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ABSTRACT  

The shortage of student housing has been mentioned in Swedish newspapers since 1988, but then 

only in connection to the start of the winter semester. Today this is a constant crisis in all the 

larger Swedish university locations. We are wondering why this crisis is still as serious as it was 

in 2010.  

With this study we want to see how the local press writes about the student housing crisis. We 

use a content analysis to study three newspapers articles on the subject, published during two 

years. Our research questions concern who speaks, what is identified as the reason for this 

widespread crisis and what is identified as a possible solution to the housing shortage. Those who 

are identified as responsible for both the problem and solution are also studied. We also look at 

how the press frames their articles through five different perspectives to create a clearer picture 

of how the media portrays the housing crisis. 

The results show that the political sphere most often is identified as responsible. The parliament, 

the government and the local authority, are the ones singled out as the reason for the crisis. These 

institutions only speak a few times do to their disagreement on housing politics. However, the 

individual politicians are one of the most frequent speakers as they try to create public opinion on 

their solution proposals. The result of this is that most articles have an angle that emphasizes 

either the responsibility or the existing political conflict. According to our results, it is the 

economically based solution proposals that occur most often. The results also show that although 

student accommodation crisis is constant during the most part of the year, nearly 50% of the 

articles regarding student housing crisis is published in August / September, in connection with 

the start of the autumn semester. 

Our study initiates research on what researchers call a "slow-burning crisis". At the same time, it 

will contribute to the research already done on how young people live with regards to housing, 

and creates a bridge between media research and housing research. The study also shows how the 

public debate is carried out in the media, regarding the student housing crisis. 

  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .................................................................................................................................................... 1 

1.1 En kort historisk tillbakablick .............................................................................................................. 3 

2. Uppsatsens disposition ............................................................................................................................. 4 

3. Tidigare forskning ...................................................................................................................................... 5 

3.1 Forskningen kring medias porträttering av samhällsproblematik och kriser ..................................... 5 

3.2 Krisbegreppet i media ......................................................................................................................... 7 

3.3 Forskning kring ungas vuxna och dess boende ................................................................................... 9 

3.4 Vår studie i relation till den tidigare forskningen .............................................................................. 15 

4. Teoretiska utgångspunkter ..................................................................................................................... 16 

4.1 Krisbegreppet .................................................................................................................................... 16 

4.2 Agenda setting .................................................................................................................................. 18 

4.3 Agenda buildning .............................................................................................................................. 20 

4.4 Framing theory .................................................................................................................................. 20 

5. Metod och metodproblem ...................................................................................................................... 22 

6. Material och urval ................................................................................................................................... 26 

6.1 Avgränsningar.................................................................................................................................... 28 

7. Resultatredovisning ................................................................................................................................. 29 

7.1 Först och främst - valets inverkan? ................................................................................................... 29 

7.2 När publicerades artiklarna? ............................................................................................................. 31 

7.3 När publicerade tidningarna ............................................................................................................. 32 

7.4 Hur såg fördelningen ut mellan städerna? ........................................................................................ 33 

7.5 Vilka uttalar sig? ................................................................................................................................ 34 

7.6 Vilka anledningar eller orsaker till bostadskrisen angavs? ............................................................... 35 

7.7 Vilka anges som ansvariga för krisen? .............................................................................................. 36 

7.8 Vilka lösningsförslag anges? .............................................................................................................. 37 

7.9 Vilka anges som problemlösare?....................................................................................................... 38 

7.10 Var presenterades anledningarna? ................................................................................................. 39 

7.11 Var presenterades lösningarna? ..................................................................................................... 40 

7.12 Hur vinklas bostadskrisen? .............................................................................................................. 42 

8. Analys och Slutsatser ............................................................................................................................... 43 



 

 

Först och främst ...................................................................................................................................... 43 

8.1 Hur varierar publiceringen över året? ............................................................................................... 43 

8.2 Vilka får uttala sig? ............................................................................................................................ 45 

8.3 Vilka orsaker anges, vem nämns som ansvarig? ............................................................................... 46 

8.4 Vilka lösningförslag anges och vilka är problemlösare? .................................................................... 48 

8.5 Hur är artiklarna vinklade? ................................................................................................................ 50 

9. Skribenternas egna reflektioner .............................................................................................................. 51 

10. Fortsatt forskning .................................................................................................................................. 53 

Long-shadow crisis .................................................................................................................................. 53 

Könsfördelningen .................................................................................................................................... 53 

Bostadspolitiken ...................................................................................................................................... 53 

Ungas boenden ....................................................................................................................................... 53 

Sammanfattning .......................................................................................................................................... 54 

13. Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................... 55 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................................ 59 

 

  



1 

 

1. Inledning 
De flesta svenskarna har under de senaste åren har på något vis hört talas om den utbredda 

bostadsbristen för studenter, framförallt i storstäderna. För idag är den svenska 

bostadsmarknaden ett ämne som återkommer på ledar- och debattsidorna i våra svenska 

tidningar. Som kris har den växt fram långsamt, med ett första omnämnande redan 1988 (Wallin 

1988), då i mycket mindre skala än vad krisen har uppnått idag. Det är ett problem som funnits 

en längre tid i alla Sveriges större studentstäder och som årligen växt. Sveriges Förenade 

Studentkårer (SFS) har sedan 2008 årligen släppt en bostadsrapport som specifikt redovisar hur 

bostadssituationen ser ut på våra svenska studieorter (SFS.se 2013).  

Bostadsbristen är på många sätt en ett stort samhällsproblem och för studenterna har det sedan 

slutet på 00-talet blivit en kris. Begreppet kris har flera olika betydelser och tolkningar och dessa 

sätts många gånger i direkt relation till en specifik händelse. Estoniakatastrofen är ett tydlig 

exempel på en kris som kom ur en specifik händelse. Ordet kris kan också användas när en 

organisation inte klarar av att hantera en händelse på ett tillfredställande sätt (Falkheimer et.al 

2009). Det är mot denna tolkning vi ser bostadsbristen för studenter. Det är tydligt att våra 

politiker genom sitt hanterande av hyresmarkanden skapat en situation som är ohållbar för 

landets studenter (Lindbäck 2012). Bostadsbristen hindrar unga människor från att gå vidare i 

sina liv, från barndomshem till högre utbildning och sedan till det första fasta, självständiga 

boendet (Löfgren 1990). Som studenter är vi direkt påverkade av den pågående 

studentbostadskrisen. En bostadskris som är en realitet på många av våra svenska studieorter 

(Åsander 2012). Vi ser hur vår egen studentkår i början av varje termin går ut och ber folk 

upplåta sina soffor eller gästrum för studenter som inte får någon bostad, trots att Örebro 

kommun och Örebro universitet hävdar att det finns en gällande bostadsgaranti för 

studenter(obo.se 2013-01-18)(oru.se 2013-01-18). Vi har också, under flera års tid följt hur 

frågan gått från att varit ett problem på de stora studieorterna (Uppsala, Lund och Stockholm) till 

att påverka allt fler studieorter runt om i landet.  

Vår studie ämnar undersöka hur svensk lokalpress rapporterar angående studentbostadsbristen 

genom en kvantitativ innehållanalys. Studien använder material från tre lokaltidningar som 

representerar olika städer med olika allvarliga bostadssituationer. Studien ämnar undersöka hur 

http://www.sfs.se/vara-fragor/publikationer
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lokalpressen portträtterar och konstruerar bilden av bostadskrisen. För att kunna förmedla denna 

bild kommer studien ställa frågor så som; vilka som får uttalar sig, vilka får skulden och vem 

anges som problemlösare? Studien kommer kunna förmedla en bild av hur denna kris porträtteras 

i media och vilka anledningar som lyfts fram kring varför den fortfarande inte är löst. Samtidigt 

som studien, ur ett större perspektiv, hoppas kunna bidra till det kriskommunikativa 

forskningsfältet.  

Studentbostadskrisen kan sorteras in som en slow burning crisis (t’ Hart och Boin 2001), det vill 

säga en kris som tar lång tid innan den uppdagas och som sedan tar lång tid på sig att försvinna. 

Mycket krisforskning utgår oftast på andra typer av kriser, så som allvarliga olyckor så som 

Estoniakatastrofen, Tjernobyl, BP:s havererade oljeplattform, tågurspårningar osv. Dessa typer 

av kriser kallas ofta för fast burning- eller long shadow crisis (ibid.). Studentbostadskrisen är inte 

ett resultat av en katastrof, olycka eller allvarlig samhällsstörning. Den är inte heller skapad av en 

organisation och den kan inte direkt karaktäriseras som en plötslig händelse.  

Studentbostadsbristen är ett resultat av politiska beslut (eller bristen på dessa) under lång tid. 

Dessa beslut har gjort det mindre lönsamt att bygga hyresrätter och i förlängningen har 

byggandet av studentbostäder helt avstannat (Linderoth och Lundberg, 2010). En av Sveriges 

främsta nationalekonomer, ekonomie-professor Assar Lindbeck (2012), skrev i sina memoarer; 

“Jag är övertygad om att de flesta som satte sig in i hyresregleringens 

skadeverkningar - något som jag försökt göra - skulle hålla med mig om att 

svensk bostadspolitik är en 70 år lång katastrof” (Lindbeck 2012) 

Denna kvantitativa innehållsanalys kommer bidra inte bara till hur en slow burning crisis 

porträtteras i press, utan också tillföra ett nytt perspektiv för forskning rörande boende och 

bostäder i Sverige. Vi har noterat en avsaknad av analyser kring hur bostad eller boendefrågor i 

Sverige portträtteras i media. Vi hoppas därför att vår uppsats kommer kunna bidra till hur bilden 

av en viss populations boende (eller brist på denna) porträtteras i svensk press. Idag studeras 

bostadsfrågor för unga oftast uppdrag av olika intresseorganisationer så som Sveriges Förenade 

Studentkårer (SFS) eller Hyresgästföreningen. Dessa intresseorganisationer drivs av en egen 

agenda. Hur denna fråga porträtteras i media är dock ett område som inte har berörts av de 

forskare som studerar bostadsrelaterade frågor.  
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1.1 En kort historisk tillbakablick 

2001 var året bostadsbristen för studenter på allvar började diskuteras mer i media. Sedan 2001 

har exempelvis Sydsvenskan skrivit om en bostadskris för studenter, då i början av terminerna 

(Nathéll, 2001). På Dagens Nyheters (DN) debattsida skrev Barbro Engman och Anna Lasses om 

att 9 av 10 unga bor hemma på grund av att det inte finns bostäder för dem (Engman och Lasses, 

2001) och Nerikes Allehanda skrev att bostadsbristen är en stressfaktor för framtida studenter 

(Nerikes Allehanda, 2001). En kris som nu gäller året om (Åsander 2012). 

Då media har stora påverkansmöjligheter på vilka frågor som är aktuella i samhället (McCombs, 

2006) frågar vi i vilken utsträckning studentbostadskrisen visas i media, framförallt hur 

dagspress skriver om ämnet.  

En kombination av två faktorer har bidragit till skapa dagens bostadssituation; byggandet av små 

hyresrätter gick drastiskt gick ned mellan åren 2002-2003 och bibehölls sedan på en fortsatt låg 

nivå (SCB Statistikdatabas), samtidigt som nittiotalets babyboom-generation nådde/når det 

åldersintervall (19-25år) inom vilket flest studenter faller mellan åren 2008-2017 (HSV 2012:10). 

Enligt hyresgästföreningens senaste rapport kring unga vuxnas boende, saknas det 163 000 

bostäder i Sverige. Det är mindre bostäder i storstadsregioner som primärt efterfrågas 

(Westander, 2011), även om bristen på studentbostäder är något som finns i de flesta städer som 

idag hyser en högskola eller ett universitet (SFS 2012).  

Frågor kring samhällsbyggnad och bostadspolitik har under de senaste 20 åren i viss mån 

studerats nationellt. Andersson et.al (1997) gjorde en studie av bostadsmarknaden med fokus på 

hur denna skulle utvecklas under 2000-talet. Bergenstråhle (2009) har i omgångar tittat på ungas 

boende för Hyresgästföreningen räkning. Hans senaste rapport från 2009 visar på att bristen på 

bostäder för unga har ökat trots att andelen som befinner sig i ålderspannet 20-27 år är färre idag 

än 1997. Hans rapport visar också att cirka var tredje person i åldern 20-27 år är fattig enligt de 

riktlinjer som konsumentverket har dragit upp för skälig levnadskostnad. En av de viktigaste 

frågeställningarna som lyfts fram i Bergenstråhle (2009) är den växande bristen på bostäder. 

“Vid årsskiftet 2008/2009 fanns det 641 000 unga i åldern 15-19 år... 

Var ska dessa bo? Det fattas redan 126 000 bostäder för unga vuxna. 
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Fram till år 2015 beräknas antalet 20-27 åringar i Sverige öka med 

120 000 eller nästan 18 procent”. (Bergenstråhle, 2009) 

Att detta skulle bli ett problem är inget nytt. I en äldre studie (Löfgren, 1990) studeras vikten av 

det självständiga boendet för ungdomars väg in i vuxenlivet. Denna studie återkommer vi till i 

avsnittet tidigare forskning.  

Trycket på en viss typ av lägenheter ökar, något som idag (efter babyboom-generationens 

övergång från ungdom till unga vuxna) skapat en stor bostadsbrist för dessa 

övergångslägenheter. Den sociala tidtabellen som Löfgren (1990) presenterar har inte förändrats, 

snarare har tiden som ung vuxen istället förlängts genom kravet på högre studier som ställs av 

arbetsmarknaden. 

Utöver det som publicerats från Hyresgästföreningen och SFS har väldigt lite studier gjorts kring 

ungas boende under 2000-talet. Fokus för boendeforskare i Sverige ligger snarare kring frågor 

om segregationen i storstäderna (Lilja 2011)(Holmkvist 2009). 

2. Uppsatsens disposition 

I kapitel 3 tittar vi på tidigare forskning som går att koppla till vår studie. Vi ser på forskning 

kring medias porträttering av samhällsproblematik. Vi ser även på forskning kring unga vuxna 

och dess boende och avslutar genom att sätta vår studie i relation till dessa forskningsämnen.  

