vi med förslag till 

vidare forskning inom området. 

 

2. Bakgrund  

Under 1700-talet etableras fri press i Sverige (Ekekrantz, Olsson 1998, 89) och 

Tryckfrihetsförordningen från 1766 fastslår fördelar som informationsspridning och 

opinionsbildning (Ekekrantz, Olsson 1998, 91). I mitten av 1800-talet var pressen 

dominerande politisk för att därefter bli mer faktaorienterad och sensationsinriktad. 

Granskande journalistik blev en motvikt till sensationsjournalistiken, och in på 1900-talet 

kom journalistiken att ses som den objektiva medlaren (Ekekrantz, Olsson 1998, 97). 

 

Under skiftet mellan 1800- och 1900-talet har tidningsutgivarna stor framgång i 

marknadsförandet av sina tidningar (Ekekrantz, Olsson 1998, 95). Att tidningen gavs ut 

dagligen skapade ett behov hos läsarna, och det faktum att det inte fanns någon jämförbar 

kanal gjorde att den ansågs nödvändig i rapporteringen kring frågor om politik, kultur och 

ekonomi (Ekekrantz, Olsson 1998, 96.)  

 

Eftersom vi kommer att undersöka elitkällor, och har en partipolitisk del i undersökningen, är 

det relevant att redogöra för vilka som var i regeringsställning de undersökta åren. 1982 

styrdes Sverige av en minoritetskoalition som bestod av Centerpartiet och Folkpartiet, med 

Torbjörn Fälldin som statsminister. 1997 regerade Socialdemokraterna med egen majoritet 

och med Göran Persson i spetsen. 2012 låg makten hos alliansen, bestående av 

Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna under ledning av statsminister 

Fredrik Reinfeldt. Tre regeringar som skiljer sig åt, men det är inte bara partipolitiken som har 

förändrats. 

 

Mycket har skett under 15-årsintervallerna. Även om den här uppsatsen inte behandlar 

bostadspolitiken i sig är det väsentligt att veta hur bostadsmarknaden har utvecklats i stora 

drag, för att kunna dra paralleller till en förändrad bostadsjournalistik. Mellan 1990 och 2007 

ökade andelen boende i flerbostadshus som ägde sina bostäder från 23 till 29 procent i hela 

Sverige. I Stockholm under samma period steg andelen bostadsrättsägare från 22 till 38 

procent. Samtidigt har andelen hyresrättsinnehavare sjunkit i hela landet från 75 procent 1990 

till 69 procent 2007, i Stockholm från 78 till 61 procent samma tidsperiod (Boverket 2009).  

Dessa generella siffror, som visserligen inte berör de exakta åren som vi har tittat på, visar 
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ändå en stark trend där hyresrättsinnehavarna blir färre medan bostadsrättsägarna blir fler. I 

vilken mån påverkar det journalistiken? 

 

Då vi valt att undersöka lokaltidningarna Länstidningen Östersund och Östersundsposten är 

det också relevant att redogöra för det politiska styret i Östersunds kommun. Här styrde 

Socialdemokraterna både 1982 och 1997, för att 2012 styra tillsammans med Centerpartiet 

och Miljöpartiet. Det liknar styret i Stockholms kommun som 1982 och 1997 hade 

socialdemokratisk majoritet och 2012 borgerlig majoritet med Moderaterna i spetsen. 

 

Eftersom bostadsmarknaden är ett område som är lätt att avgränsa från andra 

bevakningsområden inom journalistiken, valde vi att undersöka hur källanvändningen ser ut 

inom just detta område. Vårt fokus liggerinte på någon specifik fråga och vi är inte 

intresserade av att undersöka rapporteringen om bostadsmarknaden i sig. Istället vill vi se 

vilka som får komma till tals i de valda medierna. 

 

För att vår studie ska ge en helhetsbild kommer vi att kort presentera de fyra tidningarna som 

vi undersökt. Med TS-upplaga menas opartiskt granskad informationsom tas fram av TSoch 

handlar bland annat om upplagor och distribution på mediemarknaden. 

 

Aftonbladet (AB) 

Grundades 1830, utkommer varje dag och har ”obunden socialdemokratisk” som politisk 

beteckning. Fram till och med 2009 ägdes tidningen till 50,1 procent av LO, och 49,9 procent 

av Schibstedt. I dag ägs Aftonbladet till störst del av Schibstedt-koncernen, men LO har 

fortfarande kvar 9 procent, samt rätten att bestämma vem som ska vara chef över ledar-, 

debatt- och kulturredaktionen. Aftonbladet har lämnat TS och därför kan ingen TS-upplaga 

anges. 

 

Dagens Nyheter (DN) 

Grundades 1864, utkommer varje dag och hade ”oberoende” som politisk beteckning fram till 

och med 1998 då den blev ”oberoende liberal” Ägs av Bonnier AB. TS-upplaga 2011 (per 

utgivningsdag): 292 100. DN har liksom Aftonbladet lämnat TS varför ingen färskare siffra 

kan anges. 
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Länstidningen Östersund (LT) 

Grundades 1924, utkommer 6 dagar per vecka och har ”oberoende socialdemokratisk” som 

politisk beteckning. Huvudägare är Mittmedia AB. TS-upplaga 2012 (per utgivningsdag): 

12100. 

 

Östersundsposten (ÖP) 

Grundades 1877, utkommer 6 dagar per vecka och har ”centerpartistisk” som politisk 

beteckning. Liksom LT ägs Östersundsposten av Mittmedia AB. TS-upplaga 2012 (per 

utgivningsdag): 23400 

 

Både Östersundsposten och Länstidningen Östersund ingår i mediehuset Östersundstidningar 

AB (tillsammans med Tidningen Härjedalen) som ägs av Mittmedia AB. Mediehuset bildades 

2006, när Mittmedia köpt Länstidningen Östersund. ÖP köptes av Mittmedia året innan, och 

var tidigare en del av den så kallade partipressen, och ägdes av Centertidningar som i sin tur 

ägdes av Centerpartiet. Även Länstidningen Östersund var under slutet av 80- och början av 

90-talet partipolitiskt ägd och ingick från och till (tidningen hade flera olika 

ägarkonstellationer) i A-pressen, en tidningskoncern som ägdes av Socialdemokraterna och 

som gick i konkurs 1992. 

 

2.1. Tidigare forskning 

2000 lade Anders Sahlstrand fram sin doktorsavhandling De synligasom har varit ett centralt 

verk för oss när vi har arbetat med den här uppsatsen. Titeln syftar på de synliga källorna som 

framträder i nyheterna.Med det menas de källor som figurerar och syns i texten, alltså inte 

bakgrundskällor som kan ha legat till grund för information i texten. I avhandlingen 

undersöker Sahlstrand bland annat förekomsten av elitkällor i storstadsmorgonpress 1997 – 

1998. Han konstaterar att elitkällorna dominerar i nyhetsmedierna. Av samtliga undersökta 

källor tillhör 64 procent eliten och 36 procent icke-eliten.  Elitkällornas dominans gör att 

nyheterna ger en missvisande bild av samhället, som i verkligheten inte har en övervikt av 

elitpersoner. Stora delar av verkligheten som berör den ”vanliga människan” hamnar i 

skymundan, och vid återanvändning av samma elitkällor fokuserar medierna på just denna 

grupps specialintressen. Samtidigt bör tilläggas att en anledning till att elitkällor dominerar 

nyhetsrapporteringen kan vara att journalistikens uppgift bland annat är att granska makten, 

det vill säga eliten. (Sahlstrand 2000,138).  
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Att källorna spelar en stor roll skulle medieforskaren Leon V.Sigal förmodligen hålla med 

om. Han har uttryckt att källorna gör nyheten ”sources make the news” (Sigal 1986, se 

Sahlstrand 2000, 12). Medierna är beroende av källorna som leverantörer av nyheter, men 

samtidigt är många källor beroende av medierna som kanal för att få uppmärksamhet och 

publicitet. Källorna verkar då som intressenter, och arbetar aktivt med att kommunicera via 

medierna för att gynna egna intressen. I Sahlstrands uppdelning av källor finns också källor 

som verkar enbart som leverantörer. Det är instanser som journalisterna hämtar information 

och yttranden från, som till exempel andra medier eller offentlig statistik (Sahlstrand 2000, 

79). Det vanligaste är dock att källorna verkar som både intressenter och leverantörer. 

 

Relationen mellan källor och journalister beror på vilket mål journalistiken har. Det vanliga är 

att journalistiska normer får verka underordnade de affärsmässiga normerna, vilket leder till 

att journalisten blir mer beroende av sin källa. Enligt Tunstall ökar journalistens oberoende ju 

mer målet är motiverat utifrån journalistiska normer (Tunstall 1971, se Sahlstrand 2000, 75-

76).  

 

Sahlstrand räknar upp sex faktorer som spelar roll för att en källa ska passa in i en nyhet: 

tidigare visad lämplighet, produktivitet, tillförlitlighet, trovärdighet, auktoritativitet, och 

mediemässighet (Gans 1979, se Sahlstrand 2000, 92). Det är mer trovärdigt att en källa med 

hög position i samhället ses som auktoritativ, och därför är det troligare att journalisten väljer 

en sådan källa framför en utan hög position. Och har källan en gång blivit vald är det enligt 

den första faktorn, tidigare visad lämplighet, större chans att den blir vald igen. 

 

Stuart Hall kallar fenomenet ”hierarchyofcredibility”; medierna reproducerar den existerande 

maktstrukturen i samhällsinstitutionerna. Sannolikheten för någon med makt eller status att få 

sin definition av verkligheten accepterad av medierna är större än för ”vanliga medborgare” 

(Hall 1978, 58) 

 

Medieforskaren Sigurd Allern menar att relationen mellan journalisten och källan handlar om 

vem som har ”definitionsmakten”, det vill säga makten att styra hur nyheten formas.Hans 

källkritiska studier visar att de aktörer som medierna ska granska också är deras viktigaste 

leverantörer av nyheter. Självständig, kritisk journalistik är inte regeln, utan undantaget, 

menar han. Källan och journalisten har båda samma mål, att nå ut till publiken med sitt 

budskap (Allern1997, 69).  
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En journalist som arbetar inom ett specifikt bevakningsområde har ofta stora kunskaper inom 

sitt område och med det ett nät av möjliga källor. Journalisten har då fler val och större 

möjlighet att påverka hur den slutgiltiga nyhetsprodukten ska se ut, medan en journalist vars 

arbete är ombytligt när det kommer till ämnen ofta tenderar att använda sig av professionella, 

redan etablerade källor inom bevakningsområdet. Källan kan då vara mer insatt i ämnet och 

har större påverkningsmöjligheter över hur nyheten kommer att se ut (Allern 1997, 217). 

Allern menar att källanvändningen inte beror påjournalisten, utan om strukturer och 

förutsättningar kring arbetet. Han belyser att redaktionella prioriteringar på grund av ekonomi 

och tidseffektivitet påverkar journalistens handlingsutrymme och på så vis relationerna till 

källorna (Allern 1997, 218).  

 

Sociologen Pierre Bourdieu hade många tankar kring eliten, rådande struktur och 

reproduktionen avdetsamma. Även om vi inte gör en kvalitativ studie och går djupare in och 

analyserar de olika texterna kan det vara relevant att redogöra för ett par begrepp som 

Bourdieu använder sig av.Ett sådant är habitus, som används för att beskriva en individs 

klass- och statusposition i samhället. Bourdieu menar att dominerande maktstrukturer är 

permanenta eftersom de som har makten också kan distribuera den vidare. För att tillskansa 

sig ett stort habitus kan man ha ekonomiskt, socialt, mänskligt eller kulturellt kapital 

(Tzanakis 2011, 77). Applicerat på vår arbetshypotes innebär Bourdieus idéer att de som syns 

mest i medierna, elitkällorna, innehar det habitus som värderas högt i samhället. Makteliten 

genom sin direkt utövande makt, ekonomiska eliten med sitt ekonomiska kapital och kultur- 

och medieeliten med sitt kulturella kapital. Och genom att synas i medierna skaffar sig all elit 

kulturellt kapital som ökar chansen för att de syns i medierna igen. 

