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Abstract 

What economic issues are closest to the Swedish correspondents´ hearts? In 1998 two 

Swedish professors, Becker and Jonung, examined what these issues could conceivably be. 

This study examines a unique data set consisting of 536 letters addressed to the Prime 

Minister Fredrik Reinfeldt during his length in office, 2006-2014. By doing so, a general view 

of correspondents´ most central economic issues appears. The aim of this study is to compare 

these two, to see if changes in correspondents´ opinions has emerged. Differences between the 

studies have been shown through hypothesis testing, and it´s underlying factors are examined 

further. This is done through an examination of media and employment. Results indicate that 

media has a slightly positive effect on correspondents´ opinions, something that could not be 

concluded by the rate of unemployment due to the fact that most incoming letters probably are 

written by senior citizens.    

 

Keyword: financial crisis, external effects, financial education, LSDV regression, distribution 

of letters, Lars Jonung. 

  

Sammanfattning 

Vilka ekonomiska frågor ligger närmast de svenska brevskrivarnas hjärtan? Två svenska 

professorer, Becker och Jonung undersökte detta 1998. Denna studie undersöker i ett 

världsunikt data set innehållande 536 brev adresserade till statsminister Fredrik Reinfeldt 

under hans mandatperiod 2006-2014. Genom undersökningen ges en övergripande bild av 

brevskrivarnas mest centrala frågor rörande ekonomi. Utgångspunkten ligger i att undersöka 

skillnader i fördelningen av brev mellan denna och tidigare studie. Med hypotestest påvisas 

skillnader och där dess eventuella bakomliggande faktorer undersöks vidare. Detta görs 

genom en granskning av media och arbetslöshetens påverkan på brevskrivarna. Svaren blev 

tvetydliga, media har visserligen en påverkan, men i princip negligerbar. För arbetslösheten 

återfanns inget samband. Detta kopplas samman med den bedömning författarna gjorde 

angående att de flesta av brevskrivarna är pensionärer.  

 

Nyckelord: finanskris, extern påverkan, finansiell folkbildning, LSDV regression, fördelning 

av brev, Lars Jonung 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Vilka är det svenska folkets mest centrala frågor gällande ekonomi och finns det en tilltro till 

den svenska politikerkåren? Ekonomiska frågor har under senare år blivit allt viktigare för det 

svenska folket. Novus undersökning från juni 2014 angående de tio viktigaste politiska 

frågorna fastställde att ämnen rörande landets ekonomi och sysselsättning var bland de frågor 

som ökat mest i betydelse för svenska väljare sedan februari 2010. I samma undersökning 

påvisades att de fem viktigaste frågorna för svenska väljare (i rangordning) i valet 2014 var 

sjukvården, skola/utbildning, sysselsättning/arbetslöshet, landets ekonomi samt äldreomsorg.  

 

I en studie från år 1998 granskade Bo Becker och Lars Jonung (hädanefter Becker och 

Jonung) svenska brevskrivares hjärtefrågor gällande ekonomi genom att analysera 500 brev 

skickade till statsministrarna Carl Bildt och Ingvar Carlsson. Slutsatserna i studien påvisade 

att det fanns en stark tilltro hos majoriteten av brevskrivarna om att den svenska 

politikerkåren hade förmågan att styra det ekonomiska livet. Studien slog även fast att det 

mest frekventa politikområdet (där det inkom flest brev) var fördelningspolitik, följt av 

stabiliseringspolitik/krishantering samt resursallokering/tillväxt. Därtill konstaterade 

författarna att många brevskrivare ur en nationalekonoms synvinkel verkade vara naiva och 

okunniga beträffande det svenska ekonomiska funktionssättet och det politiska systemets 

förmåga att styra ekonomin. 

 

Denna studie kommer mot bakgrund av ovanstående fakta, undersöka inkommande brev 

adresserade till statsminister Fredrik Reinfeldt under hans två mandatperioder fram till en 

vecka före valet 2014, för att granska väljarnas syn på både ekonomin och den ekonomiska 

politiken. Stämmer Becker och Jonungs upptäcker överens med den syn dagens brevskrivare 

har på politikernas ekonomiska inverkan? Hur ser fördelningen av breven ut idag och har 

kunskapen om det ekonomiska funktionssättet förändrats?  

 

Under Reinfeldts två mandatperioder har Sverige upplevt många motgångar däribland en 

global finanskris, något som påverkat de svenska medborgarna negativt. Därtill, flertalet EU-

regleringar i efterdyningen av finanskrisens värsta dagar samt en sjunkande nivå i 

räknefärdighet och finansiell förmåga (Almenberg 2011). Alla dessa händelser sammantaget 

bör återspegla utformningen av innehållet i medborgarnas brev till statsministern, både utifrån 
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självupplevda händelser men också från det massmediala inflytandet och interaktion med 

vänner och bekanta. Sammantaget bör signifikanta skillnader i grupperingar av breven efter 

politikområden kunna urskönjas vid jämförelse av denna och tidigare studien. 

 

1.2 Den tidigare studien  

Till grund för denna studie, återfinns den tidigare studien ”Ärade Statsminister! Breven till 

statsministern om den ekonomiska politiken” av Becker och Jonung, vilket publicerades i 

Ekonomisk Debatt 1998 årg. 26, nr 5.  

 

I den tidigare studien granskades brev som inkommit till statsministrarna Carl Bildt och 

Ingvar Carlsson. Under perioden då Carl Bildt var statsminister granskades vecka 42, 47, 

1992 samt vecka 1, 7, 13, 19, 1993. Fördelningen av brev mellan de olika politikområdena 

kategoriserades enligt följande: fördelningspolitik 29 procent, 

stabiliseringspolitik/krishantering 11 procent samt resursallokering/tillväxt 9 procent. Totalt 

inkom det 1338 brev under den granskade perioden till registrator på Statsrådsberedningen 

varav 255 brev granskades där 53 procent av dessa behandlade ekonomiska frågor. 

 

Den period som granskades då Ingvar Carlssons var statsminister utgjordes av veckorna 3, 14, 

16, 1995. Totalt inkomna brev under denna period uppgick till 829, varav Becker och Jonung 

granskade 300. Av dessa behandlade 43 procent ekonomiska frågor och som kategoriserades 

enligt följande: fördelningspolitik 31 procent, stabiliseringspolitik/krishantering 3 procent 

samt resursallokering/tillväxt 3 procent. 

 

Becker och Jonung konstaterade att ”ekonomisk politik uppfattas som ett nollsummespel. 

Breven andas en stark tilltro till politikers förmåga att styra det ekonomiska livet – förutsatt 

att de hyser de rätta värderingarna och de rätta insikterna” (Becker och Jonung 1998, 341), där 

nollsummeringspel återspeglar brevskrivarna uppfattning om rättvisa. Vidare påpekades att 

”brevskrivarnas ekonomiskpolitiska världsbild bör vara en tankeställare för såväl media som 

den svenska ekonomkåren” (Becker och Jonung 1998, 341) som grundar sig i författarnas 

uppfattning om att brevskrivarna förefaller att vara naiva och okunniga beträffande svensk 

ekonomis funktionssätt (brevskrivarna upplever ett slutet Sverige utan export och import) och 

det politiska systemets förmåga att styra ekonomin. 
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Avslutningsvis konstaterades det att:  

 

Den svenska ekonomiska utvecklingen under 1990-talet – vare sig för samhället i 

stort eller för den enskilde – har inte blivit den som politiker lovat. Något har gått 

snett. Då griper många till pennan och skriver till statsministern. Nu möter 

statsministern, den främste representanten för den politiska makten, väljarnas 

besvikelse. Breven avslöjar således den ekonomiskpolitiska bild som politiker har 

bidragit till att skapa i vårt land. Breven kan därför tolkas som ett tecken på 

framgångsrik ekonomisk-politisk indoktrinering. Innehållet i breven bör vara en 

tankeställare för massmedia. Media har troligen bidragit till den världsbild som 

återspeglas i breven (sid 349). 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Är stabiliseringspolitik/krishantering det politikområde som berör folk mest och vad har 

brevskrivarna för tilltro till politikerna idag? Slutligen, hur ser brevskrivarnas kunskaper i 

ekonomi och politik ut idag?  

 

Studiens huvudfråga och första hypotes undersöker om fördelningen av brev inom de olika 

politikområdena mellan denna och tidigare studie skiljer sig åt. I tidigare studie inkom flest 

brev om frågor rörande fördelningspolitiken, därefter stabiliseringspolitiken/krishantering 

följt av resursallokering/tillväxt. För att testa om det finns statistiskt signifikanta skillnader 

från då (tidigare studie) till nu (denna studie) formuleras en noll- och alternativ hypotes.  