Våra teoretiska utgångspunkter följer i kapitel 4. Här berättar vi djupare om kris begreppet och 

hur agenda setting, agenda building och framing theory berörs i vår studie. Vidare följer kapitel 

5, material och urval. Vi diskuterar vad vi kommer att studera, varför vi gjort dessa val samt 

avgränsningar vi har gjort på urvalet.  

I kapitel 6 behandlas metod och metodproblem. Vad innebär en kvantitativ innehållsanalys, och 

vad finns för svårigheter eller problem med denna metod? Resultatredovisningen följer i kapitel 

7. I ordning med våra forskningsfrågor redovisar vi vad vår studie fått för resultat. Vi visar på 

resultaten genom tydliga diagram.  
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Kapitel 8 innehåller en analys på vad vi funnit, tillsammans med våra slutsatser, varpå kapitel 9 

är en djupare diskussion gällande våra resultat. 

Vi har även en bild om fortsatt forskning, hur detta ämne ska kunna utvecklas än mer. Detta har 

vi skrivit om i kapitel 10. Efter det följer referenslistan och vår kodbok. 

3. Tidigare forskning 

Vår ambition är att denna uppsats ska bidra till två olika forskningsfält. Det första är det 

kriskommunikativa forskningsfältet och det andra är forskningen kring samhällsbyggnad och 

bostadssituationer.  

Forskningsfältet kriskommunikation är brett och dessutom ett fält som är öppet för samarbete 

mellan olika ämnen. Kriskommunikation som forskningsområde fokuserar i huvudsak på 

kommunikationen mellan olika organisationer och olika intressenter vid en krissituation 

(Falkheimer et. al. 2009). Forskningen kring kriskommunikation kan sägas fokuserats kring fyra 

problem; (1) medborgarnas uppfattning av kriser, (2) hur medborgare använt sig av 

krisinformationen, (3) nyhetsmediernas roller och innehåll och (4) vilka källor som använts av 

nyhetsmedierna (Tierney, Lindell och Perry 2001). Ytterligare ett område som intresserar 

krisforskarna är hur organisationer eller myndigheter hanterar kriser (Falkheimer et.al 2009).   

Vår uppsats ämnar undersöka det tredje problemet, nyhetsmediernas roller och innehåll. 

Forskningen kring boende och bostäder (eller bristen på dessa) är brett och täcker in många olika 

forskningsfält, så som demografi (Löfgren, 1990), ekonomi (Linderoth och Lundberg 2010) och 

den mediala dimensionen (Richter et.al, 2011).  

3.1 Forskningen kring medias porträttering av samhällsproblematik och kriser 

Det finns flera olika samhällsproblem och det skiftar ofta i både omfattning och i hur mycket 

media rapporterar om dem. Hemlöshet är det område som kanske ligger närmast bostadslösheten 

som gäller för många svenska studenter. Det finns visserligen många olikheter mellan de två 

populationerna men de båda samhällsproblemen har en del gemensamt. Det första är kanske 

uppenbart, bristen på en bostad. Det andra är utsattheten, för de hemlösa är bristen på bostad ett 

akut problem under vintern, när kölden i många länder gör det omöjligt att sova utomhus. För 
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studenter är bristen akut när studieterminen ska påbörjas och man fortfarande inte har någonstans 

att bo, kanske i en helt ny stad.  

Richter et.al (2011) drar slutsatser kring rapporteringen av hemlösa i Kanada med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys. Precis som studentbostadskrisen är hemlösas situation ett större 

samhällsproblem som är svårlöst. Richter et.al studerade främst hur hemlösa porträtterades och 

den sociala frågan kring hemlöshet. De valde att genomföra studien mot bakgrund av att andelen 

hemlösa i Kanada drastiskt ökat under perioden 1987-2007. Artikeln och forskningen som 

presenteras i den är en del i en större studie där forskarna tittar på förhållandet mellan media och 

medborgarnas inställning till hemlösa och hemlöshet. Forskarna utgår från tesen att media har 

makt över hur ett samhälles attityder och åsikter formas. De bygger sin studie utifrån teorin om 

att, utan medias inblandning skulle medborgarnas uppfattning om hemlösa enbart baseras på de 

fåtal interaktioner den enskilde individen har med hemlösa på gatan. 

Studien syftar till att besvara två övergripande forskningsfrågor. Dels vad rapporterade de stora 

kanadensiska tidningar angående hemlöshet mellan 1987-2007. En fråga som Richter et.al (2011) 

konkritiserade till (1) vilka personer det talades om i artiklarna, (2) vilken typ av artikel det var, 

(3) under vilken period på året som det skrevs om frågan och (4) vilka tidsperioder var frågan 

som mest aktuell. Den andra forskningsfrågan var vilka ämnen kring hemlöshet som de stora 

kanadensiska tidningarna hade rapporterat om under forskningsperioden. För att studera detta 

samlar de artiklarnas olika ämnesuppslag i större kategorier, (1) housing-related issues, (2) 

Profiling of homelessness or homeless people, (3) Health-related issues, (4) economic factors, (5) 

illegal activity begging/panhandling, (6) community aid and support. Genom denna indelning 

kan de på ett enkelt och kvantitativt sätt studera sina artiklar.  

Forskarna använde sig av en kvantitativ innehållsanalys för att genomföra undersökningen men 

behövde förlita sig på en del kvalitativa inslag när de, till exempel, värderade temat för de olika 

artiklarna. Forskarna använde sig av ett kodsystem där de samlade in artiklar från sju olika 

kanadensiska dagstidningar och gick inom totalt 1014 artiklar (ibid.).  

Deras analys visade att flest artiklar publicerades kring hemlöshet mellan åren 1997-2001 och 

2006-2007. Vidare visar deras forskning att media fokuserar mer på frågan under 

vintermånaderna än andra månader. Väldigt få artiklar (bara cirka 10 %) talade om hemlöshet 
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utanför Kanadas gränser. Majoriteten av artiklarna presenterades som nyheter samtidigt som 

12,5% av dem var debattinlägg. 

3.2 Krisbegreppet i media 

För att få en fördjupad förståelse över hur kris begreppet används i medier och hur 

rapporteringen kring olika typer av kriser fungerar tog vi hjälp av Seon-Keyoung et.al (2009) 

som undersökte hur krisrelaterade händelser vinklades i artiklar som publicerats i de största 

amerikanska tidningarna. De utgick ifrån Semetko och Valkenburgs (2000) teoribildning där de 

delat in vinklingen av artiklar i fem olika “frames”.  Dessa är; Human interest frame, Conflict 

frame, Morality frame, economic frame, attribution of responsibility frame. Human interest 

frame innebär att artikeln utgår från en individ och försöker berätta utifrån dennes perspektiv. 

Conflict frame används i artiklar där det finns någon form av konflikt och två sidors åsikter ska 

framkomma. Morality frame är när artikeln är sprungen ur någon form av samhälls- eller religiös 

moral. Economic frame innebär att artiklarna fokuserar på ekonomiska faktorer främst. 

Attribution of responsibility frame är artiklar där en individ klandrar eller försöker lägga över 

ansvaret på någon eller något.  Deras studie visade att 95 % av artiklarna de studerade använde 

sig av attribution of responsibility vinklingen. Artiklar där människor hade skadats på grund av 

krisen visade sig mestadels utgå från human interest-vinklingen. I artiklar som handlade om 

kriser som skulle kunnat förhindras, visade deras forskning att conflict-vinkeln användes oftast 

av journalisten. 

En studie av Valentini och Romenti (2011) undersökte det italienska flygbolaget Alitalias kris 

2008. En kris som inte hade en utgångspunkt i en olycka, vilket många tidigare 

forskningsansatser kring flygbolagskriser har haft. Istället var denna kris ekonomisk och 

påverkade den italienska staten då Alitalia var ett statligt bolag, fram till 2008. Valentini och 

Romentis valde att titta på hur artiklarna kring denna kris vinklades utifrån samma framing-teori 

som Seon-Keyoung et.al (2009) använde. En metod som togs fram av Semetko och Valkenburg 

(2000). 

Det system som Semetko och Valkenburg (2000) presenterade och som både Seon-Keyoung et.al 

(2009) samt Valentini och Romenti (2011) använt sig av, anser vi är ett bra sätt att kvantifiera 
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vinklingen av text. Systemet skulle vi kunna utnyttja för att ta reda på ur vilken vinkel 

journalisterna vill att mottagaren ska läsa om studentbostadskrisen. 

 

Maxwell McCombs (2006) ger ett antal exempel på hur på hur media också kan ge situationer 

benämningen kris utan att det för den skull är en kris enligt krisforskningens definitioner. Ett av 

exemplen på detta som McCombs tar upp är “energikrisen” i Västtyskland 1973. Under en fem 

månader lång period publicerade den västtyska pressen flertalet negativa artiklar kring tillgången 

på olja i landet. Artiklarna använde sig allt oftare av benämningen “kris” för situationen. 

Opinionen som bildades blev så stark att det infördes bilkörningsförbud på söndagar och sänkta 

fartgränser på motorvägarna. Invånarna började bunkra bensin vilket ökade efterfrågan. Det 

visade sig att “krisen” hade sitt ursprung i att de arabiska oljeproducerande länderna hade höjt 

priserna och påbörjat en bojkott av bland annat USA och Nederländerna. Det visade sig senare 

att de Västtyska oljeimporterna hade vart högre under de månader där pressen talade om kris än 

de var året innan. Under de två månader efter att pressen slutat skriva om “energikrisen” gick 

både Västtysklands oljeimport ned (pga. stora reserver) och efterfrågan likaså. McCombs drar 

slutsatsen att “krisen” skapades av media genom att sätta denna högst på agendan, vilket sedan 

påverkade befolkningen så till den grad att den fick konsekvenser på såväl deras agerande som 

landets lagstiftning.  

De andra exemplen som McCombs tar upp är den nationella oron för drogmissbruk i USA som 

skapades genom att den ansedda tidningen New York Times publicerade hundratalet artiklar 

kring ämnet 1985. Under ett antal år framöver skapades en stor oro i landet över drogmissbrukets 

inverkan på samhället. “Nyheten” spred sig till andra tidningar och medier och blev snart en 

nationell angelägenhet. Det enda New York Times hade gjort var att belysa problemet, 

droganvändningen hade inte ökat under dessa månader. 1989 genomfördes en opinionsmätning 

där 63% av landets befolkning hävdade att droger var det största nationella problemet. Året 

därpå, genom att regeringen genomfört en stor nationell kampanj ansåg endast 9% att det var 

landets största problem. McCombs skriver att detta är det “renaste” exemplet på hur medias makt 

över dagordningen påverkar och skapar en stark opinion som får långtgående verkan på 

samhället. (McComb 2004) 
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Vi ska inte bortse från den maktposition som det innebär att forma den massmediala 

dagordningen. I många fall kan det finnas gömda faktorer som påverkar varför något hamnar 

högst på medias agenda. Att kalla något för kris har, uppenbarligen, visat sig ha en stor inverkan 

på en population och dessutom ofta fått stora konsekvenser. Detta är något att ta i beaktning och 

reflektera över, något vi kommer göra genom att bland annat försöka följa hur de starkaste 

intresseorganisationerna i studentbostadsfrågan, så som studentkårerna och Hyresgästföreningen, 

agerar i pressen.  

3.3 Forskning kring ungas vuxna och dess boende 

Löfgren (1990) visar på en social tidtabell där vi i olika stadier av våra liv har olika behov. 

Löfgren ser det som att vi kommer från en kärnfamilj och når vuxenlivet när vi nått en ny 

kärnfamilj. För att nå dit krävs såväl eget boende som arbete. Här är det egna boendet centralt. 

Enligt Löfgrens studie ville de unga vuxna helst finna sin första bostad centralt i en storstad för 

att sedan, när de nått sin nya kärnfamilj flytta till ett hus i en ytterförort. I och med ett växande 

antal unga vuxna skulle också antalet som vill följa den sociala tidtabellen bli fler.  

Även om uttrycket “kärnfamilj” känns ålderstiget idag anser vi att den sociala tidtabell som 

Löfgren presenterar i mångt och mycket fortfarande är aktuell. Löfgren använder ordet 

“kärnfamilj” som en beskrivning av några olika faser i en människas liv. Han uttrycker att vi går 

från vår första “kärnfamilj” till vår nästa som det slutgiltiga steget i vårt vuxenblivande. Detta har 

han använt som måttstock för att kunna definiera de olika stegen i vår personliga utveckling. 

Även om den klassiska kärnfamiljen inte är något vi alla eftersträvar, så symboliserar bildandet 

av en ny, egen kärnfamilj för Löfgren att det sista steget från barndom till vuxenlivet är taget. För 

att kunna beskriva det steget mellan ungdom och vuxenliv används ofta begreppet “ung vuxen”. 

Löfgren ville inte sätta begreppet “ung vuxen” i förhållande till ålder då det snarare handlar om 

en mognadsprocess. Väljer vi att anpassa oss till de samhälleliga normer som råder idag är 

övergången från barndomshemmets kärnfamilj till ens nya kärnfamilj inte längre en valid 

måttstock då kärnfamiljen inte längre är normativ. Idag är det därför än svårare att beskriva det 

slutgiltiga steget från “ung vuxen” till “vuxen”. Är det när vi skaffar oss ett fast jobb? Är det när 

vi flyttar hemifrån eller kanske när dessa kombineras? Frågan ska inte besvaras i och med den 



10 

 

här uppsatsen men det står klart att, har inte den unga individen möjligheten att lämna 

föräldrahemmet för ett eget boende försenas övergången från “ung vuxen” till vuxen. (Löfgren 

1990) 

“Vi ska också vara medvetna om att ungas boende i norden skiljer sig från 

hur det ser ut i många andra delar av världen. I många länder lämnar inte 

unga sina barndomshem förrän de är redo att starta en egen familj och 

alltså har nått den punkten där de av samhället anses vuxna. Om vi i 

Sverige vill fortsätta på den sociala tidtabell som gällt sedan högre 

utbildning blev tillgängligt för hela befolkningen, måste något göras. 

Annars behöver vi ändra vår gemensamma inställning till 

mognadsprocessen och den första egna bostaden.” 