 

Eftersom vi kommer att undersöka elitkällor som enligt vår tes kommer till tals i större 

utsträckning idag jämfört med för trettio år sedan är det relevant att titta på vilken betydelse 

dessa kan ha för journalistiken. Stuart Hall har också undersökt vilken roll de källor som först 

får komma till tals vid en specifik nyhetshändelse spelar. Dessa som får etablera den initiala 

definitionen av ett ämne eller en händelse kallar Hall för ”primarydefiners”.  Han menar att 

alla diskussioner och all senare hantering av ämnet i fråga, inklusive inramningen och vad 

som ses som problemet i en konflikt, kommer att genomsyras av den första definitionen. 

Meningsmotståndare eller andra som inte håller sig till inramningen riskerar att väljas bort 

som källor eftersom de inte” håller sig till frågan” eller ”tar itu med problemet”(Hall 1978, 

58). 
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I artikeln “A compromisedfourthestate?: UK news journalism, public relations and 

newssources” skriver Lewis, Williams och Franklin att kraven på ökad produktivitet blir allt 

större på journalisterna, vilket förmodas ha lett till ett ökat beroende av lättillgängliga nyheter 

från PR-branschen och nyhetsbyråer (Lewis, Williams, Franklin 2008, 1). Journalister arbetar 

under ekonomiska begränsningar som gör att de tvingas producera för många nyheter för att 

arbetet ska göras självständigt (Lewis, Williams, Franklin 2008,18).Dessa tankar kan även 

appliceras på källanvändningen, som då påverkas genom att de lättillgängliga och redan 

synliga källorna kan premieras. 

 

Lewis, Williams och Franklin menar att insamlandet av material som ska bli nyheter allt som 

oftast tas från andra medier eller redan befintliga källor och att arbetet inte är en oberoende 

handling (Lewis, Williams, Franklin 2008, 18), vilket leder till att medierna blir allt mer lika 

varandra.Driften att maximera vinsterna kan komma att kompromissa oberoendet hos 

medierna (Lewis, Williams, Franklin 2008, 2). 

 

En studie som ligger nära vårt undersökningsområde då den handlar om vad medierna väljer 

att skriva om och förekomsten av olika typer av källor i medierna är Jan Ekekrantz och Tom 

Olssons undersökning. I Det redigerade samhälletundersökerdeolika tidningar genom nedslag 

från spridda år under 1900-talet för att beskriva pressens historia och mediernas prioritering 

av olika samhällsområden. De har studerat förstasidorna från fyra tidningar under 

tidsperioden (Ekekrantz, Olsson 1998,101-102). Deras jämförelser visar att 1930-talets 

journalistik präglas bland annat av politik, något som pressen är relativt ointresserad av under 

1960-talet. Istället har teknik och ekonomi då fått ett uppsving. Under 1990-talet är kultur ett 

högre prioriterat ämne och politik förekommer allt oftare igen(Ekekrantz, Olsson 1998,158).  

 

Deras undersökning visar att förekomsten av huvudaktören ”enskilda” i tidningarna har ökat 

från 13,6 procent till 22 procent mellan 1935 och 1990.Anledningen till ökningen kan vara att 

tidningarna prioriterar människoöden och personporträtt, menar författarna (Ekekrantz, 

Olsson 1998, 153). Studien visar också att regeringen, den högsta administrativa politiska 

makten och kommunstyrelsers utrymme i medierna har minskat sedan 1930-talet, och 

halverats fram till 1990-talet (Ekekrantz, Olsson 1998, 154).  

 

I De synliga undersöker Sahlstrand elitkällorna i storstadsmorgonpress 1997 – 1998. I Det 

redigerade samhället har Ekekrantz och Olsson studerat hur journalistiken förändrats under 
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1900-talet. Deras studie sträcker sig till 1990 talet. Vårt undersökningsområde angränsar på 

olika sätt till de båda studierna, men vår undersökning syftar till att ta reda på vilka som får 

komma till tals och elitkällornas förekomst i medierna under enlängre och senare tidsperiod. 

 

2.2. Teoretisk bakgrund 

Vår undersökning tar avstamp i huvudsakligen två teorier: Maxwell McCombs 

dagordningsteori ochJohn H. McManus marknadsperspektiv. Det är relevant att studera vilka 

källor som kommer till tals i medierna eftersom medierna har en makt och påverkan på sin 

publik. Vi har använt oss av McCombsdagordningsteoriför att beskriva hur medierna påverkar 

sin publik.För att beskriva marknadens påverkan på medierna har vi utgått från McManus 

marknadsperspektiv och teori om att journalister och journalistiken följer en marknadslogik, 

som innebär att läsaren är en kund och nyheten är en produkt.  

 

2.2.1.  Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin innebär att de frågor som medierna uppmärksammar ofta blir viktiga även 

för allmänheten (McCombs 2006, 10-11). Mediernas dagordning blir till stor del även 

allmänhetens dagordning, (McCombs 2006, 24) och det är inte sannolikt att en fråga som 

medierna inte rapporterar om, ändå upplevs som viktig i allmänhetens ögon (McCombs 2006, 

11). Därför är det viktigt att undersöka vilka som kommer till tals i medierna och på så sätt får 

vara del i skapandet av allmänhetens bild.Dagordningsteorin handlar om mediernas makt över 

vilka frågor allmänheten tycker är viktiga ochhur människor uppfattar de frågor som medierna 

berättar om (McCombs 2006, 11).  

 

Medierna fyller ett behov hos människan som handlar om en vilja ett att förstå sin omgivning 

(McCombs 2006, 80-81). Walter Lippman myntade begreppet "pseudoomgivning" som pekar 

på en skapad bild av verkligheten som finns i vårt medvetande, men som inte är fullständig i 

relation till verkligheten (McCombs 2006, 45). Bilden är skapad av medier som väljer ut delar 

av verkligheten att presentera för sin publik och skapar då allmänhetens bild av världen 

(McCombs 2006, 47).  

 

Det finns en tävlan om publikens uppmärksamhet på dagordningen (McCombs 2006, 63). 

McCombs menar att dagordningsteorin kan visa att det finns ett samband mellan hur 

allmänheten prioriterar en viss fråga och hur ofta frågan syns i media (McCombs 2006, 
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43).Med utgångspunkt i den här teorin ser vi hur medierna har en stor makt över hurpubliken 

upplever vissa frågor och på så sätt också samhällsutvecklingen. Utifrån den här teorin är det 

därför intressant att undersöka vem som får komma till tals i medierna. 

 

Sociologen Warren Breed ligger bakom begreppet "förgrenat inflytande". Det beskriver hur 

en nyhet sprids från ett centralt nyhetsmedium till flertalet andra medier (McCombs 2006, 

148). Man kan anta att detsamma gäller källor. När en källa redan är känd och har figurerat i 

ett medium är chansen större att andra medier kontaktar samma källa. När ett medium med 

hög status har stor påverkan på andra mediers dagordningar kallas det "intermedial 

dagordningsmakt". Även på individnivå observerar och kopierar journalister sina 

arbetskamraters nyheter, detta för att styrka sin egen uppfattning om olika händelser 

(McCombs 2006, 148). Eftersom medierna observerar varandras dagordningar leder till det i 

ett intermedialt inflytande och att de olika mediernas dagordningar kommer att likna varandra 

(McCombs 2006, 151). En möjlig orsak till detta kan vara journalisternas vilja att förmedla 

nyheter på ett homogent sätt (McCombs 2006, 152). 

 

2.2.2.  Marknadsperspektivet 

Ett perspektiv som är viktigt i vår undersökning är McManus marknadsperspektiv, som vi ser 

som en förklaringsmodell till varför källorna spelar stor roll.Enligt McManus kan man se på 

journalister och källor som köpare och säljare på en marknad.  

 

McManus menar att marknaden uppstår när det finns en obalans mellan olika parter. I de fall 

många källor konkurrerar om få nyhetskanaler kan det bli nödvändigt för källorna att ”fjäska” 

sig till uppmärksamhet. Det kan till exempel innebära att källorna förser medierna med 

information så att journalisterna själva slipper leta (tidsbesparande), men även att de kommer 

med ”färdiga artiklar” i form av till pressmeddelanden och liknande (tids- och 

resursbesparande). Detta kan vara till gagn för såväl medier som källor; medierna får en i 

princip kostnadsfri artikel medan källorna får bestämma inramning och fokus på sina egna 

historier. Samtidigt är frågan vad det gör med kvaliteten på journalistiken. 

 

Den omvända situationen, att källorna är färre än medierna och har högre marknadskraft 

innebär bland annat att källorna kan strunta i att svara på journalisternas frågor om de tror att 

det missgynnar dem. De kan också sätta ”sina” frågor på agendan när medierna är mer 

beroende av dem. På så sätt kan vissa frågor marginaliseras. (McManus 1994, 74).  
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Om vi antar att medierna styrs av marknadsekonomiska villkor gäller för medieföretagen 

samma som för andra företag: att maximera vinsten för ägarna. Det i sin tur innebär att 

medierna tävlar sinsemellan om att erbjuda den billigaste mixen av information, som skyddar 

annonsörers och investerares intressen samtidigt som de lockar en tillräckligt stor och 

intressant publik som annonsörer vill betala för att nå. De marknadsekonomiska villkoren 

sätter ramarna för nyhetsredaktionernas rutiner och hur journalisterna jobbar för att täcka 

nyhetshändelser, hur de väljer ut och presenterar material (McManus 1994, 85). 

En transaktion sker mellan nyhetsmediet och källan, där källan får publicitet i utbyte mot 

information (McManus 1994, 29). 

 

Utifrån det här perspektivet är det intressant att se vilka källor som kommer till tals i 

medierna. Är det fler elitkällor än andra källor som kommer till tals? 

 

3. Metod 

Den metod vi har använt oss av i undersökningen är kvantitativ innehållsanalys. Då vi 

önskade uttala oss om innehållet i artiklar ur valda tidningar och från valda år, passade 

innehållsanalys vårt syfte. Eftersom vi också ville kunna jämföra våra resultat från de olika 

texterna valde vi att använda oss av kvantitativ metod. Metoden innebär att studien ska 

omfatta tillräckligt många analysenheter för att resultat ska kunna redovisas i siffror 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2012,197). Kvantitativ innehållsanalys är 

fördelaktigt då man vill kunna svara på frågor om hur ofta något förekommer. Då våra 

huvudfrågeställningar handlar om just förekomsten av olika källor i materialetvar valet av 

metodnaturligt för oss. 

 

I arbetet med att välja ut analysenheter har vi suttit tillsammans och tagit del av tidningarnas 

texter manuellt på mikrofilm. På så vis har vi kunnat ta ställning till om varje möjlig artikel 

faller in under vår definition av bostadsmarknaden för att tillhöra vårt urval, mer om hur vår 

definition ser ut redovisaspå sidan 21 under Definitioner och begrepp. Vi har kodat manuellt 

tidning för tidning, uppslag för uppslag, och har därför inte haft specifika sökord på samma 

sätt som om vi hade använt oss av det digitala Mediearkivet/Retriever. 
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Anledningen till att vi valde att undersöka materialet manuellt är att Mediearkivets material 

kan ha brister som att vissa artiklar saknar bild eller inte finns med i arkivet. För att öka 

undersökningens giltighet har vi gått igenom allt råmaterial från de valda veckorna. 

När vi hade valt ut alla artiklar gjorde vi pappersutskrifter på varje enskild artikel, för att ha 

möjlighet att gå tillbaka och kontrollera artiklarna. Även vid kodandet av materialet har vi 

använt oss av fysiska kodblanketter, för att minska risken för slumpmässiga feli 

undersökningen. När man skriver på ett tangentbord är det lätt att någon siffra blir fel. Vi har 

all originalkodning på papper, vilket underlättar om vi vill gå tillbaka och kontrollera någon 

analysenhet efter att vi fört in materialet i Excel. 