 

𝐻0: Fördelningen av brev är den samma som föregående studie, och mothypotesen 

𝐻1: Fördelningen av brev är ej den samma. 

  

Studiens första bifråga och andra hypotes undersöker om det skett en förändring i attityd hos 

brevskrivarna gentemot stabiliseringspolitik/krishantering efter finanskrisen jämfört med 

perioden före. För att testa om det finns statistiskt signifikanta skillnader i attityd från 

perioden före Stockholmsbörsens tapp till tiden efter formuleras en noll- och alternativ 

hypotes. 
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𝐻0: Antalet inkomna brev inom stabiliseringspolitik/krishantering är oförändrade efter 

finanskrisen, och mothypotesen 

𝐻1: Antalet inkomna brev inom stabiliseringspolitik/krishantering har förändrats efter 

finanskrisen.  

 

Studiens andra bifråga och tredje hypotes undersöker om förklaringen till fluktuationerna av 

inkomna brev till statsministern inom de olika politikområdenas underkategorier kan förklaras 

utifrån påverkan från massmedia. För att testa om massmedia har en statistisk signifikant 

påverkan på brevskrivarna formuleras en noll- och alternativ hypotes. 

 

𝐻0: Medias publicerade nyheter påverkar inte inflödet av brev till statsministern, och 

mothypotesen 

𝐻1: Medias publicerade nyheter påverkar inflödet av brev till statsministern.  

 

Studiens tredje bifråga och fjärde hypotes undersöker om förklaringen till fluktuationerna av 

inkomna brev till statsministern inom de olika politikområdenas underkategorier kan förklaras 

utifrån andelen arbetslösa i Sverige. För att testa om andelen arbetslösa har en statistisk 

signifikant påverkan på inflödet av brev formuleras en noll- och alternativ hypotes. 

 

𝐻0: Andelen arbetslösa påverkar inte inflödet av brev till statsministern, och mothypotesen 

𝐻1: Andelen arbetslösa påverkar inflödet av brev till statsministern.  

 

1.4 Sammanfattning av metod 

Totalt har 536 brev inhämtats från statsrådsberedningens registrator hos Regeringskansliet, 

vilket bildar ett världsunikt data set för vidare analys. 27 brev har exkluderats och är inte 

inkluderade i den fortsatta analysen då de inte var möjliga att kategorisera.  

 

Breven har, i likhet med tidigare studie, sammanställts och kategoriserats i tre olika 

politikområden: 

 Fördelningspolitik  

 Stabiliseringspolitik/krishantering  

 Resursallokering/tillväxt  
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Studiens hypoteser analyseras utifrån ett antal statistiska tester, där studiens huvudfråga och 

första hypotes, om fördelningen av brev är den samma som föregående studie, besvaras 

genom ett chikvadratfördelningstest. Studiens första bifråga och andra hypotes, angående 

brevskrivarnas attityd gentemot stabiliseringspolitik/krishantering idag, besvaras även den 

utifrån ett chikvadratfördelningstest.  

 

Analys av den andra bifrågan och tredje hypotesen, huruvida media påverkar inflödet av brev 

till statsministern eller inte, besvaras med hjälp av fem olika tester; 

 

 Korrelationstest  

 Ordinary Least Square (OLS)  

 Least Square Dummy Variable model (LSDV) med tidsfasta- respektive kategorifasta 

effekter samt en kombination av de båda.  

 

I enlighet med den tredje bifrågan och fjärde hypotesen, huruvida inflödet av brev till 

statsministern kan förklaras utifrån andelen arbetslösa i Sverige, besvaras även den med hjälp 

av ovanstående tester. Den sista bifrågan och hypotesen, om media och andelen arbetslösa i 

Sverige påverkar inflödet av brev till statsministern, besvaras i likhet med föregående 

frågeställning, bortsett från korrelationstestet. Övrigt listade frågor besvaras inte med hjälp av 

statistiska tester utan tolkas enbart.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien omfattar enbart insamlad data (brev och e-mail) med ekonomisk ärendemening på 

fyra givna datum varje månad under perioden oktober 2010 – september 2014. Granskningens 

omfång behandlar således enbart dessa brev med syfte att utifrån uppställda hypoteserna, 

besvara bifrågor och tolkningar. Andra studier kan därför finna andra resultat och tolkningar. 

 

1.6 Disposition 

I nästa avsnitt ges en genomgång av den teori som ligger till grund för studiens huvudfråga, 

bifrågor samt tolkningar. I avsnitt 3 ges en närmare förklaring till data setet, hur data 

kategoriserats inom respektive politikområde och dess underkategorier, vilka statistiska 

modeller (genomgående förklaring av varje modell) som används i analysdelen samt en 

variabelförklaring. Avsnitt 4 börjar med att illustrerar inkomna brev under den granskade 
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perioden för att sedan övergå till tolkning av breven samt besvara studiens huvudfråga och 

bifrågor. Avslutningsvis, i avsnitt 5 summeras studien med en slutsats.  

 

2. Teori 

I avsnittet presenteras de teorier som ligger till grund för studien och som används som bas i 

analysdelen (avsnitt 4). En genomgång av individers preferenser följs upp av en granskning 

utav den ekonomiska politiken för att sedan övergå till medias roll och inverkan på politiken, 

att påverka politiken och dess politiker för att till sista avsluta genomgången med finansiell 

folkbildning.  

 

2.1 Preferenser 

Studiens huvudfråga och första hypotes, som beskrevs i avsnitt 1.3, undersöker om 

fördelningen mellan de olika politikområdena som åskådliggjordes i den tidigare studien av 

Becker och Jonung (1998), förändras gentemot denna studie. För den första bifrågan och 

andra hypotesen undersöks istället om brevskrivarnas attityder gentemot 

stabiliseringspolitik/krishantering har förändrats efter finanskrisen.  

 

Till grund för hypoteserna återfinns den neoklassiska nationalekonomins rationalitetbegrepp 

om nyttomaximering samt teorin om preferenser och hur de förklarar mänskligt beteende 

(konsumtionsbeteende), där hänsyn till de sociala krafterna inkluderas (Becker och Murphy 

2000). Den neoklassiska nationalekonomin förutsätter att preferenserna ska vara stabila och 

inte ändras över tid och rum (Östling 2008). Enligt teorin skall följande antaganden om en 

individs preferenser vara uppfyllda: 

 

 Så kallad icke-mättnad, mer är alltid bättre än mindre. 

 Fullständiga där individen alltid kan rangordna alla möjliga kombinationer av varor. 

 Konvexa, där en mix av ett flertal varor alltid är bättre än mycket av en annan vara. 

 Transitiva, där A är bättre än B och B är bättre än C så måste A vara bättre än C. 

 

Så länge individen gör konsekventa val och följer ovan nämnda axiom ses handlandet som 

rationellt. Etzioni (Henrekson 1989) motsatte sig ovan nämnda förklaring om att en individs 

preferenser är stabila, han ansåg istället att förklaringen låg i en individs förändrade 

restriktioner. En annan forskare som också motsatt sig den ovan nämnda förklaring var Tibor 
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Scitovsky som konstaterade att individers preferenser i hög grad är instabila och påverkbara 

av seder och bruk, nya erfarenheter, förebilder etc. Exempel på detta var modeflugor, 

drogmissbruk och konsumentreklam som alla påverkade en individs preferenser utan att bryta 

mot antagandet om rationalitet (Henrekson 1989).   

 

Att preferenser till synes ändras över tid och då skulle vara instabila stämmer nödvändigtvis 

inte. Becker och Murphy (2000) förklarade istället att beteendet är ett ”resultat av ett rationellt 

maximeringsbeteende över tiden för en individ med stabila preferenser”(Henrekson 1989). 

Att förklara en eventuell förändring i fördelningen av brev mellan denna och den tidigare 

studien utifrån preferenser kräver att brevskrivarna nu som då är desamma. Är inte detta 

möjligt att säkerställa kan inte hypotestesternas resultat förklaras utifrån teorin.  

 

2.2 Ekonomisk politik 

Under mitten av 1900-talet växte en ömsesidig förståelse mellan ekonomer och politiker fram 

där ekonomisk politik (statens åtgärder för att påverka ekonomiska förhållanden i ekonomin) 

sågs som en nödvändighet. Efter det betraktades staten allmänt vara en aktiv och nödvändig 

kraft för att uppnå ekonomisk stabilitet och tillväxt (Magnusson 2011). Till följd av att 

begreppet ekonomisk politik implementerades och fick genomslag delades politiska frågor in i 

olika politikområden (se avsnitt 2.2.1–2.2.4). Magnusson (2011) påtalade att fördelningen 

skiljer mellan mål och medel, där målen huvudsakligen delades in i fyra huvudkategorier med 

tillhörande medel. Dessa kategorifördelningar ligger till grund för studiens kategori- och 

underkategoris indelning med justeringar för efterliknelse av Becker och Jonung.  