 Westander
1
 (Företrädare för Hyresgästföreningen) 

Sent 2012 (Bergendahl 2012) publicerades en statlig offentlig utredning 

med fokus på hyresrätter och hyresmarknaden. Ansvarig utredare, Per 

Anders Bergendahl, slår i inledningen fast att: 

 

 “Hyresmarknaden karakteriseras av att det saknas utbud av hyresrätter i 

områden där efterfrågan är stor. På de håll i dessa områden där det trots 

allt finns en tillstymmelse till utbud är det i praktiken endast i 

högprisklasser” (ibid.).  

Varför är detta då relevant för vår studie? Utredningen visar att drygt en tredjedel av 

befolkningen i Sverige bor i hyresrätter. Av dessa bor unga och äldre oftare i hyresrätter än andra 

befolkningsgrupper. Att hyresrätten är central för unga görs uppenbart av att Bergendahl skriver; 

“Den övervägande delen unga har heller inte förutsättningar att köpa en bostadrätt eller en 

bostad med äganderätt” (Bergendahl 2012).  

                                                           
1
 Ylva Westander utredare Hyresgästföreningen, telefonsamtal 2012-11-27 
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Utredningen slår vidare fast att det är de unga som står för den främsta rörligheten på 

bostadsmarknaden och att viljan att flytta bedarrar med åren. Det är dessutom viktigt för 

samhället att de unga har möjligheten att flytta mellan olika platser i landet.  

“Det är viktigt för arbetsmarknaden, både på kort sikt och på lång sikt, att unga har möjligheten 

till denna rörlighet” (ibid.). Det här försvåras då bristen på hyresrätter i tillväxtregioner, dit 

främst unga studenter eller nyutexaminerade studenter vill flytta. På dessa orter är antalet 

tillgängliga hyresrätter mycket lågt eller till och med obefintligt.  

Hur ser då efterfrågan av hyresrätter ut i landet? Bergendahl delar in de som söker en hyresrätt i 

tre kategorier (1) “temporär efterfrågan”, (2) “långsiktig efterfrågan” och (3) “inte tillgång till 

ägarmarknaden”, där studenter kan inbegripas i såväl den första som den tredje kategorin. Den 

temporära efterfrågan handlar om att den bostadssökande vill hitta en lägenhet som det både är 

lätt och billigt att flytta in i och flytta ut ur under en begränsad tid. Med “inte tillgång till 

ägarmarknaden” menar Bergendahl (2012) de i samhället som inte har de ekonomiska 

förutsättningarna att köpa sin bostad eller vilkas privatekonomier inte kan utsättas för den 

sårbarhet som värdeminskningar och ränteförändringar kan innebära.  

Det blir tydligt att bostadsmarknaden inte har utvecklats i takt med efterfrågan. Bergendahl 

(2012) visar att köerna för att få tillgång till det kommunala bostadsbiståndet har ökat under en 

längre tid samtidigt som antalet hyresrätter faktiskt har minskat med cirka 67 000 bostäder sedan 

1998. Antalet bostäder för de som har råd att köpa sin bostad har dock ökat med cirka 259 000 

bostäder (SCB 2012).  

Utredningen (Bergendahl 2012) visar också på hur situationen ser ut i andra europeiska länder. 

Ute på kontinenten finns det många länder som delar upp hyresmarknaden i två delar. Den ena är 

den privata hyresmarknaden och den andra kallas för “social housing”, något vi valt att översätta 

till offentligt styrd hyresmarknad. Med offentligt styrd hyresmarknad avses det, i de länder där 

detta gäller, statligt subventionerade bostäder som finns tillgängliga för de som inte har råd att 

komma in på den privata marknaden. Sverige räknas till de länder som använder sig av en 

offentligt styrd hyresmarknad, då majoriteten av våra hyresrätter ägs av kommunala bostadbolag. 

Skillnaden mot andra länder i Europa som också använder sig av en offentligt styrd 

hyresmarknad är att dessa i övriga Europa är subventionerade och oftast vänder sig specifikt till 
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de mest utsatta på bostadsmarknaden. Den andel hyresrätter som befinner sig på den offentlig 

styrda hyresmarknaden är också större i Sverige än i andra länder. Det land som Bergendahl 

anser har den mest välfungerande hyresrättsmarknaden i Europa är Tyskland. Den tyska 

hyresmarknaden är, till skillnad från den Svenska, till största delen bestående av privata aktörer. 

Den utgör också 60 % av den totala tyska bostadsmarknaden. Den offentligt styrda 

hyresmarknaden är liten och endast till för att tillgodose lägenheter för de mest utsatta i 

samhället. Hyresnivåerna i Tyskland baseras på hur eftertraktad staden, området, kvarteret och 

den enskilda lägenheten kan vara. Det finns också tydliga restriktioner över hur mycket hyran får 

höjas totalt under en treårsperiod. Detta kallas i Tyskland för “hyresspegeln”. Hyresspegeln tas 

fram av kommunen och/eller intresseföreträdare för hyresvärdar och hyresgäster. I Sverige 

regleras istället hyrorna centralt vilket inte ger de privata aktörerna samma svängrum som i 

Tyskland och bostädernas hyror följer inte heller efterfrågan. (Bergendahl 2012) 

Vidare i sin utredning jämför Bergendahl (2012) väntetiden och hyresnivån i sju europeiska 

huvudstäder med Stockholm. Han tittade specifikt på en genomsnittslägenhet (40 kvm) och 

utgick från en genomsnittshyra. Det framkommer att i städer som Oslo, Köpenhamn och 

Helsingfors finns en hyresnivå som ligger över den genomsnittsliga men att kötiden för få en 

sådan lägenhet är under en vecka. I städer som Amsterdam och Madrid ligger hyrorna under 

snitthyran och här är väntetiden upp till fem veckor. I Berlin behöver du inte ens vänta en vecka. 

Hur ser det då ut i Stockholm? För samma lägenhet kommer du bara behöva betala drygt hälften 

av snitthyran men du kommer få vänta ett tag, närmare bestämt 307 veckor eller om man så vill 

11 år. (ibid.) 

Det är inte bara den statliga utredningen, SFS och Hyresgästföreningen som ser problem vad 

gäller bostadsmarknaden i Sverige. Även den internationella valutafonden (IMF 2012) pekade i 

maj 2012 ut att den svenska bostadsmarknaden har en hämmande effekt på svensk ekonomi.  

Vad kan då göras åt den svenska bostadsmarknaden? Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och 

SABO utkom med en egen rapport kring vilka ekonomiska skillnader som påverkar de olika 

bostadsformerna (hyresrätten kontra bostadsrätten). De presenterade tre förändringar som de 

menar skulle skapa en ökad tillgång på hyresrätter: (1) låg moms på bostadshyror, (2) 
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fastighetsskatten på hyresrätter avskaffas, (3) skattereglerna ändras för att underlätta underhåll av 

bostadshyreshus.  (Fastighetsägarna et.al 2010) 

Bergendahl (2012) presenterar fem lösningar han anser borde implementeras snarast för att börja 

mjuka upp och förbättra den svenska hyresmarknaden. Han vill; (1) ge uppdrag om utvidgad 

hyresstatistik, (2) använda den sammanhängande bostadsmarknaden som referensram för det 

bruksvärde istället för det som slås fast av kommunen, (3) öka toleransen för hyresskillnader i 

hyresnämndernas prövningar, (4) utvidga och förtydliga presumtionshyror och reglera 

indexeringen av dessa hyror, (5) införa en hyresreduktion vid upprustning eller åtgärdsarbeten till 

följd av till exempel eftersatt underhåll. En utvidgad hyresstatistik skulle skapa en större 

transparens på den svenska hyresmarknaden och göra denna mer öppen för reformer och 

dessutom skapa intresse från investerare. Att låta marknaden agera referensram istället för 

kommunerna kommer leda till att ett större område räknas in och att detta område kan delas in i 

olika hyresregioner utefter efterfrågan. Att dessutom definiera hyresnivåerna utefter den rådande 

brukstandarden för lägenheten är också en anpassning för att få till en mer “marknadsmässig” där 

hyresmarknad.  

Genom att öka toleransen för hyresskillnader i den instans som ska avgöra vad som är en skälig 

hyra öppnas den privata uthyrningssektorn upp ytterligare. Presumtionshyror är vad de hyror som 

sätts på nybyggda hyresrätter kallas. Detta kan i vissa fall hamna avsevärt högre än de rådande 

hyrorna i området. Det Bergendahl (2012) föreslår här är att hyran för nybyggda hyresrätter 

istället ska kunna förhandlas individuellt, det vill säga från lägenhetstyp till lägenhetstyp och att 

förhandlingen skulle kunna ske direkt mellan hyresvärd och hyresgäst. Som ett komplement till 

det systemet skulle hyror indexregleras vilket skulle göra det omöjligt för en hyresvärd att gå 

över en viss summa i en hyresförhandling. Denna indexering föreslår utredningen ska göras av 

hyresnämnderna. Förslaget om hyresreduktion vid åtgärd eller upprustning på grund av att 

hyresvärden inte underhållit hyresbostaden på rätt sätt bör vara standard och skrivas in i lagen. 

Detta gör att bostäder som inte når de av staten uppsatta kriterierna för “lägst gångbar standard” 

får en lägre hyra än andra bostäder. 
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Alla de förslagen som Bergendahl (2012) presenterade i sin utredning ska dock inte stå i vägen 

för de riktade insatser som behövs på hyresmarknaden. Här lyfter Bergendahl särskilt fram 

studentbostäderna:  

“Ett exempel på ett sådant stöd är att staten erbjuder subventionerade 

garantier för nybyggnation av studentlägenheter i utbyte mot ett hyrestag 

under ett antal år. Sådant stöd till en ekonomiskt svag grupp skulle troligen 

kunna definieras som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse”.  

(Bergendahl 2012 s. 104) 

I en kandidatuppsats i fastighetsekonomi från 2010 studerar Linderoth och Lundberg (2010) 

bostadsbristen på hyresmarknaden utifrån ett aktörsperspektiv. De har genomfört en kvalitativ 

studie där de intervjuar representanter från BI, Fastighetsägarna, Fastighetsnämnden, 

Fastighetskontoret i Halmstad, HFAB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. 

De slår, precis som Bergendahl (2012) fast att bristen på hyresrätter i landet leder till att folk 

söker sig till andra-, tredjehandskontrakt vilket innebär ett otryggt boende. Den svarta 

bostadsmarknaden ökar också tack vare detta. De lyfter upp att så kallade flyttkedjor, det vill 

säga det händelseförloppet som skapas av att en person lämnar en egenbostad för en annan, blir 

längre om lägenheten som personen flyttar till är större.  

I deras uppsats redovisar de också ett antal bostadspolitiska visioner för hyresrätten. En av dessa 

är en regeringsproposition från 2010 som föreslog att de offentliga bostadsbolagen skulle verka 

efter tydligare mål och ramar utifrån ett vinstintresse. Vidare skulle deras roll som normativ vad 

gäller hyressättning avskaffas. Denna proposition röstades senare igenom och trädde i kraft den 

andra maj 2011 (Boverket 2013-01-25).  

Av de resultat som presenteras i uppsatsen finns det ett antal punkter att ta med sig. Bostäder är 

först och främst en begagnatmarknad. Majoriteten av landets bostäder är inte nyproducerade 

vilket innebär, vad det gäller hyresrätter, att byteshandeln är öppen. Du byter en begagnad vara 

mot en annan. Finns det för få lägenheter på marknaden från första början försvårar det för nya 

aktörer att ens ta sig in. Således påverkas flyttkedjorna negativt då det råder brist både uppåt i 

storlekar på lägenheter men även nedåt.  Byggföretagens representanter som intervjuas lyfter 
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fram att, genom att bygga lägenheter för personer som är kapitalstarka gynnas byggkedjorna. 

Dessa personer är oftast 55+. Nackdelen med detta visar dock Bergendahl (2012) där har lyfte 

fram att “äldre” är mindre benägna att flytta.  

Vidare konstaterar studien att bostadssubventioner sedan krigsslutet vart sättet att stimulera 

bostadsmarknaden i Sverige. Det konstateras att marknaden, utan subventioner inte har de 

ekonomiska förutsättningarna att producera lägenheter till den kostnad som marknaden är beredd 

att betala. Ett alternativ till subventioner som lyfts fram av byggföretagen är att utöka 

bostadsbidragets verkningsgrad. Skulle en inkomstsvag individ kunna få bidrag för sitt boende så 

att detta når en rimlig nivå finns det inga hinder för bostadsbolagen att bygga mer. Att det krävs 

riktade investeringsbidrag från centralt håll, så som riksdagen, är dock ett måste om 

bostadsbolagen ska kunna möta efterfrågan från inkomstsvaga grupper som efterfrågar mindre 

lägenheter. En liten lägenhet kostar mer för byggbolagen och hyresvärdarna än en stor. Här 

framgår också två andra problem som står i vägen för byggnation av nya hyresrätter. Det första 

är den höga byggstandarden vi har i Sverige, våra krav på nya bostäder fördyrar också 

byggnationen av dessa. Byggherrarna lyfter också fram att fastighetskontoren generellt sett är 

negativa till innovativa bygglösningar eller sätt att använda bebyggingsbar mark. Det blir tydligt 

att de lösningsförslag som byggbolagens representanter förespråkar i Linderoth och Lundberg 

(2010), på många punkter är skilda från de Bergendahl (2012) presenterar. Hyresvärdarna ser 

gärna att hyresgästernas inflytande över boendestandarden ska få avgöra priserna istället för att 

dessa standarder styrs från centralt håll. “Om unga kan tänka sig att bo till lägre standard borde 

inte regelverket regelvärket stå i vägen”. (Linderoth och Lundberg 2010).  