 

3.1.  Kodning 

Eftersom vi önskar att studiens resultat ska kunna säga något om helheten och vara så 

representativ som möjligt, så utformade vi ett så uttömmande kodschema som möjligt. Med 

hjälp av våra variabler kunde vi undersöka alla 113 artiklar med samma utgångspunkt och på 

så sätt få fram jämförbar information från alla artiklar. 

 

Kodschemat innehåller 34frågor och många av dessa ger tolkningsutrymme åt betraktaren av 

materialet. Därför har vi ägnat mycket tid åt att tydligt definiera varje variabel ochutformat en 

kodbok där varje begrepp finns definierat, genom olika exempel och beskrivningar. 

 

Nedan följer exempel på några av de frågeställningar som ingår i vårt kodschema: 

 

 Vilken är textens huvudkälla? 

 Vilken är textens andra och tredjekälla? 

 Är källan muntlig? (i motsats till baserad på t.ex. offentliga arkiv, 

böcker osv.) 

 Är källan citerad direkt eller indirekt? 

 Vilken rang har elitkällan? (maktelit, ekonomisk elit, kultur- och 

medieelit) 

 Vem är elitkällan? 

 Vilken artikeltyp tillhör texten? (notis, nyhetsartikel, ledare osv.) 
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En av våra frågor till materialet handlade om textens huvudsakliga vinkel, med det menar vi 

det ämne som texten i huvudsak handlar om. Vi delade upp områden ämnesvis i ”byggande av 

bostäder”, ”ekonomi”, ”försäljning av bostäder”, ”bostadsbrist” och ”övrigt”. Till området 

”byggande av bostäder” hör byggande av bostäder, planläggning och planering av bostäder 

men också rivning av bostäder. Till området ”ekonomi” hör texter som i huvudsak handlar om 

bostadslån, räntor, försäkringsfrågor, taxering- och fastighetsskatt, bidrag i direkt anslutning 

till bostaden och hyror. 

 

Ett exempel på en artikel som i kategoriseras inom området ”försäljning och köp av bostäder” 

men som till viss del handlar om villor och som då hade kunnat räknas till ”bostäder” är 

”Stockholms stad lurade villaägare” ur Aftonbladet 17/4 1997. Artikeln handlar om hur 

Stockholms stad erbjudit falska reapriser till villaägare som blivit erbjudna att köpa sina 

tomträtter. Eftersom texten i huvudsak handlar om priser på tomträtterna kodas texten som 

”försäljning och köp av bostäder” trots att den skulle ha kunnat kategoriseras under 

”bostäder” då den också handlar om boende i villor. 

 

Anledningen till att vi gjort en så grov indelning av textens vinkel som vi valt att göra, är att 

vi ska kunna se tydliga tendenser när det kommer till tidningarnas ämnesval inom 

bostadsmarknaden. Syftet är helt enkelt att kunna se vilka typer av ämnen som lyfts fram i de 

olika tidningarna och under de olika årtalen.  

 

När det gäller bolag, företag eller föreningar har vi valt att redovisa deras politiska styre eller 

ägande endast om det framgår i artikeln. Förklaringen till det är att läsaren inte möts av den 

politiska bakgrunden hos källan om det inte tydligt framgår i texten. Vi kodar enbart den 

information som tydligt framgår. Det betyder att ”Stockholms läns landsting” och 

”kommunstyrelsen i Solna” inte kategoriseras som en företrädare för ett politiskt parti, utan 

som om den politiska tillhörigheten inte framgår. Anledningen till denna avgränsning är att vi 

vill undersöka det som syns i de valda tidningarna. 

 

3.2.  Definitioner av begrepp 

För att kunna genomföra studien var vi tvungna att tydligt definiera vad vi menar med: 
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3.2.1.  Källa 

Någon eller ”något” (t.ex. en myndighet) som ligger bakom ett uttalande eller information 

som presenteras i en text. Enklast att avgöra om någon är en källa är om uttalandet visas i 

direkt citat, men vi inkluderar även när det står ”enligt kommunen” eller bara ”kommunen”, 

som till exempel ”Kommunen skjuter upp planerna på nybygge”.Vi undersöker endast synliga 

källor, alltså dem som framträder tydligt i artiklarna. 

 

3.2.2.  Elitkälla  

För att definiera elitkällor har vi utgått ifrån Sahlstrands uppdelningar och anpassat dem till 

vårt material. Vi delar upp eliten i tre kategorier: maktelit, ekonomisk elit, kultur- och 

medieelit. Med hjälp av denna indelning kan viidentifiera vilka som är elitkällor och inte. Ett 

exempel på en artikel som innehåller både elit och icke-elit är ur Aftonbladet 2012 och har 

rubriken ”Så får du bättre ränta än grannen”. Där figurerar prästen Andreas Thalenius (i 

egenskap av privatperson och bostadsrättsinnehavare och inte i sin yrkesroll) som har lyckats 

förhandla sig till en lägre ränta. Andreas Thalenius har ingen institutionell makt utan 

förekommer i texten som privatperson, en exemplifiering på en person som kan ha nytta av 

räntetips. I samma text kommer en annan källa till tals, Anders Andersson, som är 

privatekonom och chefredaktör för tidningen Driva eget. Anders Andersson framträder i 

texten i rollen av expert och kommer med smarta tips till folk som vill sänka sin ränta. I 

kombination med hans chefsroll gör detta att han kategoriseras som kultur- och medieelit. 

Nedan följer en tydlig uppdelning av vår definition av elitkällor. 

 

Maktelit   Med maktelit avses politisk elit som ministrar och 

riksdagsledamöter samt kommunpolitiker och kommunalt och 

statligt ägda bolag. Även myndigheter och kommuner faller in 

under denna definition. 

Ekonomisk elit  Med ekonomisk elit avses finansmän och höga chefer vid 

privatägda bolag eller bolagen i sig.  

Kultur- och medieelit  Med kultur- och medieelit avses forskare och kulturpersonligheter 

samt journalister och personer som förekommer i medierna ofta, 

men som inte tillhör annan elit (Sahlstrand 2000, 138).  
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De källor som inte faller in under vår uppdelning och definition av vad som kategoriserar en 

elitkälla har vi räknatsom ”ejelitkälla”. 

 

 

3.2.3.  Bostadsmarknad 

För att vi skaräkna artiklar till vårt undersökningsområde ”bostadsmarknad” måste texten i 

huvudsak ska handla om bostäder, och ha det som huvudsaklig vinkel. Inte fastigheter 

generellt eller affärsverksamhet i byggnader, utan texten ska handla om byggnader där 

människor bor.  

 

Med begreppet bostadsmarknad menar vi politiska beslut rörande bostäder, byggnation av 

bostäder, bostadspriser samt förändringar på marknaden som påverkar bostadssituationen.  

En artikel som vi valde bort för att den inte föll under vår definition av bostadsmarknaden är 

”Bostadsexpert tar över HSB” ur Aftonbladet 17/4 1997. Artikeln handlar om ett 

kommunalråd i Östersund som är bostadspolitisk expert i sitt parti och nu förmodas väljas till 

näste ordförande för HSB. Då texten inte i huvudsak handlar om bostadsmarknaden enligt vår 

definition, utan mer om en politiker som eventuellt ska byta arbete, valde vi bort den. 

 

Ett exempel på en insändare som vi har inkluderat i urvalet är ”Fritt fram för ockerhyror” ur 

Aftonbladet 17/4 2012.”I 2012 års budget löser alliansen bostadsbristen genom frikostig 

subventionering av rumsuthyrning. etc.”. Insändaren handlar inte om regeringens politik i 

allmänhet, utan om bostadsmarknadspolitik, och faller därför in under vår definition. 

 

Notisen ”Bostadsrätter beskattas”ur Östersundsposten21/4 1982 räknas också in under vår 

definition. Den handlar om ett förslag att förändra beskattningen av vinst vid försäljning av 

bostadsrätter så att den blir densamma som vid försäljning av villor. Då textens huvudvinkel 

är boendeformer som bostadsrätter och villor räknar vi med den i vår undersökning, trots att 

den också handlar om skatt och ekonomi mer generellt. 

 

3.2.4.  Huvud, andra- och tredjekälla 

Huvudkälla är den som uttalar den ”viktigaste informationen” i artikeln och ofta den som 

figurerar först i kronologisk ordning. Samma definition gäller för andrakällan, men det är 
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källan som står för den näst viktigaste informationen i texten och nämns ofta som nummer två 

i kronologisk ordning (Sahlstrand 2000, 111). 

 

 

 

3.3. Källmaterial 

Vi har tittat på sex dagar, tredje veckan i april under tre årtal. 1982 blev spannet 19 – 24/4. 

1997 blev spannet 14 – 19/4 och 2012 16 – 21/4. Vi har tagit fram mikrofilmsrullar från dessa 

veckor i Kungliga bibliotekets arkiv. Tidningarna vi har studerat är Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Länstidningen Östersund och Östersundsposten.Dagens Nyheter valde vi för att vi 

ville ha en stor rikstäckande morgontidning, Aftonbladet av samma anledning fast 

kvällstidning. Länstidningen Östersund och Östersundsposten valde vi för att vi ville ha 

lokaltidningar på mindre ort men med olika politisk beteckning. Det för att kunna se om 

samma händelse rapporterades på olika sätt och med olika källor. 

 

3.4. Kritik av metod 

Vårt urval resulterade i 113 artiklar och eftersom antalet är relativt lågt kan man fråga sig hur 

representativt materialet är i förhållande till verkligheten och om det går att dra generella 

slutsatser av det. Det kan vara så att det just den här veckan hände något inom ett annat 

bevakningsområde som gjorde att tidningarna valde att lägga rapporteringen om 

bostadsmarknaden på hyllan till förmån för något annat. Det kan även vara så att det skrevs 

mycket om bostadsmarknaden veckorna innan den tredje veckan i april. Studiens resultat hade 

varit mer tillförlitligt om man undersökt fler artiklar och även utökat tidsperioden till en 

höstvecka under de valda åren, något som vi valde att inte göra på grund av tidsbrist. 

 

När det ibland rör sig om så pass få artiklar som fem stycken från ett visst år och en viss 

tidning riskerar resultaten att bli missvisande om vi presenterar de i enheten procent, därför 

har vi valt att presentera de resultat som grundas på få analysenheter i absoluta tal i 

resultatdelen istället. Resultat som grundar sig på fler artiklar redovisas i procent. 

 

3.4.1. Validitet  

Begreppet validitet handlar om ifall man mäter det man påstår sig mäta (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wägnerud 2012, 57).För att styrka undersökningens validitet har vi nedan 
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redogjort konkret för hur vi valt att operationalisera våra huvudfrågeställningar till de frågor 

vi sedan ställt till materialet. 

 

Syftet med undersökningen är att se vilka källor som får komma till tals i de valda 

tidningarna. Vi har utifrån våra frågeställningar skapat ett kodschema med variabler som ska 

söka svar på hur källanvändningen ser ut och har förändrats. De huvudfrågeställningar som vi 

byggt undersökningen på är; 

 

1. Hur ser källanvändningen ut över tid i de valda tidningarna? 

2. Hur ser förekomsten av elitkällor ut? 

3. Speglas tidningens politiska färg i valet av källor? 

 

För att undersöka Fråga 1 och kunna uttala sig om källanvändningen i de fyra tidningarna och 

under de tre nedslagsåren har vi utformat frågor kring textens huvudkälla samt andra- och 

tredjekälla.  

 

 Vilken är textens huvudkälla? 

 Vilken är textens andra och tredjekälla? 

 

Anledningen till att vi valde att även undersöka andra- och tredjekällan i materialet var att vi 

önskade få veta hur prioriterade källorna var i texten. Om vi bara hade undersökt vem 

förstakällan var så finns en risk att vi hade kunnat missa relevant information om hur 

källanvändningen egentligen ser ut.  