 

2.2.1 Stabiliseringspolitik  

För att stabilisera ekonomin så att inte alltför stora konjunktursvängningar (vilka kan skada 

den ekonomiska tillväxten) uppstår, använder sig regering och centralbank av den så kallade 

stabiliseringspolitiken. Syftet är att skapa stabila ekonomiska förhållanden för företag och 

hushåll på lång sikt, vilket leder till god tillväxt och hög sysselsättning (Regeringskansliet 

2007). Då det sker stora svängningar i ekonomin resulterar detta ofta i minskade investeringar 

och produktivitet som förorsakar låg sysselsättning. Det resulterar även i att inflationen 

fluktuerar kraftigt, vilket påverkar företagens förmåga att fatta säkra ekonomiska beslut.  
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Det finns två medel som används för att uppnå stabiliseringspolitikens mål; finans- och 

penningpolitiken. Den senare sköts i Sverige av Riksbanken som för att hålla priser stabila 

använder sig bl.a. av reporäntan, med målet att hålla 2 procents inflation på årstakt 

(Riksbanken 2014). Vid en låg reporänta ökar penningmängden i landet vilket innebär att 

företag har en bättre möjlighet att låna pengar till investeringar, något som gynnar ekonomin. 

Det andra medlet är finanspolitik och kan sammanfattas till användandet av skatter och 

offentliga utgifter vilka bestäms av regeringen. Misslyckas regering och centralbank med 

stabiliseringspolitiken kan det få oerhört negativa konsekvenser för samhället och 

världsekonomin, något som skedde under finanskrisen 2008.  Upprinnelsen till krisen var en 

extrem kreditexpansion av utlånat kapital från banker över hela världen som förorsakats av att 

världens centralbanker haft en allt för låg reporänta (framförallt den amerikanska 

centralbanken Federal Reserve). Att reporäntan var lågt satt berodde framförallt på att 

makthavarna önskade en ökad tillväxt där inflationsmålet var sekundärt (Carlgren 2008). I 

Sverige blev resultatet av den misslyckade stabiliseringspolitiken bland annat ökad 

arbetslöshet, vilket kom att resultera i en lägre BNP tillväxt under finanskrisen då 

arbetsmarknaden och variationen i BNP har ett starkt samband (Aranki m.fl. 2010). 

Konjunkturinstitutet (2010) kunde konstatera i en rapport att arbetslösheten till följd av 

finanskrisen hade stigit med 3 procentenheter, från 6- till 9 procent 2010 och att regering samt 

Riksbanken hade ett stort arbete framför sig för att få svensk ekonomi på rätt köl igen.  

 

2.2.2 Fördelningspolitik  

Ett lands förändrade fördelning av inkomster och förmögenheter som sker genom politiska 

åtgärder benämns som fördelningspolitik och definieras enligt följande; ”Syftet med 

fördelningspolitik är att skapa en annan (i allmänhet jämnare) fördelning av inkomster och 

förmögenheter än vad marknadsmekanismen automatiskt åstadkommer” (Söderström 2014). 

Från definitionen konstateras att målet är att uppnå social rättvisa, vilket inte alltid är lätt då 

definitionerna på rättvisa är många. Inom politiken skiljs metodrättvisa och resultaträttvisa åt, 

den senare fokuserar på hur fördelningen ser ut medan metodrättvisa ser till hur fördelningen 

uppkommit. För att uppnå ovan nämnda mål använder sig regeringen av direkta- och indirekta 

skatter (på bl.a. inkomst och på lyxkonsumtion), subventioner (däribland sjukvård och 

barnomsorg), bidrag till organisationer och enskilda individer (t.ex. barnbidrag) samt 

regleringar av olika slag (exempelvis skolplikt) (Söderström 2014). 
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2.2.3 Allokeringspolitik 

Magnusson (2011) definierar allokeringspolitik och dess mål genom ”att allokera resurser på 

ett så effektivt sätt som möjligt genom att upprätthålla ett prissystem som ger konsumenter 

och företag tydliga signaler om knapphet och överflöd”. Allokeringspolitikens (även kallat 

resursallokering) syfte är således att skapa en mer effektiv användning av ekonomiska 

resurser (Siven 2014). För att uppnå målet och en optimal fördelning av landets resurser 

använder regeringen sig av bland annat närings- och regionalpolitik.  

 

2.2.4 Tillväxt-, struktur- och välfärdspolitik  

Definitionen ”långsiktig ökning av produktionsvärdet i en ekonomi” menar Myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (2011) är benämningen på tillväxtpolitiken. Den 

långsiktiga ökning och dess mål kan ske genom olika mekanismer, varav en av dem är 

outnyttjad kapacitet i lokala eller regionala produktionsapparater. Om aktiviteten inom dessa 

områden ökar skapas tillväxt. Regeringen kan genom näringspolitik ta vara på kunskap, 

teknik och innovation vilket skapar tillväxt där allokeringen av samhällets resurser kan 

utnyttjas mer effektivt (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2011).  

 

Strukturpolitikens mål är att på ett effektivt sätt påverka resursallokeringen i samhället, vilket 

görs genom att styra realkapital och arbete till olika verksamheter. Ekonomin behöver växa 

uthålligt för att välfärden ska hålla en god kvalitet i samband med att befolkningen växer, med 

hänsyn till miljö och hälsa. Exempel på medel som regeringen använder för att uppnå 

ovanstående är skatter på koldioxidutsläpp och alkohol (Regeringen 2014).  

 

Välfärdspolitikens mål tar sikte på, likt fördelningspolitiken, att skapa en jämnare fördelning 

av förmögenheter i samhället. Syftet är vidare att skapa likartade förutsättningar för alla 

individer och att det ska finnas en jämn välfärdsfördelning oavsett region. Välfärdspolitik nås 

genom bland annat familjepolitik, arbetsmarknadspolitik och skattepolitik som implementeras 

av regeringen.  

 

2.3 Medias roll och inverkan på politiken 

Nyhetsrapporteringen sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet (Grafström 2004), men det var 

inte förrän i början av 1900-talet som tidningarna intresserat sig för frågor rörande politik och 

ekonomi, där branschtidningar som Affärsvärlden, Dagens Industri och Finanstidningen 
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etablerade sig. Numera innehåller en allt större del av dagstidningarna ekonomiska frågor och 

nyheter, vilket exempelvis har resulterat i bilagan Näringsliv (tillhörande dagstidningen 

Svenska Dagbladet) (Grafström 2004). 

 

Uttrycket “tredje-statsmakten” (Edvard 1937) bottnar i 1800-talets politiska oroligheter och 

åsyftar medias starka inflytande i samhället. Media har idag möjlighet att nå ut till en mycket 

stor del av befolkningen på grund av den breda digitalisering (däribland internet, sociala 

medier samt radio och tv) både på ett nationellt och internationellt plan, vilket ger uttrycket 

bäring än idag. Läkare Utan Gränser (2012) publicerade en rapport där förhållandet mellan 

humanitära kriser, medias bevakning och svenska folkets kännedom om dessa undersöktes. 

Resultatet av rapporten visar tydligt att de kriser som befolkningen känner till var de som 

media uppmärksammat. Enligt rapporten spelar media en avgörande roll i vilka aktuella 

humanitära kriser som allmänheten känner till. Likaväl som media lyfter fram och skildrar 

olika humanitära kriser, likaväl skildrar de olika ekonomiska nyheter och frågor. De slutsatser 

som framkom i rapporten antas därför kunna appliceras till denna studie, att de medborgare 

som skriver brev till statsministern skriver om ett ämne som media troligen berört. 

 

Casero-Ripollés och López- Rabadán (2014) anser att det är medias roll att förse allmänheten 

med dagens viktigaste nyheter, och att media är en politisk spelare vilket gör dem till 

politikernas viktigaste verktyg för att nå ut till sina väljare. De menar vidare att på grund av 

ovanstående anledning aktiverar media en process av opinionsbildning. Andra studier menar 

att media har en tendens att ”rama” (framing) politiken som ett strategiskt spel istället för att 

fokusera på de ekonomiska frågorna. Samma studie påvisar att resultat av ”ramning” kan 

resultera i politisk misstro, cynism och kan även ha en negativ effekt på medborgarnas 

kunskapsförvärv (Aalberg m.fl. 2012). Ordet media-malaise, sammanfattar den cynism, 

politiska likgiltighet och förlusten av socialt kapital som en konsekvens vilken massmedia 

framkallar genom ”ramning” i en demokrati (Newton 1999). Den moderna medians strävan 

efter marknadsandelar resulterar i rapportering av dramatiska nyheter, speciellt nyheter som 

brott, konflikter och skandaler samt om politisk inkompetens och korruption.  