3.4 Vår studie i relation till den tidigare forskningen 

Som vi tidigare påpekat har mycket forskning gjorts på det kriskommunikativa fältet. Det är ett 

brett ämne som har växt mycket på senare tid . Dock så fokuserar denna tidigare forskning starkt 

på kriser som är direkta och har stor samhällelig påverkan så som Estoniaolyckan eller 

naturkatastrofer som Tsunamivågen 2004 (Falkheimer et.al 2009). Vad vi kan se finns det en 

brist på forskning rörande återkommande, långlivade kriser. Vår studie kan bidra till att börja 

fylla det vetenskapliga hål som en slow burning crisis faktiskt är. 
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Richter et.al (2011) visade att antalet artiklar kring hemlöshet ökade vintertid. Vi har utifrån 

denna slutsats tagit fram en tes som säger att antalet artiklar kring bostadsbristen för studenter är 

som flest i början av höstterminen, det vill säga mellan augusti till oktober. Seon-Keyoung et.al 

(2009) använder sig av en modell som Semetko och Valkenburg (2000) tog fram för att studera hur 

artiklar vinklas. Denna modell är ett mycket tilltalande och effektivt sätt att på ett kvantifierbart 

sätt studera något med kvalitativa egenskaper. Vi kommer använda oss av samma modell när vi 

ska studera hur artiklarna är vinklade, då vi tror att artiklarna varierar i form av journalistisk 

vinkel. Valentini och Romenti (2011) visade också att denna modell går att applicera på ett 

enskilt krisfall, vilket vi också ämnar göra. 

Bergendahl (2012), (Linderoth och Lundberg 2010), Hyresgästföreningen m.fl har lyft fram olika 

lösningsförslag för att råda bot på bostadshyresbristen. Dessa kan vi dela upp i olika kategorier 

för att sedan undersöka dess förekomst i de artiklar vi studerar. Vi skulle till exempel kunna 

använda oss av kategorier så som kostnadsrelaterade lösningsförslag eller skatterelaterade 

lösningsförslag. (Linderoth och Lundberg 2010) visar också på att det finns en stor politisk 

oenighet vilket ytterligare fördröjer byggnationer av hyresrätter. Denna politiska oenighet är 

också intressant att studera men är något som vi endast kommer kunna behandla ytligt i vår 

studie.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Under detta avsnitt ämnar vi presentera de olika teoretiska utgångspunkter från vilka vår studie är 

sprungen. Vi tittar på kris begreppet, agenda setting- och agenda building teorin samt framing 

theory. Genom att utforska kris begreppet kan vi konkretisera sättet vi ser på kris och således 

också se hur studentbostadsbristen förhåller sig till de olika tolkningarna av ordet kris. Agenda 

setting och agenda building är teorier som behandlar vad som lyfts fram i media. Hur kommer 

det sig att studentbostadskrisen omtalas i media? Dessa teorier försöker besvara den frågan åt 

oss. Vad gäller framing theory är det en teori som direkt påverkar vår studie. Vi vill studera hur 

våra artiklar är vinklade och ämnar använda oss av metoder starkt knutna till framing theory. 

4.1 Krisbegreppet 

Krisforskningen lyfter fram att kriser har tydliga kännetecken:  
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“...en kris kännetecknas särskilt av att den är överraskande och inträffar 

plötsligt (för det mesta), är hotfull till sin karaktär och resulterar i hög 

osäkerhet samt att den präglas av krav på snabb respons och stor tidspress” 

(Lerbringer 1997).  

Studentbostadsbristen uppfyller visserligen några av dessa kriterier, men inte alla. Krisforskarna 

är också benägna att kategorisera olika kriser utefter karaktär: the fast burning, the cathartic, the 

slow-burning och the long shadow crisis. Den första typen dyker upp snabbt och försvinner 

snabbt, den andra avslutas snabbt men växer fram över tid, den tredje tar lång tid på sig att visa 

sig och försvinner också långsamt, den fjärde kan inträffa snabbt men resulterar i problem och 

kriser på andra håll (‘T Hart och Boin 2001). Just studentbostadsbristen skulle kunna 

kategoriseras som en slow burning crisis.   

Studentbostadskrisen är inte vad man normalt brukar tänka på när vi hör ordet kris, men är likväl 

en kristyp som är långt vanligare än vad vi vill tro. Många samhällsproblem som lyfts fram i 

medierna skulle kunna karaktäriseras som kriser. Till exempel att brottsligheten är högre i 

storstädernas ytterförorter eller att pensionerna som idag kvitteras ut av våra äldre inte räcker till. 

Det går att göra listan väldigt lång men det som gör studentbostadsbristen unik i sammanhanget, 

tror vi, är att den av media porträtteras som en kris, år efter år. 

Hur definierar vi kris? Heath och Miller (2004) har listat över 20 olika definitioner av ordet kris 

och dess innebörd. Vissa av dessa utgår från att krisen uppstår vid en historisk vändpunkt för den 

organisation som krisen berör. Andra utgår ifrån att en kris är något som kräver hantering utanför 

den dagliga verksamheten. Det går också att säga att kriser kommer ur risker (Heath 2010). 

Risker i sin tur kan manifestera sig i alla olika storlekar och former. Ordet kris kan också 

användas för att beskriva det tillstånd då en organisation inte längre kan hantera en extrem 

händelse på ett tillfredsställande sätt (Falkheimer et.al 2009). Ur ett samhällspolitiskt perspektiv, 

vilket är inom det område som vår studie rör sig, bör ordet kris snarare definieras utifrån att det 

är en händelse som gör samhället sårbart och leder till stress och ovisshet på såväl individ- som 

samhällsnivå (ibid.). Just en samhällskris har av forskarna definierats på följande sätt; 

A society crisis is a serious threat to the basic structures or the fundamental 

values and norms of a system, which under time pressure and highly 
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uncertain circumstances necessitates making critical decisions  

(Rosenthal, Charles och ‘T Hart, 1989 s.10). 

Vad skulle då definitionen av den kris som idag existerar kring ungas boende vara? Enligt oss är 

definitionen av denna specifika kris en händelse som påverkar en enskild samhällspopulation på 

ett negativt sätt. För denna population är situationen i många fall är akut och problematiken 

förvärras för var dag som går. En situation som, om inget görs, kommer resultera i oanade 

samhällsproblem. 

Om vi tar studentbostadskrisen och ser den utifrån Rosenthal och Harts (1989) definition av en 

samhällskris så inser vi att den inte riktigt är kvalificerad. Deras definition av en samhällskris är 

en kris som hotar de grundläggande strukturerna eller de värderingar och normer som, under 

tidspress och osäkra förhållanden kräver snabba och nödvändiga beslut. Denna definition lyfts 

även fram i den moderna litteraturen (Falkheimer et.al 2009) som en definiton av en 

samhällskris.  

Studentbostadskrisen är en visserligen något som slår mot en av de grundläggande stegen för att i 

samhällets ögon bli vuxen; möjligheten till ett eget boende. Tidspressen finns också där då 

problematiken bara förvärras så länge som inget görs. Frågan vilka ekonomiska möjligheter att 

åtgärda krisen har också framförts av regeringen (Bergendahl 2012). Problemet är att den inte går 

att anse som akut som många andra samhällskriser kan vara.  

  

4.2 Agenda setting 

Det går att hävda, utifrån vissa specifika teoribildningar att, mediernas roll är central för hur 

frågan kring ungas boende behandlas i det offentliga rummet. Forskare har sedan 1920-talet 

intresserat sig för hur media påverkar våra åsikter (Strömbäck, 2006). Det var dock först i slutet 

av 60-talet som teorier kring mediernas makt och dess effekter på samhället blev forskarnas 

fokus (Strömbäck 2009). Den kanske främsta teorin inom fältet är Agenda Setting-teorin som 

talar om hur media påverkar vad det är som är aktuellt i samhället. Detta är något som blir 

särskilt tydligt om forskarna studerar politiska samhällsfrågor (McCombs, 2006).  
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Journalisternas roll blir, enligt Agenda setting-teorin, central när det kommer till vilka frågor som 

opinionen kommer bildas kring (Strömbäck 2009). Detta styrks av Walter Lippman (Lippman 

1997) så menar att vi lever i en värld som formas av medierna och att mediernas agerade i rollen 

som brygga mellan verkligheten och “bilderna i vårt huvud” i många fall inte är komplett. Han 

kallar detta för en pseudo omgivning. Detta beror sannolikt på att journalisterna inte kan ta in all 

relevant information på ett specifikt område och sedan förmedla alla dess dimensioner vidare till 

oss som mottagare. Vårt beteende rättar sig då efter denna pseudo omgivning, något som har 

bekräftats av forskningen på området (McCombs 2006). Detta gör det möjligt för medierna att 

skapa kriser.  

McCombs (2006) visar på ett antal exempel från både Tyskland och USA där detta har skett. I 

exemplen lyfter McCombs fram att journalisterna väljer att porträttera de olika situationerna som 

“kriser”. I det ena exemplet skapades en “energikris” i Tyskland, inte på grund utav bristen på 

olja utan på grund av att pressen stimulerade till ökad efterfrågan på olja (ibid.). McCombs går 

aldrig in på de bakomliggande orsakerna till att pressen valde att kalla detta för kris. Deras 

möjlighet är dock det som är intressant. De skapade en opinion kring en energikris som 

resulterade i flertalet samhälleliga förändringar. Denna makt och möjlighet är något vi måste ha i 

bakhuvudet när vi undersöker studentbostadskrisen. 

Forskarna frågar sig om Agenda Setting är något som sker med journalisternas vetskap eller om 

det är något som sker omedvetet. Forskningen pekade också tidigt ut journalisterna som dem som 

sätter agendan (Strömbäck 2009). Det har också framkommit en del annan kritik mot agenda 

setting. Bland annat att det inte finns någon klar definition av vad en händelse är och att agenda 

setting teorin därför blir allomfattande (Lang och Lang 1981). Agenda setting teorin visar också 

på att det finns någon form av korrelation mellan politiska beslut och vad agendan men att 

forskare, inom ramen för agenda setting inte har intresserat sig för hur denna process kommer 

till. Forskarna frågar sig också om agenda setting är något som görs medvetet eller omedvetet? 

(Williams 2003) Frågan är helt enkelt för kompex för att kunna förklaras med endast en teori.  

Det är först nu på senare tid som forskningarna allt mer tar i beräkningen de som försöker 

påverka journalisterna för att just deras ämne ska tas upp och hamna på agendan. All den 
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forskningen som görs kring hur ämnen hamnar på agendan klassificeras idag i ett eget teoretiskt 

forskningsfält, agenda building. (Williams 2003) 

4.3 Agenda buildning 

Agenda buildning-teorin utgår från tanken att det är någon eller något som förmår journalisterna 

att skriva det de gör (McCombs 2006). Det är alltså en utomstående kraft som påverkar hur 

agendan ser ut. Agenda buildning-teorin som presenterades av Cobb och Elder (Cobbs och Elder 

1972) har fokus på att finna korrelationen och uppkomsten av samhällsfrågor mellan de mediala, 

publika och politiska sfärerna (Larsson 2005). Deras studie undersökte främst på hur politikerna 

påverkade den mediala agendan och därigenom den samhälleliga opinionen. Larsson konstaterar 

att opinionsbildningen idag i hög grad istället sker med hjälp av PR-konsulter, lobbyister och 

spinndoktorer. Dessa sysslar kontinuerligt med kampanjverksamhet och opinionsbildning för just 

de frågor dem eller intressegrupper de representerar (ibid.).  

Intressegrupperna jobbar med flera olika påverkansformer där fokus bland annat ligger på att 

producera och sedan överlämna med material till journalisterna som gynnar gruppernas syften 

(Larsson 2005). I vår studie har vi två sådana intressegrupper som vi följer särskilt noga: 

studentkårerna (genom SFS) och hyresgästföreningen.  

Utifrån agenda setting-teorin och även agenda buildning-teorin kan vi teoretisera kring vårt eget 

val av ämne. Vi har en hypotes om att ämnet behandlas i samband med hösterminens start då 

behovet av bostäder för nya studenter är som störst. Det är också under den här perioden som en 

av de största studentdrivna påverkansorganisationerna, SFS, släpper sin bostadsrapport. Vår 

hypotes är att deras rapport är startskottet för medierapporteringen kring bostadskrisen vid 

höstterminens start. Vi frågar oss dock om den är det enda som bär upp artiklarna eller om 

journalisterna finner nya källor att utgå från i frågan. 

4.4 Framing theory 

Tätt sammankopplat med agenda setting är framing theory (Strömbäck 2009).  Framing theory 

kan översättas till gestalningsteori. Den som anses vara gestaltningsteorins fader är sociologen 

Erving Goffman (Strömbäck 2009). Han var dock mer intresserad av hur vi tolkar och ger 

mening till våra erfarenheter oavsett hur vi har upplevt dem (ibid.). Detta begrepp används för att 

analysera hur medier framställer en specifik nyhet. Vad inkluderas, vad utesluts och vad betonas? 
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Hur inramas denna nyhet och hur kontextualiseras den (Nilsson, 2010)? Gestaltningsteorin 

intresserar sig för hur journalister tar vissa delar av en uppfattad verklighet och framhäver en 

specifik problemdefinition. Det handlar kort om hur verklighetsbilder skapas i media genom att 

vissa delar utesluts, framhävs, fördjupas eller betonas genom ett ramverk (Larsson, 2005). 

Framing theory har på senare tid blivit en av de mest framträdande teorierna när forskarna ska 

försöka förklara medias inverkan på individen (Strömbäck 2009). 

En vanlig metafor för medierna är att de reflekterar verkligheten. Gestaltningsteorin säger att 

media inte reflekterar verkligheten utan en version av den. Hur den medierade verkligheten ser ut 

baseras på en rad olika faktorer, från till exempel valet av ämne till vilka källor som används. 

Allt detta på verkar således hur medias version av verkligheten ser ut. Verkligheten sett ur alla 

individers perspektiv blir således alldeles för komplex och invecklad att forskarna inte kan 

generalisera vad som är verkligheten och vad som inte är det. Verkligheten är subjektiv och 

varierar således från individ till individ. Hur den subjektiva verkligheten ser ut påverkas dock av 

medierna enligt gestaltningsteorin. Medierna gestaltar således verkligheten. (ibid.)  

En annan del av gestaltningsteorin bygger på att vår uppfattning av verkligheten egentligen inte 

bygger på verkligheten i sig utan på medias bild av verkligheten. Om journalisterna (eller andra 

personer bakom medierna) är beroende av andra, utomstående människor för information, blir 

medierna lättare att påverka och deras gestaltning av verkligheten kan följa specifika individers 

subjektiva verkligheter. (ibid.)  