 

Fråga 2handlar om elitkällor och dess förekomst i materialet. De två frågorna ovan ger oss 

också svar på om källan tillhör eliten eller inte. Då variabelvärden anger vem som är 

huvudkällan, andra- och tredjekällan har vi delat upp värdena i ”elit” och ”icke-elit”. Det 

innebär att vi med lätthet kan se hur stor andel av alla källor som är elitkällor, samt mer 

specifikt vilken typ av elitkälla det är. 

 

Fråga 3handlar om huruvida tidningens politiska färg speglar valet av källor med partipolitisk 

förankring. Vi använde oss av frågan:  

 

 Vem är elitkällan? 
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Här registrerade vi vem individen eller bolaget var samt deras titel, partipolitiska tillhörighet 

och eventuell ägandeform. Därefter kunde vi gruppera politiker eller kommunala bolag för att 

se tendenser hos förekomsten av elitkällorna i stort. 

 

3.4.2.  Reliabilitet  

För att en studie ska ses som tillförlitlig måste den ha hög reliabilitet. Hög reliabilitet innebär 

att undersökningen varken innehåller systematiska eller slumpmässiga fel (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2012, 63). 

 

I arbetet med att utforma kodschemat har vi arbetat tillsammans och diskuterat parallellt med 

avgränsandet av variabler. Vi har också utformat de möjliga variabelvärdena för att minska 

felmarginal ochför att de inte ska vara överlappande, det vill säga att alla enheter ska kunna 

falla in under något värde. Undersökningens tillförlitlighet styrks av att vi inte har ett allt för 

stort antal variabler under kategorin ”övrigt” eller ”går ej att utläsa”.När vi kodade 

huvudkällan fick bara sex av 113 analysenheter variabelvärdet ”övrigt”, och när vi kodade 

textens vinkel bara en enhet. 

 

Då vi har undersökt materialet med hjälp av ett kodschema som till stora delarbygger på 

tolkning och definitioner av olika begrepp finns en möjlig felmarginal i resultatet. Trots att vi 

försökt skapa så heltäckande och tydliga definitioner som möjligt, finns fortfarande en risk att 

begreppen ändå skulle kunna tolkas på andra sätt om någon annan skulle koda samma 

material. För att kunna se förekomsten av systematiska fel genomförde vi ett reliabilitetstest 

som kunde styrka studiens tillförlitlighet. Vi genomförde ett så kallat ”test-retest” som 

innebär att vi kodade delar av det material som den andre redan hade kodat med hjälp av 

samma kodmanual. Att koda det material som man själv inte har kodat tidigare kallas 

”interkodarreliabilitet” och styrker studiens tillförlitlighet om testet ger samma resultat oavsett 

vem personen är som genomfört kodandet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 

2012,64). 

 

De flesta variabler i vårt kodschema baseras inte på tolkning utan kan handla om kön på 

skribenten eller om det finns någon bild till texten eller inte. Dessa variabler har vi inte tagit 

med när vi genomfört vårt reliabilitetstest, av just den anledningen – risken att koda samma 

material annorlunda beroende på vem som tar del av materialet bedömer vi vara så pass liten. 
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Därför genomförde vi vårt test genom att pröva de variabler där mest utrymme för tolkning 

fanns. Vi prövade variabler som vad texten i huvudsak handlade om, vem huvudkällan var 

samt vilken typ av elit källan tillhörde. Vi kodade om drygt tjugo procent, 24 artiklar, av det 

totala antalet. Vi ställde sju frågor till varje text och totalt rörde det sig om 168 frågor till 

materialet. Av dessa hade vi en felmarginal på tolv procent, alltså hade vi kodat tjugo frågor 

på olika sätt. Vår undersöknings tolkande variabler ger ett reliabilitetsresultat på 88 procent.  

 

Författarna till Metodpraktikanmenar att det är svårt att säga vilken siffra som pekar på en 

god reliabilitet hos en studie, det beror helt på variablernas ”svårighetsgrad”. När variablerna 

innehåller en viss grad av bedömning måste man nöja sig med en lägre grad av 

överensstämmelse, än vadman skulle göra om variablerna handlade om att skilja på man eller 

kvinna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2012,208).Därför bedömer vi att resultatet 

av reliabilitetstestet ändå styrker vår undersöknings tillförlitlighet då det ofta finns en högre 

felmarginal i tolkande variabler. Om vi hade räknat med alla variabler i studien skulle vår 

felmarginal sannolikt minska avsevärt. 

 

En del i reliabilitetsbegreppet handlar om frånvaro av slumpmässiga fel. För att minska risken 

för fel då undersökningen omfattar över hundra analysenheter valde vi att manuellt registrera 

resultaten för varje artikel på kodblanketter innan vi förde in resultaten i Excel. Anledningen 

till att vi valde att arbeta på det här sättet är att vi genom hela studien hade möjligheten att gå 

tillbaka i materialet och kontrollera om det skulle behövas. Trots vårt arbetssätt med manuell 

datainsamling och undersökning finns en viss risk för fel i datainsamlingen då vi har kunnat 

blanda ihop eller missa en siffra, men vi ansåg att den risken ändå var övervägande mindre 

när vi registrerade resultaten manuellt. 

 

4. Redovisning och analys av empiri 

I det följande avsnittet kommer vi att redovisa resultaten av vår undersökning.Vi kommer att 

utgå från de frågeställningar som arbetet bygger på. Våra huvudfrågeställningar som vi 

presenterade i uppsatsens början är; 

 

 1. Hur ser källanvändningen ut över tid i de valda tidningarna? 

 2. Hur ser förekomsten av elitkällor ut? 

 3. Speglas tidningens politiska färg i valet av källor? 
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De tre frågeställningarna och resultaten kommer att presenteras med hjälp av resultat som 

berör huvudkällan i materialet. Detta eftersom vi menar att huvudkällan är den som får mest 

genomslag hos läsaren och källan som ofta spelar den viktigaste rollen i texten. Senare i 

kapitlet kommer vi även att redogöra för vissa resultat rörande andrakällan. 

 

1. Hur ser källanvändningen ut över tid i de valda tidningarna? 

 

I Figur 1.1. kan vi se att källanvändningen har förändrats marginellt inom vissa kategorier, 

och mer i andra, som ”politiker på kommunal- och landstingsnivå” där det var 20 källor 1982, 

men bara fem källor 2012. ”Chefer eller ledning för privata företag” förekommer oftare 2012 

än 1982. 

 

Trenden är att färre politiker, både på kommunal- och riksdagsnivå, får komma till tals som 

huvudkällor. Samtidigt har antalet ”chef eller ledning” för både statligt, kommunalt och privat 

ägda företag ökat som huvudkällor. 

 

Figur 1.1. 

Förändring av källanvändning över tid. Förekomsten av olika typer av huvudkällor, räknat på 

samtliga tidningar.       
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Figur. 1.2. 

Förekomsten av privatpersoner som huvudkällor i samtliga tidningar. 

 

 

Som redovisas i Figur 1.2. visar vår undersökning en ökning av förekomsten av 

privatpersoner som huvudkällor i Länstidningen Östersund, från 14 till 33 procent.I 

Östersundsposten har andelen privatpersoner som källor ökat under hela den undersökta 

perioden från 24 till 33 procent, men låg på den högsta nivån 1997, 38 procent. 

 

Aftonbladet har under de två första undersökta årtalen haft den högsta andelen privatpersoner 

som källor. Från 33 procent 1982 ökade andelen markant till 50 procent 1997, för att sedan 

minska till samma nivå som 1982 femton år senare.Dagens Nyheterär den tidning där lägst 

antal privatpersoner får komma till tals. Siffrorna har legat på en relativt jämn nivå på tio 

procent under både 1982 och 2012, men minskade till 5 procent under mellanåret. 

 

Under hela undersökningsperioden som stäcker sig över trettio år kan vi se att andelen 

privatpersoner som huvudkällor har ökat i lokaltidningarna och ligger på samma nivå i 

storstadspressen. Under mellanåret 1997 ser vi en ökning av privatpersoner som huvudkällor i 

alla tidningar, utom Dagens Nyheter. 
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2. Hur ser förekomsten av elitkällor ut? 

 

Elitkällorna förekommer som huvudkällor i ungefär lika stor grad (en skillnad på två procent) 

under de första två nedslagsåren i samtliga tidningar (1982 och 1997), men minskar med åtta 

procent mellan 1997 och 2012, se figur 2.1. Elitkällorna som får komma till tals i 

rapporteringen om bostadsmarknaden har alltså blivit färre, medan de vi räknar till icke elit 

har blivit fler. 2012 var 68 procent av källorna elitkällor och 32 procent icke-elit. Det liknar 

Sahlstrands resultat i De synliga där han inkluderar samtliga artiklar av riksintresse mellan 

1997 och 1998. Där konstaterar han att 64 procent av de källor han undersökte tillhörde eliten 

medan 36 procent inte var elitkällor. Våra siffror från 1997 skiljer sig dock något från 

Sahlstrands, då vi kunde se att 76 procent av källorna var elit, alltså fler än i Sahlstrands 

studie. 

 

Figur 2.1. 

Fördelning mellan elit- och icke elitkällor som huvudkälla per år räknat på samtliga 

tidningar  
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Figur 2.2. 

Förekomsten av elitkällor som huvudkällor räknat per år och tidning 

 

 

Dagens Nyheter är den tidning som har högst andel elitkällor som huvudkällor, under alla tre 

undersökningsår. Som framgår i Figur 2.2.så skedde en marginell minskning, från 84 procent 

1982 till 80 procent 2012. Under mellanåret 1997 hade elitkällorna ett uppsving, då 88 

procent av huvudkällorna var elitkällor. Dagens Nyheter är den enda av de tidningar som vi 

har undersökt vars elitkällor var flest 1997. 

 

I Aftonbladet har elitkällorna haft en relativt stabil position, med en marginell minskning 

mellan 1982 och 1997. 2012 hade andelen elitkällor i Aftonbladet stigit till 66 procent, och 

därmed ökat jämfört med det första undersökningsåret. Här skiljer sig Aftonbladet från övriga 

tidningar där elitkällorna har minskat under en trettioårsperiod. 

 

Länstidningen Östersunds utveckling liknar Aftonbladets, men det har skett större 

förändringar genom åren. 1982 förekom hela 71 procent elitkällor som huvudkällor. 1997 

hade andelen sjunkit till 49 procent, för att 2012 vara uppe på 65 procent.Precis som i 

Länstidningen Östersund och Aftonbladet sjönk Östersundspostens andel elitkällor som 

huvudkällor 1997. Från att ha varit 74 procent 1982 till 51 procent 1997. 2012 hade andelen 

stigit till 67 procent. 

 

Eftersom elitkällorna var flest i Dagens Nyheter alla år ville vi se mer specifikt veta vilka 
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tidningen under de olika åren, och även räknat med icke-elitkällorna. Då antalet artiklar är så 

pass få redovisar vi resultatet i absoluta tal i stället för procent. 

 

Som vi ser i diagrammen 2.3. - 2.5. har politiker som uttalar sig i Dagens Nyheter blivit färre, 

både i antal och procentuellt, även om vi i diagrammet som nämnt redovisar i absoluta tal. Det 

stämmer överens med resultatet av det totala antal politiker som huvudkällor, som redovisas i 

diagram 2.3 – 2.5. Privatägda företag kommer till tals i högre grad idag, vilket också 

överensstämmer med totalundersökningen. 

 

I Dagens Nyheter 1997 dominerade förekomsten av statliga myndigheter som källor, för att 

2012 bara representeras en gång. Under veckan 2012 som innehöll få artiklar om 

bostadsmarknaden tillhörde över hälften (6 stycken) av huvudkällorna den grupp vi 

kategoriserar som maktelit, och bara en privatperson kom till tals. 
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Figur 2.3. 

Förekomsten av olika typer av huvudkällor i Dagens Nyheter 1982   

 

Figur 2.4. 