 

Casero-Ripollés och López- Rabadán (2014) undersöker vilket inflytande media har över 

politiken och hur det politiska missnöjet ser ut genom intervjuer med journalister och 

politiker, där en av tre frågeställningar rör medias inverkan på människors åsikter.  En av 
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intervjuerna citeras enligt nedan, vilket åsyftar till ovanstående påstående om medias framing 

av nyheter;  

 

We all have a great responsibility. Politicians have a lot, they are who have it… 

The thing is that journalists are constantly showing an image of politicians to the 

society that provokes that citizens moves away from politicians (sid.864)  

 

Ovanstående citat har bemötts av kritiker som istället menar att användandet av media ökar 

kunskapen och förståelsen för politiken. Intressant är att medborgare som under en längre tid 

exponerar sig för nyheter i media har visat sig ha en bredare kunskap gällande politik vilket 

lett till att de har en högre tilltro till politiker och även i större utsträckning deltar i politiska 

val (Newton 1999). Som beskrevs ovan fungerar media som ett verktyg mellan politiker och 

allmänheten, och kan således forma politikers budskap olika. Hur politik framställs till 

allmänheten har till stor del att göra med medias ”ramning”.    

 

Tidigare nämndes rapporten från Läkare Utan Gränser om hur media uppmärksammar olika 

humanitära kriser och hur Casero-Ripollés och Lòpes Rabadan (2010) anser att media är en 

politisk spelare. Kan detta sammantaget ge media makt att påverka medborgarnas åsikter när 

det kommer till allmänna val? DellaVigna och Kaplan (2007) undersöker den kontroversiella 

tv kanalen ”The Fox News Channel” som etablerades i 20 procent av de amerikanska städerna 

mellan åren 1996-2000 för att söka svaret på frågan. Forskarna ville undersöka om det var så 

att republikanerna hade ett ökat väljarstöd i de städer där Fox News Channel etablerats, och så 

visade sig var fallet. Resultatet, republikanerna hade fått ett ökat väljarstöd på 0.4-0.7 

procentenheter i det amerikanska presidentvalet år 2000.  

 

Att media utifrån ovan nämnda teori påverkar väljarna råder det ingen som helst tvekan om, 

men påverkas även brevskrivarna av media? Detta teoriavsnitt ligger till grund för analysen av 

medias påverkan på brevskrivarna i avsnitt 4.6.1.  

 

2.4  Att påverka politiken och dess politiker 

Media och politiker kan påverka medborgares ekonomiska kunskap på olika sätt. En av 

teorierna grundar sig i begreppet fiskal illusion, d.v.s. svårigheter att ta upp korrekt 

information (Berggren 2001). Fiskal illusion är i grunden ett antagande om att människor 
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besitter ofullständig och inkorrekt information, speciellt rörande vidden av offentliga 

åtaganden och offentliga utgifter, som uppfattas billigare eller bättre än vad som är fallet, 

samt skatter som ofta missförstås vara lägre än vad de egentligen är. Av föregående anledning 

kan genomklubbade politiska beslut komma att uppfattas som oönskade av medborgare, vilket 

inte varit fallet om medborgarna haft fullständig och korrekt information. Det är inte bara 

förmågan att inneha rätt information som spelar in, utan även förmågan att kunna tolka och 

förstå information, för det krävs både utbildning och erfarenhet, vilket större delen av den 

amerikanska befolkningen saknar enligt (Caplan 2001). Berggren (2001) menar att fiskal 

illusion kan ge oönskade effekter i samhället, som exempelvis alldeles för höga skatter och 

offentliga utgifter, vilket kan leda till politisk misstro som resulterar i att den demokratiska 

processen försämras. Politiker och beslutsfattare kan å sin sida dra fördel av fiskal illusion då 

de med hjälp av finanspolitik kan dölja sådant som medborgare ofta uppfattar som negativt 

(exempelvis skatter) och istället lyfta fram det som medborgare anser vara som positivt (skola 

och sjukvård).  

 

Caplan (2006) påstår att amerikanska medborgare är djupt politiskt okunniga och att de inte 

heller vet vilka politiker som representerar liknande åsikter som de själva har. Individer är inte 

bara okunniga utan handlar irrationellt, speciellt vid allmänna val, detta på grund av känslor 

och ideologiskt förutfattade meningar som påverkar den mänskliga bedömningen. I motsats 

till Henrekson (1989), hävdar Caplan (2006) att irrationaliteten är selektiv och kan därför 

sättas på och slås av beroende på individens intresse för ämnet, där vi stänger av rationaliteten 

vid frågor som inte berörs av sanningen eller är ointressanta. Ekonomer har under en lång tid 

hävdad att den okunnighet som väljare påvisar är en förutsägbar respons på det faktum att en 

röst till eller ifrån inte spelar en avgörande roll. Det talas då om rationell ignorans- att nyttan 

av att rösta i ett val för den enskilde individen är så liten att det skulle vara mer rationellt (om 

så bara på ett egoistiskt plan) att inte rösta.  

 

Att medborgarnas åsikter är av stor betydelse för de förtroendevalda beslutsfattarna förefaller 

naturligt, vilket gör det viktigt för politikerna att förstå allmänhetens uppfattning i 

ekonomiska frågor och hur den skiljer sig gentemot ekonomernas åsikter som dagligen arbetar 

inom det ekonomiskpolitiska området. Forskning har visat att en omfattande politisk kunskap 

främjar politisk delaktighet, något som beskrevs ovan, men även hjälper medborgare att 

bygga stabila och konsekventa åsikter om aktuella ekonomiska- och politiska frågor. 

Medborgare får lättare att identifiera sina intressen på det sättet och kan knyta an till olika 
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politiska attityder, här är en markant skillnad i beteendet mellan de individer som är bäst 

informerade jämfört med de som är oinformerade. (Blendon m.fl. 1997).  

 

2.5 Finansiell folkbildning 

I en studie omnämnd av Blendon m.fl. (1997), visar det sig att amerikaners kunskaper om hur 

ekonomin fungerar är bristande vilket leder till svårigheter att fatta korrekta beslut och 

bedömningar i komplicerade situationer. Studien visar även att endast en av tre vuxna 

amerikaner vet att konsumentprisindex är det mest använda måttet på inflation och att det är 

Federal Reserve (Amerikanska motsvarigheten till den svenska Riksbanken) som sköter 

penningpolitiken. Vidare är det två tredjedelar av antalet vuxna som tror att prisökningar 

beror på att företagen manipulerat priserna för att få en så hög vinst som möjligt. En liknande 

fråga ställdes till samma grupp i samband med att priserna på bensin ökade kraftigt, då ansåg 

tre fjärdedelar att uppgången enbart berodde på oljebolagens vinstintresse. I nämnda 

undersökning var det en ytterst liten del av de tillfrågade som ansåg att prisuppgångarna 

berodde på utbud och efterfrågan.  

 

Johan Almenberg är en av de ledande svenska forskarna inom området finansiell folkbildning 

och hans forskning ger ingen munter läsning. Resultaten av den undersökning som gjordes 

med data från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 visar att många vuxna 

svenskar har svårt med enkla beräkningar (Almenberg 2011). Det framgår även att den 

finansiella förmågan är undermålig och att det finns signifikanta skillnader mellan olika 

grupper i befolkningen, där den är lägre bland äldre, bland de med låg utbildning eller låga 

inkomster, bland kvinnor och bland utrikesfödda. En grupp som sticker ut på ett negativt sätt 

och därmed presterar dåligt i räknefärdighetsfrågor är unga svenskar. När det gäller finansiellt 

beslutsfattande är det även här stora skillnader mellan olika individer och grupper. Nivåerna 

för både räknefärdighet och finansiell förmåga är högre bland individer som har ett långsiktigt 

sparande, deltar på aktiemarknaden, äger bostad eller använder internetbank. Sambanden här 

verkar inte bero på andra skillnader i individuella egenskaper såsom ålder, utbildning eller 

inkomst (Almenberg 2011). 