Enligt McCombs (2006) så finns det flera sätt att se på gestaltningsteori. För det första behandlar 

det hur nyheter redigeras och sätts inom olika ramar för att får starkare genomslagskraft. Den 

andra delen består av hur nyheten framställs;  

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them 

more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 

particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation 

and/or treatment recommendation for the item described.”  

- Robert Entman, (1993)  
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Genom att använda olika frames och olika infallsvinklar till en nyhet “skapar” journalisten 

problemet. Ett visst sätt att framhäva nyheten frambringar ett visst tolkningssätt av informationen 

som ges, till exempel genom att förklara varför det är ett problem som diskuteras och om berättar 

om dess centrala orsaker och möjliga lösningar. (Nilsson, 2010) 

5. Metod och metodproblem 

För att studera vinklar i press och samtidigt använda sig av en innehållsanalytisk metod finns det 

två tillvägagångssätt, det induktiva eller det deduktiva (Semetko och Valkenburg, 2000). Ett 

induktivt förhållningsätt skulle innebära att varje nyhetsartikel analyseras med en öppen ingång 

för att forskaren ska kunna notera alla tänkbara vinklingar som finns i artikeln. Detta tvingar 

forskaren att utgå från väldigt öppna definitioner av vinklingar. Tillvägagångsättet är bra om 

forskaren vill ta reda på alla olika sätt som en artikel kan vinklas men det är också ett väldigt 

tidsödande arbete som dessutom kan vara svårt att replikera (.ibid). Genom att istället utgå från 

ett deduktivt förhållningsätt kan forskaren från början definiera de olika möjliga vinklingar en 

artikel kan ha och sedan utforska hur ofta dessa förekommer i nyhetsflödet. Genom att arbeta 

utifrån en deduktiv ansats med ett begränsat antal vinklingar blir kodningen av en större mängd 

data betydligt lättare. Det blir dessutom enklare att replikera det forskarens resultat och bidrar till 

bra reliabilitet (.ibid). 

Semetko och Valkenburg (2000) samlar de fem vanligast förekommande vinklingarna som 

forskare innan dem har pekat ut. Dessa är human interest frame, conflict frame, morality frame, 

economic consequences frame, morality frame och responsibility frame. I den första vinkeln 

belyser journalisten frågan utifrån individens perspektiv och fokuserar på det emotionella för att 

skapa en känsla av skuld och/eller ansvarstagande, medan den andra vinkeln ställer två individer, 

grupper eller organisationer mot varandra. Den tredje vinkeln är artiklar som förmedlar någon 

form av moral (vilket oftast sker genom citat) och den fjärde vinklingen pekar på vilka 

ekonomiska konsekvenser individen, gruppen, organisationen eller samhället kan komma att lida 

av på grund av krisen. Den sista vinkeln vill lägga ansvaret på någon eller något (.ibid). 

Semetko och Valkenburg använde sig av enkla “ja” eller “nej” frågor för att mäta vilken vinkel 

som artikeln hade. Genom att ta fram mellan 3-5 frågor för varje vinkel kunde de sedan dra 
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slutsatsen om vilken vinkel artikeln hade (.ibid). Det här arbetssättet återanvänds av Seon-

Kyoung och Gower (2009) i sin studie och Valentini och Romenti (2011). Vi tänker också 

använda oss av denna metod för att visa på vilken vinkel som förekommer mest i artiklar om 

studentbostadskrisen. Då vi har fem kategorier med mellan 3-5 frågor för varje kategori och en 

artikel kan ha flera olika vinklar kommer vi använda oss av procentsatser för att få fram vilken 

vinkel som är dominant i fall där detta behövs. Om en vinkel har tre frågor är varje fråga värd 

33,3%, har den fyra frågor är varje fråga värd 25 % och har den fem frågor är varje fråga värd 

20%. Vi kommer sedan koda varje enskild fråga med svaret Ja (1) eller Nej (0) beroende på om 

artikeln besvarar frågan eller ej. Skulle antalet procent bli lika för en artikel kommer vi räkna 

med att den tillhör båda vinklarna.  

Efter att ha diskuterat de olika vinklarna kom vi fram till att vi skulle tolka economic frame ur ett 

rent ekonomiskt perspektiv, alltså där vi talar om rena pengar. Det skulle dock kunna gå att 

argumentera för att det i economic frame också skulle ingå samhälleliga vinster eller förluster 

som indirekt påverkar ekonomiska faktorer, till exempel hur hög kompentensnivån är i en stad, 

något som påverkas av tillgången på studentbostäder (Bergendahl 2012). Vi har i vår kodning 

helt valt bort detta då denna faktor i de flesta fall är ett direkt resultat av bristen på 

studentbostäder och därför skulle bli överrepresenterat i vår kodning. Det är inte heller på det 

viset som tidigare forskare har använt sig av metoden.  

Vi har valt att använda oss av kvantitativ innehållsanalys, där fokus ligger på att undersöka en 

stor del av texterna i en population genom specifika variabler. Detta för att kunna få en generell 

uppsikt över ämnet och sedan kunna besvara frågor gällande hela populationen. Berelson (1952) 

definierar metoden som sådan: “innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, 

systematiska och kvantitativa beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll”. Citatet 

innehåller fyra viktiga begrepp inom kvantitativ innehållsanalys; objektivitet, systematik, 

kvantitet och manifest. För att uppnå ett objektivt synsätt måste variablerna vara så pass 

oberoende av vilken forskare som utför analysen. Alltså ska samma resultat finnas genom samma 

variabler oavsett vem som genomför analysen. Där vävs även systematiken in, variablerna och 

analysen måste ske på ett systematiskt och välplanerat sätt. Kvantitativt menar på att variablerna 

måste utformas på så sätt att de kan ge svar på frågor om frekvens och omfång och därmed ge 
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upphov till statistiska samband. Med manifest åsyftas att endast det som är klart iakttagbart av 

alla läsare ska analyseras, alltså inte dolda budskap eller implicita åsikter. (Nilsson, 2010) 

Kritik rörande kvantitativ innehållsanalys berör faktumet att endast ett par variabler undersöks 

för att kunna se en helhet, vilket en del forskare anser stör möjligheten till ett riktigt 

helhetsperspektiv (Nilsson, 2010). Det finns även kritik gällande det faktum att det ofta är svårt 

att få svar på varför-frågor. Den typen av frågor kan oftast bara svaras på med spekulationer. Det 

är även praktiskt taget omöjligt att skapa en kodbok utan något uns av tolkning från kodarens 

sida, eftersom den måste bygga på vardagskunskap som kodarna besitter för att bli förståelig 

(Bryman, 2001). 

För att besvara våra andra forskningsfrågor utöver hur artiklar vinklas studerar vi ett antal olika 

element i artiklarna. Vi har valt att ha tre övergripande frågeställning, till exempel “Vem uttalar 

sig?” och har utefter den konstruerat ett antal olika Ja/Nej frågor, så som “Uttalar sig politiker? 

De övergripande frågorna vi har valt ut utifrån våra forskningsfrågor är; “vilka som uttalar sig?”,  

“anges någon anledning till bostadsbristen?” och “anges någon lösning på densamma?” Vi valt 

att endast koda dem som explicit uttalar sig i artiklarna. Hade vi även kodat dem som uttalar sig 

implicit blir tolkningsutrymmet för “vem uttalar sig” mycket större, vilket snarare leder till ett 

kvalitativt förhållningssätt.  

När lösningen eller anledningen är att “bygga fler bostäder” alternativt “Det byggs inte 

tillräckligt med bostäder” kodar vi inte detta som en lösning/anledning, då det är alldeles för 

brett. Självklart är lösningen på bostadskrisen att bygga fler bostäder. Hade det varit så lätt hade 

bostadsbristen antagligen inte existerat idag. I stället vill vi se vilka lösningar som lett fram till 

byggandet av bostäder, som skattelättnader eller markangivelser. Vi ser alltså bostadsbristen som 

ett symptom och inte som anledningen till krisens existens, det samma gäller för lösningen. Att 

det byggs fler lägenheter är den generella lösningen på problemet men vägen till lösningen är vad 

som borde studeras. Det är dessa vi kodar. Vi har också kodat lösningar och anledningar som 

påverkar endast delar av populationen som till exempel utbytesstudenter samt tillfälliga lösningar 

så som modulbostäder och akutboende.  

Vi anger sex anledningar respektive lösningar på problemet. Dessa är (1) platsmässig, (2) 

skatterelaterad, (3) kostnadsrelaterad, (4) lag eller regelmässig, (5) tidsmässig och (6) övrigt. 
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Platsmässigt kan likaställas med utrymmesmässigt, det vill säga att det saknas eller att mark har 

blivit tillgänglig för byggnationer. Skatterelaterad är när det är skattemässiga förändringar som 

antingen är anledningen eller lösningen för att det ska kunna byggas mer. Kostnadsrelaterat 

inbegriper så väl själva byggkostnaden som uttalanden om direkta statliga/kommunala 

subventioner är ett hinder eller ett sätt att främja byggandet. Lag och regelmässigt är precis som 

det låter, när problemet eller lösningen är beroende av en gällande lag eller regel och när en 

förändring av dessa kan underlätta byggandet. Tidsmässigt, när argumentet är baserat på tid. Ett 

exempel på detta skulle vara att det inte byggs på grund av att “studentkullarna kommer gå ned 

nästa år”. Det kan också vara en tidsbegränsad lösning, så som akutboende för studenter. Dessa 

är aldrig varaktiga lösningar utan ett sätt att råda bot på det akuta, direkta problemet. Alla 

lösningar (förutom övrigt) är direkt politiskt relaterade.  

Vi såg redan vid vår första provkodning att valet 2010 kan ha haft en inverkan på antalet artiklar 

som skrivs. För att ta reda på hur stor denna inverkan är kommer vi i vårt kodschema ta upp en 

fråga om vad som föranlett artikeln, där valet 2010 kommer att ingå som ett alternativ. 

Vi undersöker också om artiklarna anger någon ansvarig för att problemet uppkom eller någon 

problemlösare för att råda bot på bostadskrisen. Dessa delas in i följande sju kategorier (1) privat 

bostadsbolag, (2) kommunalt bostadsbolag, (3) kommun, (4) riksdag/regering, (5) universitet, (6) 

studentkår och (7) någon/något annat. Kommunen kan anges som ansvarig i flera olika 

situationer. Det kan vara allt från markanvisning till vilka rekommendationer som ska ges till det 

kommunala bostadsbolaget. Riksdag och regeringen är inblandade i såväl skatte som lag och 

regelförändringar.  

När vi tittar på vilka som uttalar sig ställer vi oss frågan om följande har uttalat sig i artikeln, (1) 

student/er, (2) studentkår, (3) universitet, (4) kommun, (5) enskild politiker, (6) privat 

bostadsbolag, (7) kommunalt bostadsbolag, (8) riksdag/ regering generellt, (9) någon övrig. 

Studenter är alltså enskilda studenter som uttalar sig i rollen som student. Studentkår är ett brett 

begrepp och inbegriper så väl studentkårsrepresentanter på lokal nivå som Sveriges Förenade 

Studentkårer och enskilda kårers bostadsbolag då dessa är en förlängning av studentkåren. 

Universitet är också brett definierat och inbegriper alla som är anställda av universitetet, vilket 

kan vara såväl rektor som lokalförsörjningsansvarig. Kommun inbegriper alla kommunalt 
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anställda men inte kommunpolitiker som uttalar sig i rollen som kommunpolitiker. Här ingår inte 

heller de kommunala bostadsbolagens representanter. Dessa kodas inom ramen för kommunala 

bostadsbolag. De gånger vi kodar att riksdag/regering uttalar sig är när 

regerings/riksdagsrepresentanter eller ministrar uttalar sig kring ett beslut de tagit eller, om det 

var en minister som uttalat sig, utifrån sin roll som minister och inte som politiker. De uttalar sig 

alltså inte enskilt utan “på uppdrag av”. Övriga är de som inte kan sorteras in i några av dessa 

kategorier.  

Om man ser till studiens reliabilitet (Bryman, 2009) hoppas vi kunna få fram tillförlitliga resultat 

genom ett mångsidigt och allomfattande kodschema. Vi ser även till reliabiliteten genom att båda 

(separat) testkoda ett visst antal artiklar för att sedan utveckla vårt kodschema innan vi genomför 

vår studie. Genom att se på korrelationen mellan våra olika resultat kan vi utveckla kodschema 

och göra det mer reliabelt.  

Att få en hög validitet är inget vi ser som ett problem med tanke på vilka frågeställningar vi har 

kommit fram till hittills. Att undersöka vilka som får uttala sig och i vilka roller bör framstå 

ganska klart oavsett kodarperson. Att däremot mäta hur artikeln är vinklad kan ge vissa problem 

när det kommer till validiteten eftersom det oftast är subtilt framställt, genom ordval. Här 

kommer vi antingen behöva granska artikeln som helhet eller finna ordmarkörer att leta efter i 

artiklarna som representerar vinkeln på den. Genom att provkoda mellan 20-50 artiklar till en 

början hoppas vi kunna finna en gemensam lösning som är optimal för vårt arbetssätt. 

 

 

6. Material och urval 

Materialet vi kommer att analysera är artiklar skrivna och publicerade under 2010-2011 i svensk 

dagspress. Dagens Nyheter (DN), Nerikes Allehanda (NA) och Sydsvenskan är de tidningar vi 

kommer studera artiklar ur. För att studera studentbostadskrisen krävs det ett hanterbart men 

också validerat material. Genom att analysera artiklar där orden “bostadsbrist”, “bostadskris” och 

“student” förekommer i olika konstellationer hoppas vi kunna samla de artiklar som är relevanta 
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för vår studie. Vi har valt att studera rapporteringen kring bostadskrisen i fyra städer, närmare 

bestämt Stockholm, Malmö, Lund och Örebro. Vi har valt att rangordna dessa städer utefter hur 

allvarlig bostadsbristen är i respektive stad. Detta gör vi utifrån SFS bostadsrapport från 2012 

(Åsander 2012). I fallande ordning med den stad som har störst problem först, enligt följande; 1. 