Förekomsten av olika typer av huvudkällor i Dagens Nyheter 1997   

 

Figur 2.5. 

Förekomsten av olika typer av huvudkällor i Dagens Nyheter 2012   
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Precis som i Sahlstrands avhandling (2000) är den dominerande typen av elitkällor i vår studie 

maktelit, dit vi bland annat räknar politiker, myndigheter, kommunalt och statligt ägda bolag, 

se Figur 2.6. Andelen källor som tillhör makteliten har dock sjunkit successivt, medan den 

ekonomiska eliten har ökat från 7 till 14 procent mellan 1982 och 2012. Fördelningen av 

eliten i Sahlstrands undersökning var 33 procent maktelit, 18 procent ekonomisk elit, och 13 

procent kulturelit. 

 

Figur 2.6. 

Förekomsten av olika typerav elitkällor räknat per år och samtliga tidningar  

 

 

3.Speglas tidningens politiska färg i valet av källor? 

 

Det är ovanligare att elitkällorna har en partipolitisk tillhörighet idag jämfört med för trettio år 

sedan. Vår undersökning visar att de elitkällor som framträder i artiklarna oftare hade en 

partipolitisk tillhörighet 1982 än 2012, se Figur 3.1. 
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förekomsten av elitkällor med partipolitisk tillhörighet är en tendens som gäller tre av de 

undersökta tidningarna:Dagens Nyheter, AftonbladetochÖstersundsposten. 1982 innehöll alla 

de fyra tidningarna källor med politisk tillhörighet.  
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Den enda tidningen som gått emot tendensernatill minskad politisk tillhörighet 

ärLänstidningen Östersund. 1982 hade 25 procent av elitkällornapolitisk tillhörighet, medan 

1997 hade inga av källorna partipolitisk tillhörighet och 2012 hade förekomsten ökat till 33 

procent. 

 

Figur 3.1. 

Förekomsten av elitkällor med partipolitisk tillhörighet fördelade över år och tidning 

 

 

De politiska partierna företräds alltsåallt mer sällan i de undersökta tidningarna. Från att alla 

fyra tidningar hade källor med partipolitisk tillhörighet 1982 hade bara en tidning det 2012.I 

Länstidningen Östersundfigurerade 33 procent av elitkällorna som representanter för ett parti, 

Folkpartiet, se Figur 3.4. 

 

1982 var Centerpartiet och Socialdemokraterna mest förekommande i de undersökta 

tidningarna. De styrande i Sverige då var Centerpartiet tillsammans med Folkpartiet, vilket 

kan förklara Centerpartiets höga representation.Från att tidningarna 1982 innehållit källor 

med olika partipolitisk tillhörighet, trettio år senare bara innehålla representanter från ett parti, 

se Figur 3.2. till 3.4. 

 

I Dagens Nyhetervarfyra procent av källorna representanter för Moderaterna, nio procent för 

Folkpartiet,nio procent för Centerpartiet och 13 procent för Socialdemokraterna 1982. 1997 

var sex procent av källorna från Folkpartiet och tolv procent från Socialdemokraterna, och 

2012 fanns inga politiska partier representerade i tidningen.  
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I Aftonbladet 1982var 14 procent av källorna företrädare för Socialdemokraterna och 14 

procent för Vänsterpartiet. De två följande nedslagsåren hade inte tidningen någon källa med 

partipolitisk tillhörighet. 

 

I Länstidningen Östersund fanns bara ett parti representerat 1982, 33 procent av källorna kom 

från Centerpartiet. 1997 fanns inga källor med partipolitisk förankring, och 2012 fanns enbart 

Folkpartiet till 33 procent representerat bland källorna. 

 

I Östersundsposten hade 13 procent av källorna Folkpartistisk tillhörighet 1982. Femton år 

senare kom 25 procent av källorna från Socialdemokraterna. 2012 återfanns inga källor med 

partipolitisk tillhörighet.  

 

Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk och de källor som hade partipolitisk tillhörighet 

kom från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dagens Nyhetervar oberoende fram till och 

med 1998 och här figurerade källor från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Socialdemokraterna. I Länstidningen Östersund som är oberoende socialdemokratisk förekom 

källor från Centerpartiet och Folkpartiet och i den centerpartistiska Östersundsposten 

Socialdemokraterna och Folkpartiet.  
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Figur 3.2. 

Förekomsten av elitkällor som huvudkälla med partipolitisk tillhörighet 1982 

 

Figur 3.3. 

Förekomsten av elitkällor som huvudkälla med partipolitisk tillhörighet 1997 

 

Figur 3.4. 

Förekomsten av elitkällor som huvudkälla med partipolitisk tillhörighet 2012 
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I fördelningen mellan andrakällorna har både elit- och icke elitkällorna blivit fler, se Figur 

4.1. Andelen politiker som kommer till tals har generellt blivit färre. Andelen privatpersoner 

har under trettioårsperioden ökat som huvudkällor i lokaltidningarna, men kommer till tals i 

storstadspressen i samma utsträckning 2012 som 1982.  

 

Figur 4.1. 

Fördelning mellan elit- och icke elitkällor som andrakälla räknat per år och med samtliga 

tidningar     
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synnerhet jämfört med 1997 då ekonomi var det vanligaste ämnet i rapporteringen om 

bostadsmarknaden. Ett typexempel på en text om ekonomi från 1997 hittar vi i Länstidningen 

Östersund från den 16/4. Artikeln har rubriken ”Ragunda har lägsta taxeringsvärdena” och 

handlar om taxeringsvärdena på hus i Ragunda, och om hur de skiljer sig från värdena på 

villor i Danderyd. 

 

Ämnet ”bostadsbrist” ökade från fyra till 14 procent mellan 1982 och 1997, men 2012 

handlade ingen artikel om ämnet. Det skeddeen rejäl minskning i förekomsten av artiklar med 

ämnet ”byggande av bostäder” mellan 1982 och 1997, från 44 till elva procent. 2012 ökade 

frekvensen något, men det var fortfarande nästan hälften jämfört med artiklarna om byggande 

från 1982. 
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Artiklar som handlar om försäljning av bostad var dubbelt så många 2012 som 1982. En 

typisk artikel från 2012 som handlar om försäljning är från Dagens Nyheter 18/4 och har 

rubriken ”Botkyrkabyggen säljer för att upprusta”. Den handlar om att kommunägda 

Botkyrkabyggen säljer ut 1000 lägenheter och ska använda pengarna till att rusta upp 

lägenheter i miljonprogrammet. 

 

Figur 5.1. 

Textens huvudsakliga vinkel per år räknat med samtliga tidningar   

 

 

4.1.  Sammanfattning 

Nedan följer en kortare sammanfattning av resultaten på våra frågeställningar.  

 

1. Hur ser källanvändningen ut över tid i de valda tidningarna? 

 

Allt färre politiker får komma till tals, medan allt fler chefer och andra ledningsrepresentanter 

för både privata och statliga eller kommunala bolag syns i medierna. Något fler privatpersoner 

syns i lokaltidningarna, medan förekomsten hos storstadstidningarna legat på en relativt jämn 

nivå från 1982 till 2012. 

 

2. Hur ser förekomsten av elitkällor ut? 

 

Elitkällorna som får komma till tals i de undersökta medierna har blivit färre. Fler 

privatpersonerfår komma till tals i lokalpressen. Källor som politiker, kommunala eller 
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statliga bolag och som tillhör makteliten har minskat, medan den ekonomiska eliten, 

bestående av finansmän och chefer vid privatägda bolag, har ökat. 

 

Om man räknar med samtliga tidningar har elitkällorna minskat med sex procent på trettio år 

och 2012 var fördelningen 68 procent elit och 32 procent icke-elit. I respektive tidning har 

elitkällorna blivit färre, med Aftonbladet som undantag.  

 

3. Speglas tidningens politiska färg i valet av källor? 

 

Bara 1982 och iAftonbladet förekommer källor med partipolitisk tillhörighet som går i linje 

med tidningens egna politiska inriktning. Varken Dagens Nyheter eller lokaltidningarna 

innehåller källor från partier som går i linje med deras politiska inriktning. 

 

Färre källor kommer idag till tals i medierna i egenskap av företrädare för ett politiskt parti.  

Från att ha haft en relativt bred representation i medierna med källor från fem partier 1982 till 

två partier 1997 och ett parti 2012. 1982 fanns en bredd i vilka partier som fick komma till 

tals, medan det femton år senare bara var Folkpartiet och Socialdemokraterna som fanns 

representerade. 2012 var det enbart Folkpartiet som fick komma till tals. 

 

Aftonbladet var den enda tidning där Vänsterpartiet förekom som huvudkälla och som inte 

hade någon representant för något av de styrande partierna under de tre nedslagsåren. Dagens 

Nyheter, Länstidningen Östersund och Östersundsposten hade alla källor med partipolitisk 

representation från något av de styrande partierna 1982, Centerpartiet eller Folkpartiet. 1997 

hade Aftonbladet och Östersundsposten källor som företrädde de styrande 

Socialdemokraterna. Aftonbladet hade då även källor från Folkpartiet. 2012 hade bara 

Länstidningen Östersund källor med partipolitisk tillhörighet. Det var källor från 

Folkpartietsom då styrde Sverige tillsammans med en borgerlig majoritet.  
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5.  Slutsatser och diskussion 

I vårt material kan vi se att det skrivs allt mindre om bostadsmarknaden. Från 55 artiklar 

1982, till 36 artiklar 1997 och slutligen 22 artiklar 2012. Enligt vår undersökning, med de 

felmarginaler som finns, kan vi konstatera att bostadsmarknaden prioriterades högre på 80-

talet än på 00-talet och var således en större del av allmänhetens ”pseudoverklighet”, för att 

använda Lippmans begrepp. Enligt den logiken kan man reflektera över om det hade större 

betydelse i vilken grad eliten kom till tals 1982 än vad det hade 2012, eftersom 

bostadsmarknaden enligt dagordningsteorin var en viktigare fråga för allmänheten 1982 

jämfört med 2012.  

 

Artiklar där huvudvinkeln är ekonomi kring bostaden dominerar stort 1997. Intressant nog är 

det samma år då alla undersökta tidningar, med Dagens Nyheter som undantag, använder sig 

av färre elitkällor. Ett resultat som detta är svårt att dra några slutsatser om, men man kan 

tänka sig att tidningarna i rapporteringen prioriterade att låta ”drabbade” eller berörda komma 

till tals och tycka till om ekonomin kring bostaden under nedslagsåret.  

 

Att elitkällorna generellt är flest i Dagens Nyheter kommer inte som någon överraskning för 

oss. Tidningen hade 2011 en TS-upplaga på 292100 exemplar per dag och arbetar med 

rikstäckande nyheter, journalisterna på tidningen har daglig kontakt med ministrar och andra i 

hög position. 

 

1. Hur ser källanvändningen ut över tid i de valda tidningarna? 

 

Färre politiker får komma till tals i medierna. Istället syns chefer eller ledning för bolag som 

är privat, kommunalt eller statligt ägda. Det kan bero på att aktörer inom näringslivet har 

stärkt sin position i samhället gentemot politikerna och att det avspeglas i det mediala 

utrymmet. 

 

Andelen privatpersoner som kommer till tals i de undersökta medierna har ökat i lokalpressen 

mellan 1982 och 2012, men legat på en konstant nivå i storstadspressen. En trend är att 

andelen privatpersoner ökade i samtliga tidningar, utom i Dagens Nyheter, under året 1997. 

Anledningen till att andelen privatpersoner inte har ökat i Dagens Nyheter under 1997 kan 

vara ren slump, då vårt material inte är tillräckligt stort för att vara representativt för hela året. 

Men det är ett intressant resultat att andelen privatpersoner ligger på den lägsta nivån i 
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Dagens Nyheter. Anledningen till det kan vara att det är vanligare i tidningen med 

privatpersoner som källor inom andra områden, och att de låter ”experter” komma till tals i 

frågor om bostäder. 