 

Almenberg (2011) skriver i sin slutsats att den bristande räknefärdigheten och den låga 

finansiella förmågan som finns hos många hushåll manar till eftertanke kring hur 

utformningen av ekonomisk politik ska se ut. Han menar att det finns goda skäl att fundera 
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över huruvida hushållen kan fatta komplexa finansiella beslut och i vilken mån de 

observerade valen hushållen gjort reflekterar deras faktiska preferenser. Vidare påpekar 

Almenberg att hushållens begränsade finansiella förmåga får konsekvenser för hur ekonomisk 

politik förmedlas till medborgarna. Riksbanken informerar exempelvis om penningpolitiken 

och hur räntebanan för kommande år förväntas bli på ett tydligt sätt. Detta kräver att läsaren 

kan förstå ett diagram med y- och x-axel samt hantera procentuella storheter och nominell 

ränta, något som många har svårigheter med idag. I avsnitt 3.4 ligger den ovanstående teorin 

till grund för analysen av brevskrivarna.  

 

3. Metod och data 

I detta avsnitt presenterar studien en djupare förklaring kring använda metoder, modeller och 

tester. Avsnittet inleds med presentation av dataspecifikationer för att sedan avhandla 

kategorifördelningar för att till sista förklara de statistiska modellerna som används i 

analysdelen.   

 

3.1 Dataspecifikation 

Data har insamlats till studien från Statsrådsberedningens registrator hos Regeringskansliet 

och omfattar såväl brev som e-mail. Den totala populationen, inkomna brev med ekonomisk 

ärendemening, uppgick till 2588 brev, varav 536 brev omfattar studiens stickprov där 27 brev 

exkluderats och inte omfattas av analysen på grund av att de inte gått att kategorisera (se 

appendix 1 för exempel). Totalt antal inkomna brev under den undersökta perioden 

06.10.2006–08.09.2014 uppgick till 70884. Stickprovets urval har skett på bestämda datum 

(7:e, 14:e, 21:e samt den 28:e varje månad) där de två första breven som inregistrerats i diariet 

(hos Regeringskansliet) med ekonomisk ärendemening är inkluderade i analysen.  

 

Ett slumpmässigt urval innebär i denna studie att alla inkomna brev med ekonomisk 

ärendemening ska ha lika stor chans att innefattas. Då studien på grund av ekonomiska 

restriktioner (varje brev kostar 2 kronor och studiens budget uppgick till 1000 kronor), men 

även för att minska arbetsbördan för registrator på Statsrådsberedningen har urvalet 

begränsats Därför har inte slumpmomentet till fullo uppfyllts enligt sannolikhetsurval. De 

urval som utförts i denna studie är således ett systematiskt urval. Inkommen data är granskad 

och säkerställd av författarna, så att det inte har förekommit ett variationsmönster som är 

regelbundet (Eriksson 1978). 
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Insamlad rådata till studien (brev och e-mail) har bearbetats och insorterats i Excel för vidare 

statistisk analys i SPSS och Excel, där följande information finns tillgänglig: diarienummer, 

år, månad, dag, ärendemening, politikområde bred, politikområde smal samt utmärkande (i 

appendix 2 återfinns en sammanställning av rådata). 

 

Diarienummer: Varje brev som inkommer till Regeringskansliet får ett unikt 

identifieringsnummer, exempelvis SB2010/315. 

 

År, månad och dag: Varje brev som inkommit är även datumstämplat. 

 

Ärendemening: Varje brev har en ärendemening (några undantag finns för brev som 

inkommit per post). 

 

Politikområde bred: Kategoriseringen inom ett av tre möjliga politikområden 

(fördelningspolitik, stabiliseringspolitik/krishantering samt resursallokering/tillväxt) har skett 

utifrån nationalekonomisk teori med justeringar för efterliknelse av den tidigare studien utförd 

av Becker och Jonung (1998). Då en del brev tar upp fler än ett möjligt politikområde har 

kategoriseringen skett utifrån det först upptagna politikområdet då författarna gör antagandet 

att brevskrivaren önskar påpeka det viktigaste först.   

 

Politikområde smal: Varje brev har som beskrivits ovan, kategoriserats inom ett av tre 

politikområden. Utöver det har även en förfinad kategorisering gjorts där varje inkommit brev 

även fördelats in i en underkategori i något av de tre politikområdena.   

 

Utmärkande: Här insorteras de brev som inte har varit möjliga att kategorisera. I denna studie 

uppgår antalet till 27 brev, motsvarande 5 procent av totalen (se exempel på ett icke-

kategoriserat brev i appendix 1).  

 

3.2 Kategorifördelning 

I tidigare delar har det förklarats hur kategoriseringen inom de tre politikområdena gjorts. 

Nedan återfinns en överblick av de tre områdena med en kort förklaring (se fullständig lista i 

tabell 1). 
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Fördelningspolitik 

Benämns även som omfördelningspolitik och är en benämning på politiska policys vars syfte 

är att påverka fördelning av inkomster, förmögenheter samt konsumtion i ett samhälle eller 

mellan samhällen. Exempel på underkategorier inom fördelningspolitiken är inkomstklyftor, 

pension, skatter (alla), samt skuldsättning.  

 

Stabiliseringspolitik/krishantering 

Innefattar finans- och penningpolitiska åtgärder som bedrivs för att jämna ut 

konjunkturcykler. Exempel på underkategorier inom stabiliseringspolitik/krishantering är 

finanspolitik och penningpolitik.  

 

Resursallokering/tillväxt 

Resursallokering benämner de beslut som handlar om hur resursfördelningen fördelas i ett 

samhälle. Inom området tas beslut hur samhällets samlade produktion fördelas mellan 

offentliga-, marknads- och hushållssektorn. Till tillväxtpolitiken hör de frågor som handlar 

om att öka sysselsättning, produktion och handel, vilket ofta sker genom investeringar i det 

offentliga. Exempel på underkategorier inom resursallokering/tillväxt är sjukvård, invandring 

regionalpolitik samt bostadspolitik.  
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Tabell 1. De olika politikområdenas underrubriker  

Fördelningspolitiken Resursallokering/tillväxt Stabilisering/krishantering 

A-kassa Anslag Finanskrisen 

Apanage Arbetsmarknadspolitik Finanspolitik 

Arbetslöshet Bistånd Penningpolitik 

Avdrag Bostadspolitik   

Avgångsvederlag Budget   

Bidrag Innovationspolitik   

Byråkrati Invandring   

Diskriminering Kriminalpolitik   

Facket Miljö   

Försäkringskassan Myndighet   

Inkomstklyftor Näringspolitik   

Insamling Regionalpolitik   

Jämnlikhet Rut   

Kronofogden Sjukvård   

Löner (ink politiker) Sociala avgifter   

Moms Strukturfrågor   

Pension Utbildningspolitik   

Rot Utrikespolitik   

Sjukpeng     

Sjukskrivningar     

Skadestånd     

Skatter (alla)     

Skuldsättning     

Straffavgift     

Studiemedel     

Svarta pengar     

Utanförskap     

Not: Indelningar i respektive underkategori har i grunden baserats på 

nationalekonomisk teori med justering för efterliknelse av tidigare studie av 

Becker och Jonung. Om en underkategori inte överensstämmer med 

innehållet i breven, har en ny underkategori skapats, exempelvis 

inkomstklyftor. 
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3.3 Statistiska modeller 

Utifrån vilken hypotes som besvaras, bestäms statistisk analysmodell. Studien använder sig av 

fyra statistiska modeller i vilket sex olika statistiska tester genomförs, 

chikvadratfördelningstest, korrelationstest, OLS, LSDV med tidsfasta- respektive 

kategorifasta effekter samt en LSDV som både innefattar tidsfasta- och kategorifasta effekter. 

De statistiska testerna genomförs i SPSS, alternativt Excel. Nedan följer en genomgång av 

respektive modell och dess komponenter. 

 

Studiens huvud- samt andra hypotes 

Studiens huvud- samt andra hypotes undersöks med ett så kallat chikvadratfördelningstest. 

Testet benämns även Pearson’s chikvadrattest och används vid hypotesprövning för att 

undersöka variablernas oberoende samt hur väl modellens värden stämmer överens med de 

observerade värdena (Gujarati och Porter 2009).  

 

Chikvadratfördelningstest 

För användandet av ett chikvadratfördelningstest måste ett antal antaganden uppfyllas. Bland 

annat får värdet i respektive cell inte vara för litet (mindre än fem), om så är fallet används 

istället Fisher Exact test, vilket inte används i studien fast ett antal av cellerna understiger 

fem. Detta beror på att Fisher Exact test kräver avancerad kalkylering samt att Conover 

(1999) påtalar att det förväntade värdet i cellerna kan vara så litet som 0,5 (så länge de flesta 

hade ett värde över 1,0) utan att det skulle bidra till ett missvisande resultat eller minska 

testets validitet.  