Stockholm, 2. Lund, 3. Malmö och 4. Örebro.  

Vi kommer studera studentbostadskrisen i Stockholm genom att läsa artiklar publicerade i DN. 

För att studera krisen i Örebro studeras artiklar ur NA och för Malmö och Lund genom artiklar 

publicerade i Sydsvenskan. För att kunna skilja på vilka artiklar som är skrivna med ett Malmö 

respektive Lund perspektiv kommer vi utgå ifrån om någon av städerna nämns i artiklarna eller 

om artikeln ligger under en bilaga för någon av städerna. Kan vi inte definiera vilken stad den 

representerar kommer den antingen behandla båda städerna eller vara en artikel som tar upp 

situationen ur ett nationellt perspektiv. Dessa två alternativ kommer också kodas. Vi har valt DN 

som representant för Stockholm då de dels har den största upplagan i staden jämfört med sina 

konkurrenter (Rogberg, 2012) och genom att bland annat har en Stockholmsbilaga med i 

tidningen på ett tydligt sätt profilerar sig som en tidning med fokus på huvudstaden. Det problem 

vi ser med valet av DN är att tidningen också ses som en nationell morgontidning och därför inte 

nödvändigtvis innehåller det lokala perspektivet i samma utsträckning som de andra tidningarna 

vi valt ut för studien oftast har. Vi har valt Sydsvenskan då dess upplaga i Skåne är betydligt 

större än sina konkurrenter (ibid.) samt att den andra, större tidningen i regionen, Skånska 

Dagbladet, har betydligt färre artiklar och tidningar registrerade i databasen Mediearkivet. 

Mediearkivet är den databas vi har tillgänglig för att kunna ta del av artiklar från andra städers 

lokaltidningar. 

Nerikes Allehanda (NA) är den tredje tidningen vi valt att studera. Valet baseras dels på att 

tidningen har sitt säte i samma stad där vi studerar vilket ger studien ett lokalt perspektiv. Örebro 

är även en av de städer där bostadskrisen är tydlig men inte lika utbredd som på de större 

studieorterna (Åsander 2012). Vi har också valt då tidningen då vi personligen upplevt en 

förvärrad situation i Örebro för studenterna de senaste åren.  
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Vårt första urval genererade 182 artiklar
2
. Efter att ha sorterat bort notiser, ofullständiga artiklar 

och insändare fastställde vi antalet artiklar som ska ingå i studien till 104. Vi valde att inte koda 

notiser då dessa innehåller för lite information för att kunna kodas. Insändare valde vi bort då 

dessa är skrivna av privatpersoner och inte journalister. Vi har gjort andra kombinationer av 

söktermer men hamnar aldrig under 850 artiklar och många av dessa är helt enkelt inte relevanta 

för vår studie. Vi ämnar undersöka alla artiklar, ledare och debattinlägg som publicerats under 

perioden. 

6.1 Avgränsningar 

Då mängden artiklar skrivna på ämnet de senaste 5 åren
3
 överstiger tretusen enbart i tryckt press 

måste vi begränsa vår studie. Vi har, som nämnt ovan, valt att göra det genom att endast titta på 

rapporteringen i tre städer och tre olika dagstidningar under en tvåårsperiod. Anledningen till att 

vi valt att begränsa oss till dessa städer är för att situationen varierar på en skala från något lättare 

bostadsbrist till extrem bostadsbrist mellan de olika städerna. Vi tittar endast på de artiklar i 

Mediaarkivet som innehåller sökorden bostadsbrist, bostadskris och student i olika 

kombinationer och sammansättningar. Vi väljer också bort artiklar som inte behandlar 

studentbostadsbristen i Sverige.  

Genom vårt urval kommer vi inte koda artiklar som handlar om studentbostäder som inte direkt 

har att göra med bostadsbristen eller bostadskrisen. Vi kommer inte heller koda artiklar som 

endast behandlar studenter. Vårt urval skulle i dessa fall bli för stort och ohanterbart. Genom vårt 

urval bortser vi också ifrån hur bostadsbristen påverkar andra samhällsgrupper.  

Efter vår provkodning valde vi att bortse från notiser då texten är för kort och innehåller för lite 

information för att de ska bidra något till vår studie; vi bortser också från insändare då båda dessa 

oftast tolkas implicit. Både notiser och insändare är generellt så korta att resultatet på studien kan 

komma att förvrängas, samt att de väldigt sällan kan besvara våra frågor enligt provkodningen. I 

de fall där dessa skulle resultera i en debattartikel kommer vi självklart koda dem. 

                                                           
2
 ("student*" AND (bostadsbrist* OR bostadskris*) som sökterm 

3
 Mellan 1 januari 2007 och 31 december 2011 i Mediaarkivet 
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7. Resultatredovisning 

Innan vi påbörjade kodningen genomförde vi en testkodning av totalt 20 artiklar. Efter att vi 

kodat dessa och diskuterat de fall där vi hade olika utfall förändrade vi kodschemat så att det 

passade vår gemensamma tolkningsgrund. Vi genomförde därefter en ny provkodning på totalt 

10 artiklar. Dessa var slumpvis utvalda där vår kodning överensstämde till i 94 % av fallen. Detta 

visar på en hög interkodarreliabilitet. Vi påbörjade därefter vår kodning. Totalt kodades 104 

artiklar. Av de kodade artiklarna fann vi sex artiklar som enligt vår arbetssätt tillhörde två 

vinklar. Dessa kodas därför dubbelt vilket gör att antalet artiklar i sammanställningen över 

vinklar är 110 stycken. Vi valde att granska artiklarna i sin helhet för att på så vis kunna bilda oss 

en konkret uppfattning av vilken vinkel som användes. Våra frågor behövde dock sällan besvaras 

utifrån tolkningar av artikeln utan i de flesta fallen var det tydliga JA/NEJ som gavs.   

7.1 Först och främst - valets inverkan? 

Vi tog upp att vår studie skedde under valåret 2010 som ett eventuellt problem för studien då 

studentbostadsfrågan var en av de aktuella valfrågorna. Vi tog därför reda på i exakt hur många 

fall som valet direkt hade föranlett artikeln.
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Områden från störst till minst; Övrigt 37 %, SFS/Studentkår 16 %, Politikeruttalande 12 %, Valet 2010 12 %, Statistik 11 %, Okänt 7 %, 

Hyresgästföreningen 5 %  

Som diagrammet här ovan visar så skedde detta endast i 12 % av fallen. I  88 % av fallen var det 

alltså något annat som föranlett texten. Detta är högst relevant då det visar att våra resultat är 

giltiga även när det inte är valår.  
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7.2 När publicerades artiklarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stapeldiagrammet visar antalet publicerade artiklar per månad under perioden januari 2010- december 2011 

Inte helt oväntat visar vår studie att antalet publiceringar rörande studentbostadskrisen är som 

högst vid höstterminens start. Under augusti och september publiceras hela 50% av artiklarna. 

Något förvånade är att problemet inte alls uppmärksammas på samma sätt i januari (5%) eller 

februari (3%) då vårterminen påbörjas. Detta beror säkerligen på att antalet nya studenter som 

sina utbildningar under våren är betydligt färre (Högskoleverket 2013). 
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7.3 När publicerade tidningarna 

 

Den blå stapeln representerar Nerikes Allehanda (Längst till höger), den röda representerar Dagens Nyheter (Mitten) och den gröna 

representerar Sydsvenskan (Längst till vänster).  

Här ovan ser vi hur antalet publicerade artiklar var uppdelade över månaderna per tidning. Alla 

tidningar nådde sina max under augusti och september. Sydsvenskan, vilket var tidningen med 

överlägset flest artiklar kring ämnet, har annars en väldigt konsekvent publiceringsmängd över 

året bortsett från augusti, september och november, då tidningen ligger mellan 4-5 artiklar per 

månad. Siffrorna från Dagens Nyheter och Nerikes Allehanda visar att krisen är i pressens fokus 

främst kring höstterminens start.  
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7.4 Hur såg fördelningen ut mellan städerna? 

 

Diagrammet visar antalet publicerade artiklar fördelat på ort och tidning. Den blå stapeln representerar Dagens nyheter. Den gröna stapeln är 

Sydsvenskan och den röda stapeln är Nerkes Allehanda. 

Inte helt oväntat handlar en klar majoritet av Sydsvenskans artiklar om Lund och Malmö. Antalet 

artiklar om Malmö är få i förhållande till de som handlar om Lund. DN dominerar för Stockholm 

och de artiklar som berör hela landet. Detta var inte heller oväntat. Det är värt att notera att 

antalet artiklar som berör Stockholm är få. Enligt SFS bostadsrapport (Åsander 2012), har 

Stockholm en minst lika akut situation som den i Lund. De respektive tidningarna är också de 

enda som tar upp problematiken på sina egna orter. Det är också värt att notera att antalet artiklar 

i Sydsvenskan som behandlar situationen på en nationell nivå är låg i förhållande till de andra 

tidningarna.  
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7.5 Vilka uttalar sig? 

 

Diagrammet visar vilka som fått komma till tals i artiklarna och hur många gånger dessa förekommer. Uppe i högra hörnet redovisas 

fördelningen mellan könen för de som uttalat sig. Här har vi en förekomst av att ett citat har tagits från en organisations hemsida vilket är varför 

den redovisas separat från könen.  

Vad gäller uttalanden i dessa artiklar är det främst studentkåren (21%) och politikerna (20%) som 

ligger i framkant. Kolumnen “övriga” står för 15%. Detta beror delvis på att vi kodat andra 

intressegruppers representanter här men också att många fått uttala sig i “mannen på gatan”-

reportage. Att frågan också är angelägen även för universiteten är tydlig då de står för 14% av de 

som uttalat sig. Det är också värt att notera att av dem som får komma till tals är en klar majoritet 

män.  
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7.6 Vilka anledningar eller orsaker till bostadskrisen angavs?

 

Diagrammet visar vilken anledning som angetts i artikeln till att bostadsbristen för studenter existerar. Stapelns höjd visar på hur många gånger 

den specifika anledningen uttalats.  

De gånger då det anges en anledning till att studentbostadskrisen är ett faktum pekas kostnaden 

ut som den främsta anledningen i 38 % av fallen. Det är helt enkelt för dyrt att bygga. Skatter för 

byggande pekas bara ut i 10 % av fallen. När det kommer till övriga anledningar (23 %) anges 

till exempel de stora barnkullarna under 90 talet eller protestaktioner från lokalbefolkningen.  
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7.7 Vilka anges som ansvariga för krisen? 

 

Diagrammet visar på vem som anges som ansvarig för problemet och hur många gånger den lyfts fram som ansvarig. 

När det kommer till vem som anges som ansvarig för studentbostadskrisen av de olika aktörerna 

blir det tydligt att detta är en kommunal fråga i allra högsta grad (35 %). Läggs det kommunala 

bostadsbolaget till uppgår kommunens ansvar till hela 50 %. Även riksdagen/ regeringen anses 

ha ett stort ansvar i att bostadskrisen existerar, hela 30 %. 
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7.8 Vilka lösningsförslag anges?

 

Diagrammet visar på vilka lösningsförslag som anges och hur ofta dessa anges. 

När det kommer till lösningsförslag är det främst kortsiktiga lösningar som omtalas (29%). Detta 

är tillexempel akutboenden där folk upplåter sina soffor eller gästrum till studenter, eller 

modulbostäder. Här lyfts dock förändringar i byggkostnader som den primära, långsiktiga 

lösningen (22%).  
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7.9 Vilka anges som problemlösare? 

 

Siffrorna ovanför varje stapel anger antalet artiklar där denna problemlösare anges. 

 

Vilka är de då som ska lösa studentbostadskrisen enligt dagspressen? Enligt vår undersökning är 

det kommunen och riksdagen som har ett delat ansvar, båda anges i 22% av fallen. 

Universitetens roll är också central för att lösa problematiken både kortsiktigt och långsiktigt. 

Det framkommer i 19 % av våra undersökta artiklar som förmedlar en lösning på 

studentbostadsbristen. Studentkårerna anges också som problemlösare i 10% av fallen. I de 

artiklar där det anges en lösning och där studentkåren anges som problemlösare är det i alla 

förutom ett fall bara tillfälliga och övriga lösningar som pekas ut. 
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7.10 Var presenterades anledningarna? 

 

 

 

Blå stapel indikerar antalet artiklar, röd stapel indikerar antalet artiklar innehållandes en anledning. 

Tittar vi på i vilken artikeltyp som främst lyfte fram anledningar till bostadskrisen visar vår 

studie att detta gjordes främst i debattartiklar, i 57% av fallen, följt av artiklar 35%.  Totalt 

presenterades anledningarna i 38% av artiklarna. 
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7.11 Var presenterades lösningarna? 

Det är också intressant att se hur lösningsförslagen fördelar sig i förhållande till vilken artikeltyp 

de publicerats inom. Vi kodade tre olika artikeltyper, artikel, debattinlägg och ledare.  
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Vår undersökning visar att i 83 % av de debattartiklar som undersöktes angavs lösningar. I 

artiklar angavs lösningar bara i 59 % av fallen.

 

Blå stapel indikerar antalet artiklar/debattartiklar, medan röd stapel indikerar antalet tillfälliga lösningar. 

Om vi tittar på fördelningen av tillfälliga, kortsiktiga lösningar, presenteras de i 29 % av 

artiklarna medan de bara förekommer i 14 % eller 3 av debattartiklarna. 
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7.12 Hur vinklas bostadskrisen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkeldiagrammet redovisar i procent hur många gånger en viss vinkel har förekommit i förhållande till alla kodade artiklar. Responsibility frame 

(38 %), Conflict frame (24 %), Human interest frame (22 %), Morality frame (8 %), och Economic frame (8 % ). 

Diagrammet ovan visar fördelning av artiklarna i studien och hur dessa var vinklade. Eftersom 

sex artiklar kodades med två vinklar är det totala antalet artiklar 110 stycken. Tre stycken 

områden står ut ur mängden. Responsibility frame framkommer i hela 38 % av artiklarna följt av 

conflict frame (24 %) och human interest frame (22 %).  
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8. Analys och Slutsatser 

Först och främst 

För att du som läsare ska få en klar bild över vad det är vi kommit fram till så redovisar vi våra 

analyser av våra resultat utifrån de forskningsfrågor och teser som vi presenterar. Vi kommer 

även följa upp varje analysdel med en diskussion kring vad datan visar.  