 

Trots att våra resultat inte pekar på en enhetlig ökning av förekomsten av privatpersoner som 

källor i alla tidningar, så är resultatet från lokaltidningarna jämförbart med Ekekrantz och 

Olssons studie. Deras resultat pekar på en ökning av andelen privatpersoner som källor i 

tidningarna. Enligt deras jämförande studie ökade andelen "enskilda" från 13,6 procent till 22 

procent mellan 1935 och 1990. Anledningen till ökningen kan vara att tidningarna prioriterar 

människoöden och personporträtt, menar författarna (Ekekrantz, Olsson 1998,153). 

Anledningen till att vår studie enbart visade en ökning av privatpersoner som källor i 

lokaltidningarna skulle kunna vara att lokalpressen har ett fokus på att producera material som 

läsaren ska kunna relatera till och känna närhet inför. En annan orsak kan vara att 

lokalpressen inte har samma tillgång till elitkällor som storstadspressen har. Självklart kan 

även vårt urval spela in i resultatet, då vi endast undersökt en vecka per nedslagsår kan det 

vara så att det är en ren tillfällighet att källorna som kommer till tals just den här veckan 

bestod till så stor andel av privatpersoner. 

 

2. Hur ser förekomsten av elitkällor ut? 

 

Även om makteliten har minskat successivt så dominerar den fortfarande bland elitkällorna. 

Det kan bland annat bero på att vi inkluderar många i makteliten. Politiker, myndigheter och 

kommunalt ägda bolag kommer ofta till tals när det handlar om politiska beslut, vilket det gör 

ofta inom området bostadsmarknaden. Samtidigt är makteliten den elit som dominerar all 

nyhetsrapportering, om man litar till Sahlstrands undersökning. Kanske är det så att 

rapporteringen om bostadsmarknaden ser ut som nyhetsrapporteringen i stort när det kommer 

till fördelning mellan olika elitgrupper. 

 

Samtidigt har förekomsten av politiker som får komma till tals minskat något, vilket betyder 

att det är en annan typ av maktelit som har ökat, högre tjänstemän och kommunalt eller 

statligt ägda bolag. I Ekekrantz och Olssons undersökning konstaterade de att förekomsten av 

politiker har minskat sedan 30-talet och halverats fram till och med 90-talet (Ekekrantz, 

Olsson1998, 154). I vår uppsats kan vi visa att politiker i medierna fortsätter att bli färre också 

när det specifikt handlar om bostadsmarknaden.  
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Elitkällorna figurerar mer sällan som huvudkällor 2012 jämfört med 1982, men som 

andrakällor har de blivit fler. Även icke-eliten ökade bland andrakällorna. En förklaring till 

det kan vara att andra- och tredjekällan inte är lika prioriterad som huvudkällan, och därför får 

icke-eliten komma till tals i högre grad. Dessutom är risken för bortfall högre när vi drar 

slutsatser om andrakällan, eftersom det inte finns någon andrakälla i alla undersökta artiklar. 

 

Att elitkällorna minskar i rapporteringen om bostadsmarknaden kan förstås ha olika 

anledningar. Kanske är det så att de underkategorier av ämnen inom bostadsmarknaden där 

elitkällor dominerar inte är lika prioriterade idag? När vi studerar texternas huvudsakliga 

vinkel kan vi se att det skrivs mindre om bostadsbrist och byggande av bostäder idag än för 

trettio år sedan. Det skrivs också mindre om ekonomi, som dock fick ett rejält uppsving 1997 

då hela 67 procent av artiklarna handlade om ekonomi kring bostaden.  I dag skrivs det mer 

om försäljning av bostäder, ett ämne som kan tänkas inkludera fler vanliga människor, så 

kallade ”case”, för att exemplifiera någon som säljer. Det är dock viktigt att poängtera att 

minskningen av elitkällor är relativt liten, sex procent på trettio år, och att de fortfarande 

dominerar stort. 

 

Vad kan då dominansen betyda för källorna och journalistiken? Med hjälp av McManus 

marknadsperspektiv kan vi tänka oss att det råder en obalans mellan medierna och (de 

åtråvärda) källorna: att källorna är färre än medierna. Källorna har därför makten att sätta sina 

frågor på mediernas agenda. Som exempel kan vi ta utrikesminister Carl Bildt som 2013 

vägrade att svara på kritik i Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot, men själv ringde upp ett 

annat SR-program, nämligen”Ring P1” (Expressen, 6/5 2013).Där fick han visserligen svara 

på frågor från programledaren, men han kunde göra det på sina premisser. På liknande sätt 

menar vi att andra elitkällor kan agera i andra frågor, och då det är viktigt för medierna att ha 

med den mest intressanta/kunniga personen kan det leda till att medierna får kompromissa om 

inramningen av frågan. Resultatet av en sådan utveckling blir att journalistiken blir mer 

beroende av sina källor, och därmed kan brista i fråga om objektivitet. 

 

3. Speglas tidningens politiska färg i valet av källor? 

 

En av våra frågeställningar handlade om huruvida det finns samband mellan tidningarnas 

politiska inriktning och valet av källor med politisk tillhörighet. Vi kan se att iAftonbladet 

som är oberoende socialdemokratisk förekommer huvudkällor från Socialdemokraterna, 
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somalltså går i linje med tidningens politiska inriktning 1982. I de båda lokaltidningarna 

Länstidningen Östersund, oberoende socialdemokratisk, och Östersundsposten, 

centerpartistisk, förekommer inte partier som går i linje med deras politiska inriktning under 

något av de tre nedslagsåren. I Dagens Nyheter, som fram till och med 1998 var oberoende 

för att sedan bli oberoende liberal förekommer inga källor som går i linje med tidningens 

politiska beteckning. 

 

Trots att det inte finns några politiska partier som går i linje med lokaltidningarnas egna 

politiska inriktningar kan man tänka sig att det finns representanter från det politiska styret i 

kommunen under de undersökta åren. I Östersund styrde Socialdemokraterna under både 

1982 och 1997. 2012 styrde de tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Enligt vår 

undersökning finns nästintill inga sådana samband, endast i Östersundsposten 1997, då kom 

25 procent av källorna från Socialdemokraterna. Under de resterande nedslagsåren figurerar 

inga källor från partier som styr i kommunen.   

 

Kopplar man detta resultat till dagordningsteorin kan det påvisa att politikernas makt har 

minskat när det kommer till att sätta dagordningen. Det för att politiska partier under de 

senaste trettio åren förekommer mer sällan i medierna. Det är svårt att dra slutsatser om det 

här resultatet, men baserat på vår undersökning, kan man säga att tidningens egna politiska 

inriktning vanligtvis inte medför att vissa politiska partier premieras som källor.  

 

5.1.  Förslag till framtida forskning 

I början av arbetet med denna uppsats var en tanke att vi ville se hur återanvändningen av 

samma elitkällor, till exempel samma ränteexperter och samma politiker, förändrats över tid 

och om det har blivit vanligare att journalister använder sig av ett relativt snävt kontaktnät. 

Intentionen att undersöka återanvändningen var god, och samtliga källor listades på 

individnivå med unikt variabelvärde. Men snart upptäckte vi att knappt någon elitkälla 

återkom. För att ta reda på hur återanvändningen av källor ser ut behöver man ett bredare 

undersökningsmaterial. Kanske titta på hela år, eller åtminstone flera månader. Det är inte 

rimligt att samma person intervjuas ett flertal gånger samma vecka (om det inte har hänt något 

exceptionellt, till exempel att en politiker inte har betalat TV-licensen), däremot kanske varje 

månad. Vi föreslår som vidare forskning att man fokuserar på just återanvändningen av källor 

och tittar på en längre tidsperiod, och kanske koncentrerar sig på en tidning för att hinna med. 
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Det vore även intressant att studera vidare hur elitkällornas dominans påverkar inramningen 

av olika ämnen, alltså hur olika händelser rapporteras. Vi tror att den bästa metoden för en 

sådan undersökning vore en kvalitativ innehållsanalys i kombination med en kvantitativ. Först 

en kvantitativ för att få fram vilka ämnen där eliten dominerar mest, och sedan en kvalitativ 

för att kunna avgöra hur dessa artiklar är uppbyggda och vilket perspektiv som genomsyrar 

dem. Undersökningen skulle med fördel kunna inkludera tidningar med olika politisk 

inriktning och geografisk spridning för att kunna visa på skillnader och likheter. 
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Bilaga 1. 

Förteckning över analysenheter och skribenter 

Aftonbladet 

1982 

20 000 utförsäkringar redan idag  19/4 

Lars-Olof Berglund 

15 000 nya lägenheter?   19/4 

Okänt 

Villaägare tvingas ange svartjobbare  21/4 

Jimmy Nyström 

32 000 tomma lägenheter   21/4 

Okänt 

Ska vi spionera på våra grannar?  22/4 

Ulf Karlsson 

Husen rivs för att bli billigare   22/4 

Sture Schött 

Ny blankett hjälper dig räkna ut din skatt (uppslag) 23/4 

Lena Mellin 

Handikappade ska tvångsförflyttas  23/4 

Ebba von Essen 

Ska villaägare tvingas avslöja svartjobbare? (Vi 5)  23/4 

Okänt 

Hyrorna får inte ökas mer   24/4 

Gösta J (insändare) 

 

Aftonbladet  

1997 

Stockholms stad lurade villaägare  17/4 

Lennart Arnstad 

Tomtköpare – det här ska du tänka på  17/4 

Okänt 

 

Miljonsmäll för Spendrup   18/4 

Joakim Kerpner 

Husägarna flyr    18/4 

Ingemar Flink (insändare) 

 

Aftonbladet 

2012 

Så får du bättre ränta än grannen  16/4  

Olof Svensson 

Fritt fram för ockerhyror   17/4 

Gösta Hellman(insändare) 

Stefan Attefall vänder ungdomarna ryggen  21/4 

Flera (Debatt) 

 

Dagens Nyheter  

1982 

Bygget börjar genast    20/4 

Okänt 

Indexlån slopar höga avdrag    20/4 

Mert Kubu 

Lägenhetsreserv i innerstaden – bara på papperet  20/4 

Börje Karlsson 

Blasieholmen lämplig bomiljö?   20/4 

Okänt 

Fyra hus rivs, resten bevaras   20/4 

Okänt 

Bostadsrätter ska reavinstbeskattas  21/4 
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Mert Kubu 

Ingen avgift på hyreshus   21/4 

Sven Svensson 

Stugor    21/4 

Okänt 

7000 nya medlemmar   21/4 

Okänt 

Ökänd fastighet byter ägare igen   21/4 

Börje Karlsson 

Rusta upp förfallna hyreshus   21/4 

Börje Karlsson 

Utvecklingsstörda skall bo som andra   21/4 

Osmo Vatanen 

Reavinst på bostadsrätt   22/4 

Nils-EricSandberg(ledare) 

Villaägare tvingas ange svartjobbare  22/4 

Sven Svensson 

Riksdagsdebatt. Vikande byggsektor, få bostäder bygg 22/4 

Okänt 

HSB mot överpriser   22/4 

Okänt 

Krav efter storbranden: Bygg om brandmurarna! 22/4 

Stephen Lindholm 

Ny stadsplan i Solna utan trevåningshus  22/4 

Okänt 

Sätt i gång och bygg centrum   22/4 

Leif Axelsson (insändare) 

Råcksta en del av ABC-drömmen  22/4 

Brita Svedlund 

Tvättmaskin en utopi för självbyggarna  22/4 

Okänt 

Stadsplan kan stoppa rivning   22/4 

Brita Svedlund 

Planerna för Runö gård siktar på byggstart -83  22/4 

Okänt 

Ulvsjöbor gjorde egen stadsplan   22/4 

Okänt 

300 lägenheter byggs i Enskede?  23/4 

Okänt 

Drygt 40 000 söker bostad   23/4 

Okänt 

HSB-grannar stoppar radhus   24/4 

Okänt 

 