 

Vid användandet av chikvadratfördelningstest formuleras först två hypoteser i ord; en 

nollhypotes (grundtanken är att data som undersöks, exempelvis inte har något mönster, det 

finns inte någon skillnad eller att det är slumpmässigt) samt en alternativ hypotes (finns ett 

mönster och skillnader kan urskönjas, alternativt att det inte är slumpmässigt). När 

hypoteserna formulerats beräknas förväntade värden (E), vilket i studiens första hypotes 

skulle innebära det förväntade antalet inkomna brev per politikområde. Det förväntade värdet 

kalkyleras enligt ekvation (1) nedan, där n representerar stickprovets storlek.  

 

                              𝐸 =
(𝑅𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)∗(𝐾𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

𝑛
     (1) 
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Vidare beräknas testvariabeln som sammanfattar hur långt det observerade värdet faller från 

det förväntade värdet och beräknas enligt ekvation (2). Notera att ”Obs.” i ekvationen betyder 

det observerade värdet och att den engelska förkortningen ”Exp.” står för förväntade värdet. 

 

𝑋2 = ∑
(𝑂𝑏𝑠.−𝐸𝑥𝑝.)2

𝐸𝑥𝑝.

𝑛
𝑖=1        (2) 

 

𝑋2 kan enbart anta positiva heltal och det minsta möjliga 𝑋2 = 0, som innebär att värdet på 

observerad cell är lika med värdet på förväntad cell i tabellen. 

 

Testvariabeln jämförs med det kritiska värdet i chikvadratfördelningstabellen med testets 

antal frihetsgrader (beräknas (𝑟𝑎𝑑 − 1) ∗ (𝑘𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 − 1)) och vald signifikansnivå. Enligt 

litteraturen finns olika signifikansnivåer bland vilka de vanligaste är 99-, 95- och 90 procents 

signifikansnivå. Valet av signifikansnivå grundar sig i sannolikheten att förkasta en 

nollhypotes trots att den är sann. Vid en signifikansnivå på 95 procent är risken för att 

felaktigt förkasta nollhypotesen 5 procent. Om 𝑋2-värdet är större än det kritiska värdet kan 

nollhypotesen förkastas(Agresti och Franklin 2009).  

 

För att ytterligare granska chikvadratfördelningstestets resultat undersöks dess residualer, 

vilka innehar viktig information om modellens antaganden är lämpliga eller ej (Cordeiro et.al 

2010). Residualerna undersöks för att hitta någon typ av mönster eller för att upptäcka s.k. 

outliers (extrema värden) vilka kan ha påverkat modellen. Residualen för observation i är 

skillnaden mellan det observerade och förväntade värdet, enligt ekvation (3). 

 

(𝑂𝑏𝑠. −𝐸𝑥𝑝. )/(√𝐸𝑥𝑝 )      (3) 

 

Studiens tredje- och fjärdehypotes 

I den tredje- och fjärde hypotesen, används tre olika statistiska modeller; korrelationstest, 

OLS, och LSDV med tidsfasta- respektive kategorifasta effekter samt en kombination av de 

båda. Detta för att korrigera för förändringar som kan ske från kvartal till kvartal eller som 

skiljer sig åt mellan kategorierna, vilket gör skattningarna robusta (Alexandersson m.fl. 1996).  
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Korrelationstest 

Den första statistiska modell som används är ett korrelationstest. Korrelation är ett mått på 

den relativa styrkan i det linjära förhållandet mellan två variabler och begränsas till intervallet 

(-1,1). Korrelation på -1 ger ett perfekt negativt beroende, 0 ett oberoende och 1 ett starkt 

positivt beroende. Ett korrelationstest visar om det finns ett samband mellan två variabler 

(Westerlund 2005). 

 

Ordinary least square (OLS)  

Den andra statistiska modellen som används är OLS (på svenska; minsta kvadratmetoden). 

Modellen är den populäraste regressionsanalysen att använda när två variabler estimeras på 

grund av dess statistiska egenskaper (Gujarati och Porter 2009).  För att kunna skatta de 

okända regressionsparametrarna 𝛽1 och 𝛽2 måste en rät linje anpassas till observationer på 𝑥𝑖 

och 𝑦 i stickprovet. Då 𝐸(𝑦) betecknar det genomsnittliga beteendet av 𝑦 bör den skattade 

linjen ligga i mitten av punktsvärmen, en mindre slumpterm (𝑢) gör det lättare att anpassa 

den skattade linjen. Det är av denna anledning OLS är populärast då regeln är att välja 

estimatorerna 𝑏1 och 𝑏2 så att de kvadrerade avstånden från den skattade linjen minimeras 

(Westerlund 2005). Ekvationen på den skattade linjen skrivs enligt ekvation (4). 

 

�̂� = 𝑏1 + 𝑏2𝑥        (4) 

 

�̂� betecknar det skattade värdet på 𝑌, och avståndet mellan de två benämns residualer och kan 

ses som skattningar av de okända slumptermerna (𝑢). Residualernas absolutbelopp minskas 

genom kvadrering, detta för att undvika att negativa- tas ut av positiva residualer, då mindre 

residualer ger bättre information angående variationen i modellen.  

 

Principen bakom OLS är att undersöka hur den beroende variabeln 𝑌  påverkas av den 

oberoende variabeln 𝑋 . Grundekvationen innan skattning av OLS ses i ekvation (5) 

(Westerlund 2005).  

 

𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋 + 𝑢       (5) 

 

𝛽2 visar lutningen för parametern för 𝑋 och förklara hur mycket 𝑌 ökar när 𝑋 ökar med en 

enhet, 𝛽1 är skärningspunktens värde (intercept).  
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Least square dummy variabel model (LSDV) 

När enkla linjära regressionsmodeller studeras antas att en förändring i de oberoende 

variablerna påverkar den beroende variabeln. Den påverkas lika mycket för alla observationer, 

vilket resulterar i antagandet att parametrarna är samma i hela stickprovet. Eftersom värdet på 

parametrarna kan ändras för olika observationer används indikatorer- eller dummy-variabler 

för att modellera detta (Westerlund 2005). En Dummy-variabel är binär och antar två värden, 

om till exempel inkomna brev inom apanage kan påverkas av media, fastställs dummy-

variablerna till; 

 

𝐷2 = {
1 = 𝑏𝑟𝑒𝑣 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑎𝑝𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 

      0 =  𝑒𝑗 𝑏𝑟𝑒𝑣 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑎𝑝𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 
 

 

Den tredje statistiska modellen som används är LSDV som låter varje enhet ha en egen 

skärningspunkt på y-axeln genom användandet av dummy-variabler (Gujarati 2009), en så 

kallad fast effekt (fixed effects, FE). Effekterna innebär att modellen har olika 

skärningspunkter emellan dess regressioner medan lutningen på regressionerna inte varierar 

över tid eller emellan kategori. Vid användandet av fast effekt antas att något inom kategori- 

eller tidsvariabeln (säsongseffekter) kan påverka eller förutsäga utfallsvariabeln, vilket 

korrigeras med hjälp av den fasta effekten. Detta beror på att tidskonstanta egenskaper tas bort 

och gör att nettoeffekten kan bedömas på de prediktorer som påverkar utfallsvariabeln. 

Då data i regressionen är så kallad panel data (innehåller både tidsserie- och tvärsnittsdata) 

polas observationerna. I studien undersöks bland annat variabeln Nyheter under 32 kvartal för 

nio olika underkategorier. Vid polad data kommer det då totalt finnas 288 observationer, 32 

observationer kvartalsvis för varje av de nio underkategorier (Gujarati 2006). 

 

Ekvationen för LSDV med de olika fasta effekterna utläses ur ekvationen (6), (7) och (8). 

Observera att en dummyvariabel faller bort, detta för att inte hamna i ”Dummyvariabel fällan” 

(en situation med perfekt kollinjäritet) (Gujarati och Porter 2009).   