8.1 Hur varierar publiceringen över året? 

Vi påbörjade det här arbetet med en föraning om att publiceringsantalet skulle vara högst vid 

terminsstart utifrån att detta är perioden då studenter har det som svårast. Delvis fick vi detta 

bekräftat. Vi drar slutsatsen att krisen är som störst vid hösterminens start. Det baserar vi på den 

stora mängden publiceringar i augusti och september. Vi kan här dra paralleller till Richter et.al 

(2011) vars studie visar att publiceringar kring hemlöshet sker främst under vintermånaderna, då 

de hemlösa har det som svårast. På samma sätt ökar publiceringarna kring studentbostadskrisen 

under höstterminens start då situationen är som mest akut. Dock ökade inte antalet publiceringar 

runt vårterminens start. Det kan bero på flera olika faktorer. En skulle kunna vara att antalet nya 

studenter på studieorterna är betydligt färre på vårterminerna (Högskoleverket 2013). Samma 

statistik talar också för att problemet blir större när höstterminen ska påbörjas. En annan 

anledning är att SFS bostadsrapport, som mycket väl skulle kunna ses som en katalysator till att 

ämnet blir aktuellt i medierna släpps vid hösterminens start. Ansökningsperioder (mars och 

oktober) och antagningsbesked (juli och december) (antagning.se 2013) skulle också kunna vara 

en faktor som påverkar antalet artiklar som publiceras om bostadskrisen.  

Det är också intressant att, bortsett från augusti och september så ligger publiceringsgraden kvar 

på ungefär samma nivå de övriga månaderna. Detta visar på att krisen aldrig försvinner men att 

dess fokus snarare flyttas tillbaka. Från att ligga i topp på tidningarnas agendor hamnar 

bostadskrisen längre ned. Detta ligger i linje med agenda setting- och agenda building teorierna 

som båda talar för att medias agenda är föränderlig och påverkningsbar (McCombs 2006).  
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Något som också är intressant i sammanhanget är hur Sydsvenskans publiceringsmängd ser ut. 

Tidningen ligger väldigt konsekvent över året med sin topp i augusti och september och sin 

bottennotering i november. Detta påverkas sannolikt av att Sydsvenskan har såväl Lund som 

Malmö i sitt upptagningsområde. Båda orterna är stora studieorter men också städer där 

bostadsbristen är hög (Åsander 2012). Vad som är intressant är att tidningens kontinuitet i 

publiceringen visar på att krisen aldrig löses utan hela tiden är relevant även om den är som mest 

uppenbar vid höstens terminsstart. Genom att krisen hela tiden finns i folks medvetande skapar 

det ett massmedialt intresse. Detta stämmer också väl överens med det som Lindskog et.al (2000) 

skriver “Här visar det sig att de riskhändelser som skapar nyhetsvärde ökar mest...eller händelser 

som skapar stor oro”.  

Sydsvenskan rapporterar också förvånansvärt lite gällande studentbostadskrisen utifrån ett 

nationellt perspektiv. Vi utgick ifrån att Dagens nyheter skulle publicera flest artiklar med ett 

nationellt perspektiv med tanke på deras ställning som nationell dagstidning. Vi tänkte oss sedan 

att Sydsvenskan och Nerikes Allehanda skulle ligga väldigt jämt. Så var inte fallet. Medan DN 

och NA ligger ganska jämt med åtta respektive sju artiklar under dessa två år, ligger 

Sydsvenskan bara på tre. Det skulle kunna vara så att krisen är så pass påtaglig i Sydsvenskans 

region att intresset för att veta hur det ser ut i resten av landet är lägre. Sydsvenskan är också 

väldigt tydliga med att de “är Sydsveriges ledande morgontidning” (Sydsvenskan.se 2012). 

Denna målsättning kan resultera i att fokus då flyttas från nationell nivå till regional nivå i en 

mycket större utsträckning. Detta skulle också tala för att Nerikes Allehanda publicerar fler 

artiklar med nationellt fokus då problematiken i Örebro inte är på samma nivå som Lund, Malmö 

och Stockholm. 

Det är också värt att behandla DN:s roll i förhållande till antalet artiklar som behandlar 

studentbostadskrisen i Stockholm. Tidningen följer vår hypotes om att publiceringsantalet är som 

störst vid vårens terminsstart för att sedan i stort sett försvinna resten av året. Vad som är 

förvånade är att antalet artiklar som publicerades i tidningen och berörde Stockholm är så få. Det 

är förvånande på grund av Rågberg (2012) visar att DN har en storstadsupplaga på cirka 285 000 

tidningar. Att antalet publiceringar är så pass lågt överraskar också då DN i sin publicistiska 

målsättning skriver; “DN är Sveriges huvudstadstidning och ska därmed vara ledande när det 
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gäller Stockholmsbevakning. I Stockholmsregionen ska DN vara den mest lästa tidningen.”, 

något som talar för en högre andel artiklar rörande huvudstaden.  

8.2 Vilka får uttala sig?  

De instanser som uttalar sig oftast är studentkår, enskilda politiker och övriga 

(hyresgästföreningen, “mannen på gatan” m.fl.) vilket kanske inte förvånar. Något som däremot 

förvånar är hur lite bostadsbolagen totalt, alltså både privatägda och kommunala, uttalar sig. 

Dessa ligger sammantaget på 12 %. Med tanke på att bostadsbolagen har andra lösningsförslag 

på bostadskrisen än politikerna är det förvånande att dessa inte uttalar sig oftare.  

En bidragande orsak till att bostadskrisen fortfarande inte fått sin lösning kan vara att riksdag och 

regering, de som har möjligheten att ge krisen en långsiktig lösning, är de som uttalar sig minst. 

Av alla som uttalar sig i ämnet under dessa två år står de endast för 2 %. Däremot uttalar sig 

gärna politiker (20 %). Andelen politiker som uttalar sig visar också på att det finns en hög 

medvetenhet om att studentbostadskrisen och att den är ett stort samhälleligt problem. Det är vår 

uppfattning att det råder konsensus bland politikerna att problemet är reellt. Det råder dock 

oenighet rörande hur de på bästa sätt ska lösa det vilket resulterar i väldigt få uttalanden från 

regeringshåll.  

Om vi fortsätter med de som ligger längst ner på listan av dem som uttalar sig finner vi 

kommunen och privata bostadsbolag på 5 % vardera, och kommunalt bostadsbolag på 7%. Även 

detta är förvånande eftersom det ofta är kommunen som utpekas i artiklarna som ansvarig när det 

gäller både orsak och lösning på studentbostadskrisen (se nedan). Vi anser att både kommunen 

och kommunala bostadsbolag borde kommunicera den här frågan oftare i pressen då det är dem 

som ofta ställs mot väggen.  

Eftersom studentkårerna är de som uttalar sig mest är de också en av de drivande faktorerna för 

att få upp frågan på agendan. Slår man ihop staplarna för studenter och studentkår står de för 

nästan en tredjedel av alla uttalanden, och lägger man sedan till universitet hamnar den siffran på 

46% av alla uttalanden. De som är direkt berörda av studentlivet och därmed problematiken 

utgör nästintill hälften. Detta ligger i linje med hur en intressegrupp bör agera. Genom många 

uttalanden befäster ämnet sig på medias dagordning.  
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Vi kan även se en markant skillnad i vilka som får uttala sig när vi ser ur ett genusperspektiv. 

Män står för 61 % medan kvinnor står för 38 %. Inom byggverksamhet är 94 % män medan 

endast 4% är av kvinnligt kön enligt SCB (Yrkesstatistik 2008 (2010)). Detta kan ha påverkat 

könsfördelningen även om bostadsbolag endast står för 12 % av de som uttalar sig. Detta är ett 

område som skulle kunna studeras ytterligare. 

8.3 Vilka orsaker anges, vem nämns som ansvarig? 

I 38 % av artiklarna anges en anledning eller orsak till varför bostadsbristen är så utbredd som 

den är bland studenter i Sverige idag. Procentuellt så är det debattartiklar som anger flest orsaker 

med 57 % mot nyhetsartiklarnas 35 %. Det presenteras orsaker i 27 nyhetsartiklar och i 12 

debattartiklar. Det här visar på att det oftare i debattartiklarna än i nyhetsartiklarna, förekommer 

en bakgrund och en presentation av varför bostadskrisen existerar. Skulle tidningsläsaren endast 

läsa artiklarna så är chansen större att denne inte får en bred bild av hur krisen ser ut. 

Om vi fortsätter att se på vilken typ av anledning som anges i dessa artiklar så är det 

kostnadsrelaterade problem som är överlägset mest omtalad med hela 38 %. Många röster 

stämmer in i åsikten att det är för dyrt att bygga och därför är situationen som den är. Vi vill även 

påpeka att de kostnadsmässiga anledningarna är åtskilda från de skattemässiga (10 %). Om vi 

lägger samman kostnad och skattemässigt så omnämns ekonomiska faktorer i 48 % av fallen där 

en anledning ges. Detta stämmer väl överens med både vad Lindgren och Linderoth (2010) samt 

Bergendahl (2012) konstaterar. De båda lyfter fram den höga byggstandarden i Sverige som en 

potentiell anledning till att byggkostnaderna är så höga. 

En annan orsak som anges är den platsmässiga aspekten (13%) och den lag och regelmässig 

aspekten (13 %). Den lag och regelmässiga orsaken syftar oftast på krångliga byggregler för 

studentbostäder eller långa processer från idé till byggnadstillstånd. Den platsmässiga orsaken 

pekar däremot på det faktum att det inte finns tillgänglig mark att bygga bostäder på. I Lindgren 

och Linderoth (2010) framkommer det att även byggnadsnämnderna i Sverige försvårar för 

byggbolagen då de inte är öppna för nytänkande eller innovativa lösningar för hur marken kan 

användas.  
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Den näst största stapeln står de övriga anledningarna för med 23%. Inom denna kategori finns 

anledningar som de stora barnkullarna från 90-talets början och svårigheter för byggbolagen som 

överklaganden och protesterande lokalbefolkning som resulterar i utdragna processer för 

byggbolagen, vilket även kan kopplas tillbaka till den regelmässiga aspekten. 

Om vi då vill summera vad vi hittills kommit fram till vad gäller höga kostnader, brist på mark 

att bygga på och krångliga regler för byggplaner och uppförandet av studentbostäder, så finner vi 

att bostadsbolagen har en svår verklighet med många hinder att övervinna när det handlar om 

studentbostäder. Detta i kombination med att det långsiktigt är dyrare att bygga ett hus med 

hyresrätter än bostadsrätter. Anledningen till detta är att hyresrättshus dubbelbeskattas;  

“Den som äger en villa betalar fastighetsskatt på sitt hus, men den som äger 

ett hyreshus betalar både fastighetsskatt på sitt hus, och skatt på vinsten av 

sin verksamhet (...). När villaägaren betalar skatt en gång på sitt hus, 

betalar alltså hyresvärden skatt två gånger. Och i slutändan blir det 

hyresgästerna som får betala” (Hyresgästföreningen 2013).  

Detta har också tidigare studier (Lindgren och Linderoth 2010)(Bergendahl 2012) också 

konstaterat. 

I endast 3 % av fallen nämns tidsbrist som en anledning för bostadskrisen, i stil med “vi tänker 

bygga, men hinner inte färdigt innan höstterminens start”. Byggande är något som är välplanerat 

och sker i flera stadier. 

Vem utpekas som ansvarig? Som vi nämnt ovan omnämns kommunen ofta som ansvarig för 

bostadskrisen. I 35 % av artiklarna där en ansvarig omnämns är det kommunen som utpekas. Tätt 

intill hamnar riksdag/regering på 30 %. Lägger vi sedan till de kommunalt äga bostadsbolagens 

del (15 %) i kakan blir resultatet 80 %. I 80 % av fallen där en ansvarig utpekas riktas alltså 

skulden mot de politiska ledarna av Sverige. Detta gör att vi kan dra slutsatsen att bostadskrisen 

för studenter först och främst är en politisk fråga. Precis som Bergendahl (2012) konstaterar är 

bostadspolitiken något som de olika politiska blocken i Sverige, under merparten av 

efterkrigstiden, använt som en bricka i det politiska spelet. Den bostadspolitiska frågan har 
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resulterat i kompromisser (Lindgren och Linderoth 2010) vars resultat helt enkelt inte haft den 

inverkan politikerna hoppas på, vilket dagens kris är ett tydligt exempel på.  

Privata bostadsbolag beskylls endast i 9 % av fallen och övrig part i 4 %. Det kan förklaras med 

att de privata bostadsbolagen följer marknaden. Det är i dagsläget mer lukrativt för ett 

bostadsbolag att bygga bostadsrätter än hyresrätter. Detta går stick i stäv med det studenterna 

efterfrågar vilket är billiga, små hyresrätter. Universitetet beskylls också, även om det endast är 

7% av fallen. Universiteten ses som ansvariga för akutbostäder och deras brister samt de höga 

antagningstalen, vilket gör krisen akut varje augusti i samband med höstens kursstart. De enda 

aktörerna som vi kodat och som inte beskylls är studentkårerna, vilka aldrig utpekas som 

ansvariga för bostadsbristen. 

8.4 Vilka lösningförslag anges och vilka är problemlösare? 

Tillfälliga lösningar är det som omtalas mest med 29 %. I denna kategori ingår tillfälliga 

lösningar som modulbostäder, akutboenden och andra snabblösningar som inte nödvändigtvis 

innebär en förbättring på längre sikt. Vi har fått intrycket av att de utsatta som uttalar sig känner 

av en hopplöshet. I en av artiklarna säger en student “Man kämpar, men ingen bryr sig, så är det i 

Lund” (Malmström 2011). Visserligen skulle det underlätta under tiden stabilare bostäder byggs. 