Dagens Nyheter 

1997 

Krav på lösning av skärgårdstaxering  14/4 

TT 

Taxeringsvärdet sjunker mest i Botkyrka  14/4 

Bo Westmar 

Mäklare varnar för villkorsmiss   14/4 

Okänt/DN 

Orimlig hyra trots takbjälkar   14/4 

Okänt/DN 

Hemlösa par mister härbärge   14/4 

Lenita Jällhage 

”Alternativ finns inte”   14/4 

Lenita Jällhage 

Den bostadssökande bestämmer inte  15/4 

Okänt 
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Hyror sänks i Linköping   15/4 

Okänt/DN 

Bostadsbidrag trots ”fel” adress   15/4 

Lena Alfredson  

Villaskatten höjs mest i Sydsverige  15/4 

Bo Westmar 

Folkpartist kräver att s satsar på de hemlösa  15/4 

Lenita Jällhage 

”Finansiella aktörer reagerar mot hyrestak”  15/4 

Annika Billström (s) 

Taxeringsvärden på hus fryses   16/4  

Bo Westmar 

Bättre för barnfamiljer   16/4  

Lasse Höglund 

Villaförsäljning kraftigt uppåt   18/4 

Bo Westmar 

Etta med kök räcker   18/4 

Ludvig Rarsmusson 

Boverket sänkte subventionsräntan  19/4 

Okänt/DN 

Köprush på fritidsfastigheter   19/4 

Göran Larsson 

 

Dagens Nyheter 

2012 

De som hyr ut bostad blir de stora vinnarna  17/4 

Marianne Björklund 

Priser på bostäder står stilla   18/4 

Maria Victoin/TT 

Botkyrka säljer för att upprusta   18/4 

Okänt/DN 

Hyresgäster har inga rättigheter   18/4 

Per Sundgren (insändare) 

Äldre par får rätt att bo tillsammans  19/4 

TT 

Folkomröstning om Väsby sjöstad  19/4 

Okänt/DN 

Allmännyttan säljs ut mot hyresgästernas vilja  20/4 

Terje Gunnarsson 

12 500    21/4 

TT 

Räntorna ligger still   21/4 

Lars-Ingmar Karlsson 

Vi behöver förändra bilden av framtidens Stockholm 21/4 

Emma Jonsteg, VD 

 

Länstidningen Östersund  

1982 

Reparationslån är bra men räcker inte alltid  19/4 

Anders Andersson (insändare) 

Förslag inom Bräckehus: Boinflytande sänker hyran 20/4 

Anita Näsberg 

Borta är planerna på hyreshus. Villor byggs i Krokomsviken  21/4 

Kerstin Modin 

Dammtomten sparas för kraften   21/4 

Bostäder på mark i Hissom   22/4 

Byggnadsnämnden i Åre slog till mot flera svartbyggen 22/4 

Fredrik Frykund 

Ny plan för Bispgården. Gott om mark för hyreshus –  

men inte villor          22/4 
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Birger Ekerlid 

 

 

Länstidningen Östersund 

1997 

Räntorna knäckte bostadsrättsförening i Ås  14/4 

Okänt/LT 

Inget bidrag för elsanering av bostad  16/4  

Marie Gustafsson/TT 

Ragunda har lägsta taxeringsvärdena  16/4  

Yngve Holmbergh 

Lovade hyressubventionen hålls inne  16/4  

Elisabet Rydell-Janson 

Bräcke kommun vill ha strandnära bebyggelse  17/4 

Ingvar Ericsson 

Backnära lägenheter   18/4 

Okänt/LT 

 

Länstidningen Östersund 

2012 

Bodsjöbygden ger inte upp Bostugan  16/4 

Malin Olsson 

Nya tomter läggs ut till försäljning i Krokom  17/4 

Karin Fjaervoll 

FP stöder tanken på familjehus i Umeå  17/4 

Anita Näsberg 

Rivningshotade hyreshus blir kvar?  19/4 

Håkan Persson 

Östersunds kommun följer lagen  20/4 

Bert Olof Åkerström, VD  

Nya hårdare regler för tomtkön   20/4 

Håkan Persson 

 

Östersundsposten 

1982 

Fritidsbyn i Gullabacken har nu sålts  19/4 

Okänt/ÖP 

Bostadsrätter beskattas   21/4 

TT 

Hyreskontraktet åker in i spisen   21/4 

Lennart Almén 

Exproprierar    22/4 

Okänt/ÖP 

”Besvärar sig i onödan”   22/4 

Okänt/ÖP 

Reparationslån är bra men räcker inte alltid  23/4 

Anders Andersson, Lit (Insändare) 

De utvecklingsstörda ska växa upp i enskilda hem 24/4 

Okänt/ÖP 

 

Östersundsposten  

1997       

Lokalens grannar vill ha sänkt hyra   16/4 

Kerstin Eriksson 

Funderar på eget hem   17/4 

Okänt 

Beklagligt misstag eller svartbygge?  17/4 

Anita Brorsson 

Allergiker får inget bidrag för elsanering  17/4 

Filip Gustafsson 
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”Vi tycker att vi hade rätt”   17/4 

Filip Gustafsson 

Ändrat datum för bidrag till eluppvärmda hus  17/4 

Okänt 

Landers lägsta fastighetsskatt   17/4 

Lennart svensson 

Klart för byggstart i Ås   17/4 

Okänt 

 

Östersundsposten 

2012 

Det här ingår i Krokoms köp av Torsta och Rösta 18/4 

Matsåke Persson 

Brytning tvingar tusentals att flytta  19/4 

Okänt 

Rivningshotade hyreshus kan bli kva  19/4 

Håkan Persson 

Fler än 550 nya tomter planeras   20/4 

Bengteric Gerhardsson 

Nya regler för tomtkö i Härjedalen  20/4 

Håkan Persson 

Efterlängtat äldreboende invigs   21/4 

Matsåke Persson 

Regeringen ger ägare rätt att friköpa hus   21/4 

Håkan Persson 
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Bilaga 2. 

Kodbok 
 

 
A. Tidning: 

- Dagens Nyheter   1(55 stycken) 

- Aftonbladet    2(16 stycken) 

- Östersundsposten   3(23 stycken) 

- Länstidningen Östersund   4(19 stycken) 

 

B. Analysenheterna/artiklarna: 

Siffrorna från 1 till 113 

 

C. Kodare: 

Mimmi:     1 

Amanda:     2 

 

D. Årtal 

 

1982    1(55 stycken) 

1997    2(36 stycken) 

2012    3(22 stycken) 

 

+ Datum 

 

 

V1: Vilken är textens huvudsakliga vinkel? 

 

1. Bostadsbrist 
- Avser brist på bostäder, svårighet att få bostad, lång bostadskö 

 

2. Byggande av bostäder 
- Avser uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats  

- Ombyggnation, Upprustning 

- Rivning av bostadshus 

- Planering/planläggning av bostäder/områden 

 

3. Ekonomi i och kring bostaden 

- Bostadslån, ränta 

- Bidrag, hyra 

- Försäkringsfrågor 

- Taxering, fastighetsskatt 

 

4. Utförsäljning och omvandling av hyresrätter 
- Avser utförsäljning av hyresrätter och omvandling till bostadsrätter 

 

5. Försäljning och köp av bostäder/tomter 

- Avser köp eller försäljning av bostäder 

- Bostadspris 
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6. Övrigt 

 

V2. Vilken är textens huvudkälla? 

 

1. Privatperson 
- Avser person som medverkar i texten i egenskap av privatperson eller 

drabbad, ej som företrädare för företag eller organisation 

- Hyresgäst, ägare av bostad 

- Person som företräder sig själv – ej ex. Företag 

 

2. Anställd 
- Avser person som kommer till tals i egenskap av offetligt anställd 

eller anställd på företag 

 

3. Högre tjänsteman 

- I chefsposition vid ex kommun 

- Ej poltitisk förankring 

 

4. Politiker på kommunal- och landstingsnivå 

 

5. Politiker på riksdags- och regeringsnivå 

 

6. Chef eller ledning för företag/bolag - PRIVATÄGDA 

 

7. Chef eller ledning för företag/bolag – STATLIGT/ 

KOMMUNALT ÄGDA 

 

8. Chef eller ledning för statlig myndighet 

- SCB, Högsta domstolen, Hyresnämnden 

 

9. Intresseorganisationer – ägs varken av  STAT eller PRIVAT 

- Ex. Ägd av sina medlemar  

 

10. Finns ej 

 

97. Övrigt (framgår ej/oidentifierbar) 

 

V2.2. Om huvudkällan är person eller företag – är den då kopplad till: 

(företaget förmedlar/handlar med eller personen bor i en av de två nedanstående) 

 

1. Hyresrättsförening / hyresrätt 

2. Bostadsrättsförening / ägare av fastighet / tomt / lägenhet / villa 

3. Framgår ej 

97. Inget av dessa (ex myndighet/politiker) 

 

V2.3. Om andrakällan är person eller företag – är den då kopplad till: 

(företaget förmedlar/handlar med eller personen bor i en av de två nedanstående) 

 

1. Hyresrättsförening / hyresrätt 

2. Bostadsrättsförening / ägare av fastighet / tomt / lägenhet / villa 
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3. Framgår ej 

97. Inget av dessa  

 

V2.4. Om tredjekällan är person eller företag – är den då kopplad till: 

(företaget förmedlar/handlar med eller personen bor i en av de två nedanstående) 

1. Hyresrättsförening / hyresrätt 

2. Bostadsrättsförening / ägare av fastighet / tomt / lägenhet / villa 

3. Framgår ej 

97. Inget av dessa 

 

V3. Vilken är textens ursprung? 

1. TT 

2. Andra medier 

3. Pressmeddelande 

4. Rapporter/offentliga dokument 

5. Egenproducerat material (avser material från den egna tidningen) 

6. Insändarmaterial 

97. Okänt/går ej att utläsa 

 

V4. Vilken är textens andrakälla? 

(samma kodning som för huvudkällan, V2) 

 

V5. Vilken är textens tredjekälla? 

(samma kodning som för huvudkällan, V2) 

 

V6. Är huvudkällan man eller kvinna? 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Finns ej 

97. Framgår ej/oidentifierbar 

 

V7. Är andrakällan man eller kvinna? 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Finns ej 

97. Framgår ej/oidentifierbar 

 

V8. Är tredjekällan man eller kvinna? 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Finns ej 

97. Framgår ej/oidentifierbar 

 

V12. Hur framställs huvudkällan i texten? 

1. Positivt (ex. Källan har lyckats med en satsning på bostäder) 

2. Negativt (ex. Kritik framförs mot källan) 

3. Neutralt (varken positivt eller negativt eller både och så att vinklarna tar ut 

varandra) 

4. Går ej att utläsa 

5. Finns ej 
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V13. Hur framställs andrakällan i texten? 

 (se variabel V12) 

 

V14. Hur framställs tredjekällan i texten? 

 (se variabel V12) 

 

V15. Hur kommer huvudkällan till tals i texten? 

1. Citerad direkt (i form av pratminus eller citattecken) 

2. Citerad indirekt (avser återberättande av källans uttalande) 

3. Skriftlig icke-muntlig källa (baserad på proposition, offentliga arkiv, böcker) 

 5. Finns ej 

 97. Framgår ej/oidentifierbar 

 

V16. Hur kommer andrakällan till tals? 

 (se variabel V15) 

 

V17. Hur kommer tredjekällan till tals? 

(se variabel V15) 

 

V18. Finns det en bild/bilder till texten? 

 1. Ja 

 2. Nej 

V19. Vad föreställer huvudbilden? 

1. Huvudkällan 

2. Andrakällan 

3. Tredjekällan 

4. Genrebild (avser bilder på byggnader, grävmaskiner, som inte föreställer just 

den byggnad som texten handlar om) 

5. Byggnaden/byggnader som omtalas i texten 

6. Annan person/personer 

7. Finns ej 

97. Övrigt 

 

V20. Vilket kön har skribenten? 