 

Kategorifasta effekter;  

𝑌𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2𝐷2 + 𝛼3𝐷3 + 𝛼4𝐷4 + 𝛼5𝐷5 + 𝛼6𝐷6 + 𝛼7𝐷7 + 𝛼8𝐷8 + 𝛼9𝐷9 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝑢𝑡  (6) 
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Tidsfasta effekter; 

𝑌𝑡 = 𝜆0 + 𝜆1𝐷𝑄1 + 𝜆2𝐷𝑄2 + 𝜆3𝐷𝑄3 + ⋯ + 𝜆31𝐷𝑄32 + +𝛽2𝑋2𝑡 + 𝑢𝑡    (7) 

 

Kombination av kategorifasta effekter och tidsfasta effekter; 

𝑌𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2𝐷2 + 𝛼3𝐷3 + ⋯ + 𝛼9𝐷9 + 𝜆0 + 𝜆1𝐷𝑄1 + 𝜆2𝐷𝑄2 + 𝜆3𝐷𝑄3 + ⋯ + 𝜆31𝐷𝑄32 +

+𝛽2𝑋2𝑡 + 𝑢𝑡           (8) 

   

Där koefficienten 𝛼1 fungerar som en referenspunkt för skärningspunkten av respektive 

subkategori och koefficienten 𝛼 representerar förändringen av skärningspunkten för de andra 

subkategorier (𝛼1 + 𝛼2 ger det faktiska värdet på skärningspunkten för underkategori nummer 

två). 𝑋2𝑡 representerar i denna studie antalet inkomna nyheter. Vidare förklaring av 

variablerna återfinns under avsnitt 3.4.  

 

3.4 Variabelförklaring 

Följande variabler inkluderas i studien; brev, nyheter, kvartal, kategori, 

stabiliseringspolitik/krishantering, fördelningspolitik, resursallokering/tillväxt och 

arbetslöshet samt flertalet dummyvariabler. Val av variabler bygger dels på tidigare studie, på 

inhämtat material samt från teorin och Svenska Dagbladet (SvD). Nedan förklaras variablerna 

vidare, dess funktion samt i vilket test de förekommer i. 

 

Variabler som ingår i huvudhypotesen  

I huvudfrågan används, som tidigare påpekats, ett chikvadratfördelningstest. Totalt inkluderas 

fyra variabler i testet där variabeln brev baseras på totalt antal inkomna brev till 

Statsrådsberedningens registrator hos Regeringskansliet under aktuella perioder (Bildt, 

Carlsson och Reinfeldt). I samma test inkluderas även variablerna 

stabiliseringspolitik/krishantering, fördelningspolitik och resursallokering/tillväxt som delar 

upp breven inom politikområdena, detta för att testa huruvida fördelningen av brev förändrats 

mellan politikområden över tid. 

  

Variabler som ingår i första bifrågan 

Även här används chikvadratfördelningstest och eftersom intresset i denna analys ligger i att 

se hur finanskrisen har påverkat inkomna brev inom respektive politikområde används 

variablerna stabiliseringspolitik/krishantering och kvartal. Detta för att förklarar under vilken 
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tidsperiod som breven inkommit (definieras som varje enskilt kvartal under den granskade 

perioden).  

 

Variabler som ingår i andra bifrågan 

I studiens andra bifråga används tre olika tester; korrelationstest, OLS och LSDV med 

kategorifasta- respektive tidsfasta effekter samt en kombination av de båda, vilket förklarades 

i avsnitt 3.3. För korrelationstestet används variablerna nyheter och nämnda underkategorier. 

 

I OLS används endast två variabler; den beroende variabeln brev och den oberoende variabeln 

nyheter. Definitionen av brev i detta avseende är antalet inkomna brev till statsministern inom 

de slumpade underkategorierna (pension, apanage, inkomstklyftor, finanskris, regional-, 

kriminal-, närings-, finans- och penningpolitik). Nyheter definieras av totalt antal publicerade 

artiklar inom brevens olika underkategorier med dess olika böjelser i dagstidningen SvD. Här 

testas om aktuell variabel har haft en inverkan på totalt antal inkomna brev.  

 

I modellen LSDV används återigen brev som den beroende variabeln och nyheter som den 

oberoende. Då det i modellen även tas hänsyn till fasta effekter används dummyvariabler för 

variabeln kategori (se tabell 7 för definition) detta för att testa nyheters påverkan inom 

respektive politikområde. Dummyvariabeln kvartal (se tabell 8 för definition) introduceras för 

den tidsfasta effekten.  

 

Variabler som ingår i tredje bifrågan  

Inkluderade variabler samt modeller i studiens tredje bifråga är nästintill desamma som i 

ovannämnda bifråga, enda skillnaden är att nyheter ersatts av arbetslöshet. Detta för att 

analysera arbetslöshetens påverkan på antalet inkomna brev inom de olika underkategorierna. 

Variabeln arbetslöshet är data över andelen arbetslösa svenskar i åldrarna 17-64.  
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4. Empiri och hypotestest 

4.1 Fakta om inkomna brev 

I figur 1 nedan åskådliggörs hur fördelningen av inkomna brev fördelats efter politikområde 

under den granskade period på årstakt. Här illustreras på ett tydligt sätt vad som tabell 2 i 

avsnitt 4.4 senare beskriver nämligen, att det inom fördelningspolitiken inkom klart flest brev 

(381st), följt av resursallokering/tillväxt (90st) och därefter stabiliserings/krishantering (38st). 

Som tidigare nämnts uppgick antalet granskade brev till 536st där 27st av dessa inte var 

möjliga att kategorisera.  

 

 

Figur 1. Statistik för hela den granskade perioden på årsbasis. Notera att startpunkt är Q4 

2006 och slutpunkt Q3 2014. 

 

Kvartalsdata över inkomna brev visar på ett tydligt sätt fluktuationer inom politikområdena 

som inte åskådliggörs i årsstatistiken ovan. Under juli 2007 – oktober 2008 backade 

Stockholmsbörsens (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) index (OMXS 30) med 57,8 procent. 

Det kan möjligen vara en förklaring till varför det var färre inkomna brev inom 

fördelningspolitiken och resursallokering/tillväxt under den dabbade perioden samtidigt som 

det skedde en markant ökning av inkomna brev inom området 

stabiliseringspolitik/krishantering. Andra tänkbara förklaringar till fluktuationer kan bero på 

medias påverkan som beskrivits i avsnitt 2, alternativt de två händelserna sammantaget. 

Inträffar det exempelvis en ekonomisk skandal som påverkar och berör den stora massan av 

det svenska folket, kan detta leda till ett ökat inflöde av brev (en närmare analys av sambandet 

mellan media och inkomna brev återfinns i avsnitt 4.6.1).  
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Finanskrisen började först under 2007 och pågick som värst fram till slutet av 2008. Som 

nämnts tidigare resulterade det i en lägre BNP tillväxt och andelen arbetslösa i Sverige skulle 

då kunna utgöra en alternativ förklaring till fluktuationerna som skådas i figur 2. En närmare 

analys om antalet inkomna brev till statsminister och andelen arbetslösa i Sverige behandlas i 

avsnitt 4.6.2). 

 

 

Figur 2. Statistik för hela den granskade perioden per kvartal. Notera start- och slutpunkt. 

 

4.2 Genomgång av inkomna brev 

I detta avsnitt ges en genomgång av de granskade breven. Som nämnts i avsnitt 3.1 

kategoriseras varje brev inom ett av de tre olika politikområdena med dess förbehåll. Av 

tabell 2 i avsnitt 4.4 framgår det att fördelningspolitiken är det politikområde där det 

inkommer absolut flest brev (75,24 %) jämfört med resursallokering/tillväxt (13 %). 

stabiliseringspolitik/krishantering (0,07 %). För stabiliseringspolitik/krishantering är detta en 

markant minskning från tidigare studie där motsvarande siffra låg på 11 procent för Bildt, 

respektive 3 procent för Carlsson.  

 

De brev som återges nedan (anses vara representativa för brevskrivarna åsikter) är rena citat 

hämtade direkt från de inkomna breven och har inte redigerats (därav kan stavfel förekomma). 

Varje brev identifieras med ett unikt diarienummer. 

 

4.2.1  Fördelningspolitiken 

Det kan lätt uppfattas som att de inkomna breven ofta handlar om uppgivenhet och orättvisa, 

statsministern borde kunna göra mer. Det ska dock påpekas att statsministern även får brev 
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från medborgare som tycker han utförde sitt arbete med bravur. Därtill innefattar även en del 

brev en stor portion humor såsom brevet från (SB2008/5151) som skriver “jag undrar bara 

hur jag ska kunna överleva nu när bensinen når 15 kr/L?” och fortsätter sedan “vill se en 

sänkning av bensinpriset annars drar ja över hela familjen till socccarna och du dom e 

många FÖR VI ÄR KURDER… eller brev från (SB2008/7528) som är tragikomiskt “Jag vill 

ha betalt för mitt lidande 54 år hör av dig”. De orättvisor brevskrivarna upplever uttrycks på 

många olika sätt, (SB2007/8949) skickade ett julkort till statsministern med följande text 

“Hoppas ni har råd med julklappar till era barn och betala räkningarna denna månad. Det 

går back varje månad för mig men åker jag in, så får jag i allafall mat och en säng. De som 

sitter i fängelsena har ju bättre logi än barnen i skola och de gamla på hemmet”. Pensioner 

och pensionärerna avhandlar som nämnts många av de inkomna breven och en summering av 

innehållet i breven beskrivs av (SB2007/3774) “Att råna en pensionär borde vara lika svårt 

som att lugga en flintskallig. Men makthavarna lyckas ändå med det genom nedvärdering av 

pensionärernas insats i arbetslivet och i samhällsbygget...”. Av (SB2006/12600) framgår det, 

likt teorin om finansiell folkbildning i avsnitt 2.5 att brevskrivarnas saknar delar av den 

ekonomiska kunskapen “Jag bor i USA sedan 1983, har folkpension sedan 2001 från Sverige. 