Bristen på politisk enighet i hur studentbostadskrisen ska lösas på nationell nivå kan vara en 

anledning till att de tillfälliga lösningarna presenteras så ofta på lokal nivå. 

Nästa stapel står för kostnadsrelaterade lösningar. Detta är den långsiktiga lösning som föreslås 

oftast. Precis som vi anade ovan i orsaksdiskussionen är det kostnaden som står för det verkliga 

problemet och nämns även som en problemlösning. 22 % av tillfällena en lösning anges så är det 

kostnadsmässiga såsom subventioner och billigare byggnadskostnader genom enklare och 

innovativa bostäder. Byggbolagen tjänar helt enkelt inte på att bygga små hyresrättslägenheter. 

Bland de lagmässiga lösningarna lyfts till exempel handikappanpassningen som krävs i alla 

nybyggda bostäder fram som en orsak och som och som bidrar till högre byggnadskostnader 

samt försvårar byggandet av mindre lägenheter. Att återinföra räntebidrag och investeringsstöd 

nämns också som en lösning. Vidare föreslås det att andrahandshyressättningen ska släppas fri. 

Detta ligger inte helt i linje med vad Bergendahl (2012) föreslog men han ville se en större frihet 

i hyressättningen för de som hyr ut i andra hand.  Detta lyfts fram som en stimulerande lösning 
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även om det inte kommer garantera studenterna ett tryggt boende i form av ett 

förstahandskontrakt. Kritiken mot förslaget är också att detta mycket väl kan leda till rena 

ockerhyror då efterfrågan vida överstiger utbudet. Autonomireformen för universiteten är en 

annan lagändring som omnämns. Den möjliggör uthyrning av studentlägenheter från 

universitetens sida. Den mest originella lösningen vi stötte på var en regeländring som 

implementerats i Danmark (Fürstenberg och Westerlund 2011). Där har studenter fått flytta in i 

tomma seniorlägenheter. Studenterna får någonstans att bo samtidigt som pensionärerna berättar 

att det är trevligt med ungdomar i området. Kanske är detta något som fungerar även i Sverige? 

Det som skulle krävas är något enklare regler för hur bostadsbolagen får disponera hyresrätter. 

Det nämns i en faktaruta kopplad till artikeln att kommunen har sparat över åtta miljoner danska 

kronor på att låta studenter flytta in i tomma seniorlägenheter.  

I 16 % av fallen nämns en övrig lösning. En annan övrig lösning framkom när en kvinna på 

socialförvaltningen kommenterade ett hemlöst pars situation; de var inte tillräckligt utsatta för att 

socialförvaltningen ska bistå dem i bostadsletandet. Hon hänvisar i stället till vandrarhem, hotell 

eller inneboende alternativt att flytta till en grannkommun.  

De aktörer som utpekas som problemlösare är desamma som ovan utpekades som ansvariga för 

bostadsbristen; riksdag/regering (25 %) och kommun (18 %). Detta känns logiskt med tanke på 

vilka olika lösningar som framkommit. Nästa problemlösare i ordningen är kommunala 

bostadsbolagen (15 %) vilket inte heller är helt oväntat. Däremot nämns universitetet som 

problemlösare hela 14 % av de gånger en problemlösare omtalas, oftast i samband med 

autonomireformen.  

Studentkåren omnämns som problemlösare 12 % av gångerna. Detta är förvånande få gånger 

med tanke på att de ofta står för akutboendet som ligger under tillfälliga lösningar. Minst tror 

man på privata bostadsbolag (9 %) som problemlösare eller övriga problemlösare (7 %) vilket 

åsyftar privatpersoner som upplåter hela sin bostad eller delar av sin bostad till studenter under 

en kort period när trycket är som störst (inom så kallat akutboende) eller politiska partier som 

utnämner sig själva som problemlösare i framtiden. 
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Var presenteras då dessa lösningar? Hela 83 % av debattartiklarna angav ett lösningsförslag 

medan 59% av artiklarna gjorde detsamma. I ledare fanns däremot inga lösningar på 

bostadskrisen för studenter.  

8.5 Hur är artiklarna vinklade?  

I 38% av artiklarna kom vi fram till att responsibility frame var den som stämde bäst överens. 

Det som kännetecknar responsibility frame är att det oftast anges en lösning, att riksdag, regering 

eller kommun anges som ansvariga eller som problemlösare och att artikeln kräver omedelbar 

handling. Detta var också i linje med vad vi trodde innan vi påbörjade studien. Ansvaret flyttas 

mellan krisens olika aktörer, främst mellan regeringen, kommunerna och byggbolagen. 

 

Conflict frame står för 24 % av artiklarna. Där visas en konflikt mellan olika parter. Den här 

ramen kännetecknas i stället av att den lyfter fram meningsskiljaktigheter, det finns ofta en part 

som klandrar en annan part och att artikeln innehåller vinnare och/eller förlorare. Då vi 

undersöker ämnet bostadsbrist så innehåller de flesta artiklarna förlorare i form av bostadslösa 

studenter. Detta har sin förklaring i de olika politiska blockens lösningar på krisen är olika och 

att de inte funnit någon kompromiss.  

Den tredje största andelen står human interest-frame för med 22 % av artiklarna. Den här 

artikelvinklingen kännetecknas av att det används adjektiv för att väcka känslor hos läsaren, 

vikten i artikeln läggs på hur individer eller grupper påverkas av problemet och det sätts ofta ett 

“mänskligt ansikte” till artikeln. Det är flertalet artiklar där studenter intervjuas om situationen 

och hur dessa gör för att finna en bostad.  

Morality frame (8%) talar om moral, ideologi eller hur samhället ska uppfattas samt hur 

individer/parter ska agera. Vår inledande hypotes var att denna vinkel inte skulle förekomma alls 

eller väldigt sällan vilket också var fallet. Anledningen till att vi trodde att denna vinkel skulle 

förekomma så sällan var för att bostadsbristen inte nödvändigtvis är en moralfråga, utan snarare 

en socioekonomisk sådan. De gånger moralen kom på tal var det oftast mot försatsen att 

artikelförfattaren anser att alla ska ha rätten till ett eget, tryggt, boende.  
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Något som förvånar oss efter att ha genomfört studien är att Economic frame endast nådde upp 

till 8 %. Economic frame behandlar finansiella vinster eller förluster, kostnader och/eller 

ekonomiska konsekvenser av att genomföra ett visst lösningsförslag. Med tanke på att vår studie 

visar att både den vanligast förkommande anledningen och lösningen är kostnadsrelaterad. Detta 

borde gissningsvis ha lett till fler ekonomiskt vinklade artiklar.  

9. Skribenternas egna reflektioner  

Det är uppenbart att politikerna ser bostadspolitiken som central för vårt samhälle. Problemet är 

att de åtgärder som har vidtagits har varit kompromisser, som bara åtgärdat delar av problemet. 

De tidigare studierna har gjort det tydligt att bostäder för unga inklusive studenter är nödvändiga, 

inte bara för deras egen utveckling utan också för samhällets. Det efterfrågas punktåtgärder för 

att råda bot på studentbostadsbristen. Hur kommer det sig att bostadsbristen för studentera verkar 

finnas på medias agenda utan att hamna på politikernas agenda? 

Som vi nämner ovan bor de flesta i Sverige idag i hyreslägenheter. Att behovet är skriande är 

tydligt men det finns inga studier som pekar på hur många lägenheter som krävs för att skapa 

goda förhållanden på hyresmarknaden. Hur kommer det sig då att, trots denna enorma brist på 

hyresbostäder, ursäktar sig byggbolagen med en rädsla för att bygga hyreslägenheter som 

kommer få stå tomma? Sverige utvecklas och expanderar konstant i folkmängd. 

Befolkningsökningen är störst i storstadsregionerna där också brisen på hyresrätter är som störst 

(Bergendahl 2012). Vad säger att en lägenhet kommer stå tom även om 90-talets babyboom-

generation blir snäppet äldre? Just studentlägenheter kanske det finns anledning att ursäkta sig 

om, då de är dyra att bygga, men hyreslägenheter finns det ingen anledning att hålla tillbaka med. 

Hyresmarknaden skulle också må bra av en mer öppen klassificering av bostäderna. Finns det ett 

överskott av äldrebostäder medan det finns ett underskott av lägenheter för unga bör det vara 

enkelt för bostadsbolagen att “klassificera” om bostäderna.  

Vi frågar oss om reglerna om handikappanpassning är nödvändiga i alla studentbostäder. Kanske 

räcker det med en handikappanpassad bottenvåning där behövande studenter har förtur? 

Självklart ska ett handikapp inte vara ett hinder för högre studier. Men ska reglerna på 

handikappanpassning vara så pass krävande att inga bostäder byggs alls? I det här fallet känner vi 
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att en bättre lösning finns jämfört med att låta merparten av en population så bostadslösa 

eftersom bostäderna är för dyra för att byggbolagen ska vilja bygga.  

Det är för oss uppenbart att det krävs punktinsatser för att råda bot på studentbostadskrisen. Här 

krävs det en begränsad statlig subventionering alternativt att det görs en specifik satsning p 

byggandet av studentbostäder. Genom att bygga studentbostäder gynnas den svenska ekonomin 

och stärker Sveriges chanser att konkurera som en kunskapsnation. 

Kommunens roll i studentbostadsfrågan måste också tas på allvar. Det krävs att de öppnar upp 

för satsningar och skapar möjligheter för byggbolagen att möta den stora efterfrågan som krävs. 

Genom att vara mindre restriktiva i bedömningarna kan kommunernas byggnadsnämnder öppna 

dörren för nya innovativa lösningar. Snabbare behandling av markanvisning ärenden kan också 

vara en lösning som framförallt skulle gynna de temporära bostäderna, så som modulbostäder. 

Skulle kommunerna jobba för att dessa ska undantas från de högt ställda minimumkraven för 

bostäder skulle studenternas bostadssituation kraftigt förbättras under en begränsad tid. Tiden 

hade dock varit upp till 5 år vilket skulle kunna möta kravet på fler studentbostäder när 

ungdomskullarna går upp.  
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10. Fortsatt forskning 

Long-shadow crisis 

Vi har kunnat konstatera, utifrån vår egen studie, att det finns ett antal områden som skulle kunna 

studeras ytterligare. Det första är “long-shadow crisis”, en kristyp som enligt oss fått alldeles för 

lite fokus. Samtidigt bör förhållandet mellan samhällsproblem och “long-shadow crisis” också 

utredas. Vi gjorde särskillnaden vid att media kallar det för en kris men detta bör studeras 

djupare. 

Könsfördelningen  

Något som förvånar i vår studie är hur antalet uttalanden som kommer från män i förhållande till 

kvinnor. Vi hade gärna sett forskning kring hur ofta män i förhållande till kvinnor kommer till 

tals i så kallade “på stan”-intervjuer till exempel. Vår studie visar att detta förhållande kan vara 

skevt men då studien är för liten och inte har fokus på just den typen av intervjusituationer kan 

inga generella slutsatser dras.  

Bostadspolitiken 

Vi anser att bostadspolitiken skulle kunna ligga till grund för forskning kring hur det politiska 

landskapet formas. Bostadspolitiken har varit en svår fråga under en mycket lång tid i Sverige. 

Det råder konsensus bland politikerna att det är ett problem som måste åtgärdas men varför har 

de misslyckats? Finns det andra politiska fält där situationen där det råder en liknande situation? 

Ungas boenden  

Den modernaste studien kring ungas boende i förhållande till deras utveckling vi hittade var från 

1990. Vårt samhälle har förändrats mycket de senaste 20 åren, framförallt synen på kärnfamiljen 

och hur vi utvecklas. Begreppet “ung vuxen” utvecklas och förändras kontinuerligt. Vad är en 

“ung vuxen” och när blir vi egentligen bara “vuxna”? 
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Sammanfattning 

Studentbostadsbristen har omtalats i svensk dagspress sedan 1988. Då gällde det endast i 

samband med kursstart. Idag är bristen så stor att den kallas för kris, en kris som numera är 

konstant på Sveriges större studieorter. Vi frågar oss varför krisen fortfarande är lika reell idag 

som den var 2010?  

Med den här studien vill vi se hur lokalpress skriver om ämnet studentbostadskris. Vi använder 

oss av en kvantitativ innehållanalys för att studera tre tidningars artiklar i ämnet under två år. 

Forskningsfrågorna berör vilka som uttalar sig, vad som utpekas som anledning till denna 

utbredda kris och vad som utpekas som en möjlig lösning på bostadsbristen. Även vilka som 

utpekas som ansvariga för både problem och lösning studeras. Vi tittar också på hur artiklarna 

vinklas utifrån fem olika perspektiv för att skapa oss en tydligare bild av hur media porträtterar 

bostadskrisen. 

Resultaten visar att den politiska sfären allt som oftast utpekas som ansvarig. Riksdag, regering 

och kommun är de som utpekas som anledningen till att krisen ser ut som den gör. Dessa uttalar 

sig sällan då de politiskt styrande partierna oftast inte föreslår lösningar som fungerar 

blocköverskridande. Däremot uttalar sig enskilda politiker gärna för att försöka skapa opinion 

kring just deras lösningsförslag. Resultatet av detta är att majoriteten artiklarna har en vinkel som 

betonar antingen ansvar eller den konflikt som råder mellan politikerna. Enligt våra resultat är 

det de ekonomiska lösningsförslagen som förekommer oftast. Resultaten visar även att trots att 

studentbostadskrisen är konstant så publiceras närmare 50% av artiklarna gällande 

studentbostadskrisen i augusti/september, dvs i samband med höstens kursstart. 

Vår studie påbörjar forskningen om det krisforskarna kallar en “slow-burning crisis”. Samtidigt 

kommer den bidra till den forskningen som redan görs kring ungas boende och skapa en brygga 

mellan medieforskningen och bostadsforskningen. Studien visar också på hur samhällsdebatten 

som förs i medierna rörande studentbostadskrisen ser ut.  
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2. Debattartikel 
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UTTALAR SIG EXPLICIT? 0=Nej, 1=Ja 
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Uttalar sig kommun? 
Uttalar sig (enskild) politiker? 
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KODBOK 
ANDRA DELEN - Hur är artikeln vinklad? 

 

1. Conflict frame 
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lösning? 
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