 1. Man 

 2. Kvinna 

 3. Går inte att utläsa/varken eller 

 

V21. Vem är skribenten? (individ) 

1. TT 

2. Bo Westmar    DN 

3. Lenita Jällhage 

4. Göran Larsson 

5. Eva Hernbäck 

6. Annika Billström (s) 

7. Bo G Andersson 

8. Astrid Reichwald 

9. Anders Björnsten  

10. Ludvig Rasmusson 

11. Erland Eriksson (insändare) 
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12. Mert Kubu 

13. Börje Karlsson 

14. Sven Svensson 

15. Osmo Vatanen 

16. Nils-Eric Sandberg 

17. Stephen Lindholm 

18.  Leif Axelsson (insändare, medlem i C) 

19. Brita Svedlund 

20. Marianne Björklund 

21. Maria Victorin 

22. Per Sundgren (insändare) 

23. Terje Gunnarson 

24. Lars-Ingmar Karlsson 

25. Emma Jonesteg 

 

26. Anders Andersson, Lit (insändare)    LT 

27. Anita Näsberg 

28. Kerstin Modin 

29. Fredrik Fryklund 

30. Birger Ekerlid 

31. Marie Gustafsson 

32. Yngve Holmbergh 

33. Elisabet Rydell-Janson 

34. Ingvar Ericsson 

35. Pelle Zackrisson 

36. Karin Fjaervoll 

37. Håkan Persson 

38. Bert Olof Åkersström (debattartikel, vd Östersunds rådhus ab) 

 

39. Simon Gunnholt    ÖP 

40. Lennart Almén 

41. Anders Andersson, Lit (insändare) 

42. Kerstin Eriksson 

43. Anita Brorsson 

44. Filip Gustafsson 

45. Lennart Svensson 

46. Bengteric Gerhardsson 

47. Matsåke Persson 

48. Håkan Persson 

 

49. Lars-Olof Berglund    

    Aftonbladet 

50. Jimmy Nyström 

51. Ulf Karlsson  

52. Sture Schött 

53. Lena Mellin 

54. Ebba von Essen 

55. Gösta J (insändare) 

56. Lennart Arnstad 

57. Joachim Kerpner 
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58. Ingemar Flink (insändare) 

59. Olof Svensson 

60. Gösta Hellman (insändare) 

61. Barbro Engman (hyresgästföreningen), Lina Glans (SSCO), Anders Lago 

(HSB), Hanna Mörck (jagvillhabostad.nu) (Debattartikel) 

62. Steinar Olsen 

63. Lena Alfredsson (DN) 

64. Lasse Höglund (DN) 

65. Malin Olsson (LT) 

66. Emma Jonsteg (vd Utopia Arkitekter, debatt) 

97. Okänd 

 

V22. Vilken artikeltyp faller texten in under?  

1. Notis (Kortare nyhet presenterad utan ingress och som är under 500 

tecken)(Häger) 2. Nyhetsartikel (Nyhetstext som innehåller rubrik och ingress, 

samt är över 500  tecken) 

3. Reportage(Text med närvarokänsla som bygger på reporterns egna 

upplevelser på specifik plats/platser) 

4. Ledare (Material som producerats av tidningens ledarredaktion och som finns 

på ledarplats i tidningen) 

5. Insändare från privatpersoner. 

6. Debattartikel (Material som producerats av från redaktionen utomstående 

representanter, till exempel för parti eller organisation). 

 7. Övrigt/går inte att utläsa 

 

Elitkällor 
 

V23. Vilken ”rang” har huvudkällan? (med rang menas social status i samhället) 

 

1. Maktelit 
- Avser ministrar och riksdagsledamöter och kommunpolitiker 

- Kommunalt eller statligt ägda bolag och myndigheter, Ex SCB 

- Intresseorganisationer (med över 100 000 medlemmar) ex HSB 

 

2. Ekonomisk elit 
- Avser finansmän och höga chefer, privatägda bolag 

 

3. Kulturelit 
- Avser forskare och kulturpersonligheter 

 

4. Medieelit 
- Avser journalister och personer som förekommer i medierna ofta och 

som inte tillhör en annan elit 

 

5. Finns ej 
97. Ej elitkälla avser rektorer, poliser, arbetare, lägre tjänstemän, 

arbetslösa, studerande etc. (Sahlstrand) 
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V24. Om det framgår, vilken partitillhörighet har makteliten? (huvudkällan) 

1. Regeringen  

2. Oppositionen 

3. Moderat politiker 

4. Socialdemokratisk politiker 

5. Miljöpartistisk politiker 

6. Kristdemokratisk politiker 

7. Vänsterpartistisk politiker/Vpk 

8. Folkpartistisk politiker 

9. Sverigedemokratisk politiker 

10. Politiker i mindre parti/annat parti 

11. Finns ej 

12. Framgår ej 

13. Ingen maktelit 

14. X 

15. Centerpartistisk politiker 

97. Ingen elitkälla 

 

V25. Vilken ”rang” har andrakällan?   

 (se variabel V23) 

 

V26. Om det framgår, vilken partitillhörighet har makteliten? (andrakällan) 

 (se variabel V24) 

V27. Vilken ”rang” har tredjekällan?   

 (se variabel V23) 

 

V28. Om det framgår, vilken partitillhörighet har makteliten? (tredjekällan) 

 (se variabel V24) 

 

V29. Vem är HUVUDKÄLLAN? 

1. X 

2. Maria Larsson – Äldreminister (Kd)   DN 

3. Terje Gunnarsson – Ordförande Hyresgästföreningen Stockholm 

4. Annika Winsth – Chefsekonim Nordea 

5. Emma Jonsteg – VD, Utopia Arkitekter 

6. Lennart Allard – Medieutskott (S) 

7. Kjell-Ove Johansson – Chef, socialvårdsbyrån 

8. Birgitta Rydell – kommunpolitiker (Fp) 

9. Lena Nyberg – Socialborgarråd (s) 

10. Annika Billström – Gatu- och fastighetsborgarråd (s) 

11. Gusta Lindencrona – (Fp) 

12. Johan Myhrman – professor vid Handelshögskolan 

13. Nils Lundgren – PKbanken 

14. Curt G Ohlsson – SEB 

15. Rolf Wirtén – Budgetminister (Fp) 

16. Nils-Eric Sandberg – Ledarskribent 

17. Birgit Friggebo – Bostadsminister (Fp) 

18. Oscar Lindkvist – Rikstag (s) 

19. Tore Claeson – Rikstdag (Vpk) 

20. Rutger Månsson – Kommunalråd (M) 
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21. Lars Barreflet – arkitekt, Vaxholms kommun 

22. Bristol Jaldén, stadsarkitekt i Solna 

23. Gösta Welin, chef för Riksbyggen 

 

24. Anders Andersson – Privatekonom, chefredaktör Driva Eget 

    Aftonbladet 
25. Jan Björklund – (Fp) 

26. Stefan Attefall – Bostadsminister (Kd) 

27. Jens Spendrup – Bryggeriägare Spendrup 

28. Olle Löfgren – skadechef på Folksam 

29. Ingvar Fridell – Villaägareförbundets ordförande 

30. Per Sundgren – (Vpk) 

31. Jan von Malachowski – Vd för Auktoriserade mäklares riksförbund 

32. Holger Persson – Direktör för Bostads AB Linden 

 

33. Gottfrid Jonsson – (s) kommunalpolitiker  ÖP 

34. Lars Bygdén – (Fp) kommunalpolitiker, ordförande i 

samhällsbyggnadsnämden 

35. Lars Hermansson – (Sverigedomokrat) kommunalpolitiker 

36. Ardis Lindman – (s) ordförande i närvårdsnämnden 

37. Karin Kellström – Östersunds kommuns bygglovsarkitekt 

38. Jerker Blomqvist – chef för tekninska avdelningen på kommunen 

39. Ing Kurt Dahlén – någon på kommunen 

40. Ia Linander – Riksörbundet för för utvecklingsstörda barn och ungdomar 

 

41. Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare vid Krokoms kommun LT 

42. Birgitta Olsson, samhällsbyggnadsnömnden vid Krokoms kommun 

43. Finn Cromberger (fp) kommunpolitiker 

44. Harriet Jorderud (s) landstingsråd 

45. Bert-Olof Åkerström, vd Östersunds rådhus 

46. Rolf Lohse, advokat 

47. Erling Håkansson ingenjör, kommunens tekniska förvaltning 

48. Åke Lundström, kommunstyrelseledamot och ordförande i byggnadsnämnd 

49. Janne Backlund, ordf. Hyresgästföreningen i Bräcke 

50. Lennart Hansson, Jämtlands kraft AB 

51. John-Bruno Jacobsson (c) byggnadsnämndens ordförande 

 

52. Modulent – byggherre, privatägd 

 

53. SCB – myndighet 

54. Högsta domstolen 

55. Regeringen 

56. Oppisitionen 

57. (S) - hela partiet 

58. (M) 

59. (Fp) 

60. (V) – Vpk 

61. (Kd) 

62. (C) 

63. (SD) 
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64. (Mp) 

65. Hyresnämnden 

66. Kapitalvinstkommittén 

67. Svenska bostäder 

68. Östersunds kommun 1982 

69. Östersunds kommun 1997 

70. Östersunds kommun 2012 

71. Stockholms stad 1982 

72. Stockholms stad 1997 

73. Stockholms stad 2012 

74. Regeringsrätten (Högsta förvaltningsdomstolen) 

75. Stångåstaden 

76. Omsorgskommittén 

77. Arbetarekommunen Stockholm 

78. Gösta J. (Insändare) 

79. Hyresgästföreningen 

80. Ludvig Rasmusson (Journalist, DN) 

81. Riksgäldskontoret 

82. Boverket 

83. Yrkesmedicinska kliniken, Sundsvall 

84. Kammarrätten 

85. Göran Larsson (Journalist, DN) 

86. Skatteverket 

87. Länsstyrelsen (Jämtlands län) 

88. Stockholms utrednings och statistikkontor, USK 

89. Kammarkontoret, Stockholm 

90. Kjell A. Mattsson (Centerpartiets gruppledare i riksdagen) 

91. Lennart Pettersson (S) 

92. Borgerlig majoritet, Stockholms läns landsting, 1982 

93. Fastighetsnämnden 

94. Kommunstyrelsen i Solna, 1982 

95. Leif Axelsson (C) 

96. XXX 

97. XXX 

98. Cortina Lange (Kulturnämnden, 1982, Ekerö) 

99. Svenska Dagbladet 

100. Barbro Engman, Lina Glans, Anders Lago, Hanna Mörck 

101. Krokoms kommun 1982 

102. Torsten Samuelsson 

103. Skatteverket, Dalarna 

104. Socialnämnden 

105. Karin Kjellström (Bygglovsarkitekt) 

106. Dagens Nyheter 

107. Byggnadsnämnden Östersund 

108. LRF-avdelning i Ås 

109. Krokombostäder AB 

110. KF Bräcke 

111. Härjegårdar (kommunalt bostadsbolag) 

112. Gottfrid Johnsson (S) även nr. 33 

113. Mäklarstatistik (SCB) 
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114. Peter Putsep (vd svensk fastighetsförmedling) 

115. Botyrkabyggen 

116. TV4-nyheterna 

117. Maria Larsson (KD) även nr. 2 

118. Väsby kommun 

119. SBAB 

120. Tor Borg (chefsekonom) 

121. Lantbruksnämnden, Ragunda kommun 

122. Krokoms kommun 2012 

123. Fastighetsnämnden, Stockholm 

124. Byggnadsnämnden, Botkyrka 

125. HSB 

 96. Finns ej 

97. Ingen elitkälla 

 

V30. Vem är personen? (individ)ANDRAKÄLLAN 

 (se variabel V29) 

 

V31. Vem är personen? (individ)TREDJEKÄLLAN 

 (se variabel V29) 

 

 

 