Vad jag är mycket arg över är att jag får skatta 25% av min lilla pension till staten. Jag 

undrar varför. Jag har en gång betalt skatt på dessa pengar” samt av (SB2008/6609) som 

liknar en höjd skatt för pensionärer som stöld “Hur kan du sitta och belägga pensioärer med 

en högre skatt en en som arbetar. Jag har arbetat sen jag var 15 år, detta är ren soch skär 

STÖLD. Man ska aldrig lyssna på vad en politiker säger, man ska se vad han gör, och gissa 

om jag ser vad du och dina polare gör”. 

 

Att brevskrivare idag i allt större grad saknar ekonomiska kunskaper nämndes tidigare och 

illustreras av (SB2008/5133) “Jag jobbar som säljare sedan 1974 och kör sedan ett par år en 

Ford Monedo disel för miljön skull. Då jag bestämde mig för en diesel så kostade 1 liter c:a 

9:- och man fick 6:- i skattefri ersättning så det täckte ju driftkostnaden. Idag kostar diesel 

här 15,01 och ersättning är 6,50;- så det betyder att jag får lägga ut med egna pengar för att 

göra kundbesök. Ska jag sluta med kundbesöken (och troligen därigenom få sluta jobba) eller 

vad föreslår Du?”. Trots den bevisade okunskapen bland brevskrivarna tror sig medborgare 

(SB2009/346) ha en lösning på den ekonomiska krisen som pågick under 2009 “Jag har ett 

förslag, LO kan använda Miljarderna av sina strejkkassor till arbetare/tjänstemän som 

varslas, För att rädda kompensen kvar vid Volvo/saab. 
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I brevskrivarnas övertro på politikers förmåga att styra det ekonomiska livet som diskuterades 

i avsnitt 2.4 om att påverka politiken och dess politiker skriver (SB2009/1538) i förhoppning 

om att statsministern personligen ska gå in som borgenär (något som bryter mot Sveriges 

grundlag) “som ung har jag varit oansvarig men efter min dottar har jag blivit mogen och när 

jag var oansvarig så har jag hamnat i koronofogden och massa annat men nu har jag mognat 

till och dragit mig i kragen för att skärpa mig men för att kunna lössa alla mina skulder så 

har jag behövt ta en bank lån med det gick inte för att jag är arbetslös och har anmärkningar 

/…/ min sista lösning var att skriva till dig nu vet jag inte om denna emailen kommer till dina 

händer men varför inte chansa? /…/ jag ända behöver är en borgare jag har ingen som kan 

hjälpa mig”. Studien finner även genom inkomna brev att vissa som skickar in brev har svårt 

att skilja på kommun, landsting och stat, och vad de har för samhällsfunktion och 

ansvarsområde. (SB2008/1027) hoppas att statsministern kan hjälpa honom och hans stad 

“Man kan ju också vända sig till en statsminister för att be om hjälp, om något är totalt skevt 

i samhället”...”Det andra handlar om den i mitt område och stad så plågsamma grova 

brottsligheten. Det är kanske inte lika. Men du får också i brevet en rolig historia om 

vänsterpartiets lösning. Jag är helt övertygad om att du har något bättre idèer”. 

 

En del av brevskrivarna anser att invandrare är ett problem för en ökad välfärd där 

(SB2006/11211) påpekar ” att färgade personer i Sverige dock är mycket exotiskt. De kan 

aldrig med något djup möta våra krav eller verka för vår ekonomiska grundläggning. En ny 

minister med utlands-bakgrund sätts till för att sköta Sveriges invandrare. Man tvivlar lite på 

att vårt lands integritet bevaras med sådan personal”  

 

4.2.2  Resursallokering/tillväxt 

Miljöpolitiken är en het fråga i dagens samhälle och detta är även något som påvisas i det 

inkomna breven där (SB2010/1453) anser att ” Sveriges näringsliv är till största del uppbyggt 

kring stordrift och massproduktion” som har orsakat den miljöförstöring vi har i Sverige idag. 

(SB2008/1835) är högst upprörd över varför man inte sänker priserna på busskort för att 

förbättra miljön ”Jag kan inte fatta logiken i att höja priset för busskort? Hur kan man 

predika om miljön och utnyttja vårt dåliga samvete o trasiga plånböcker? Borde inte jag som 

vägrar körkort få rabatterat busskort? Varför ska jag o fler med mig straffas? Jag är inte 

rik”. (SB2010/1988) är istället upprörd över RUT-avdraget ”Hur länge ska RUT-avdraget 

pågå?? Vad kostar det samhället och varför satsar man inte på fasta jobb inom vård, skola 
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och omsorg istället? Där många jobbar har försvunnit. Önskar en förklaring!!” medan 

(SB2010/896) ser mer positivt på avdraget och hoppas det förblir kvar ”tänk så många som 

blir arbetslösa, så många vita jobb som kommer att bli svarta igen”. 

 

4.2.3  Stabiliseringspolitik/krishantering 

(SB2009/2463) är upprörd över bankernas agerande vid kreditgivning och kräver förändring 

”jag kan konstatera, att bankerna genom sitt agerande bidrar till den enorma arbetslöshet 

som nu breder ut sig i landet, bl a genom att inte låna ut medel för konsumption i tillräcklig 

omfattning” vidare skriver medborgaren ”regeringen borde ställa mycket ingående krav på 

bankerna nu när de alla omfattas av den statliga garantilånen. Ställ krav på kvotering av in- 

och utlåning”. (SB2009/8010) konstaterar ”att det fanns fonderat kapital företagen” vilket 

gjorde att vi klarade av tidigare finanskriser men ”så kom avregleringen av 

kapitalmarknaden, som verkställdes av socialdemokraterna, med dåvarande finansminister 

Kjell-Olov Feldt” vilket resulterade i att pengarna var slut eller hamnade i fel fickor. Detta 

skulle lösas med att ”nu bygga upp ekonomiska buffert, som alla arbetande människor bidrar 

till”…”även en ny BANK, utan bonuslöner, som tillvaratar vanliga löntagares intressen bör 

bildas omgående!”  Så kallade bailouts som förekom under finanskrisen nämns också i 

breven och då inte i positiva ordalag. (SB2008/6950) skriver ”läste ur textTV om 2INGEN 

SVENSK HJÄLP TILL EUROPABANKERNA” Jag skulle vilja säga hjälp inte, det går perfekt 

banker som misskött sig ska inte få svenska svenskskatte betalares stöd för att klara sig 

undan”…”Banker är skyldiga, måste betala själva, absolut”. 

 

En brevskrivare (SB2013/338) ställer undrande till den ekonomiska politiken som bedrivs och 

skriver ”varför ni politikerm är så frånvarande i ert agerande när det gäller den ekonomiska 

politiken, Sverige har varit ett land som produkserade både bilar, fartyg och kläder en gång i 

tiden men nu är allt utsålt och Asien tar hand om produktionen, vad ska vi leva av i 

framtiden?”. 

 

4.3 Tolkning av breven 

Merparten av breven som inkommit till statsministern präglas av uppgivenhet över, enligt 

brevskrivarna, de stora orättvisorna i det svenska samhället. Främst nämns pensionerna i olika 

former (exempelvis skattesatsen) men även andra frågor som förknippas som moderata 

“paradfrågor” såsom A-kassan och sjukersättningen.  
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Någon analys av brevskrivarnas kön, ålder och socio-ekonomiska variabler har inte 

genomförts på grund av att variablerna inte finns att tillgå (specificeras oftast inte i breven). 

Studien törs trots avsaknaden, påpeka att utifrån vad som går att urskönja ur breven, att 

majoriteten av brevskrivarna består av pensionärer och är således inte är helt representativa 

för det svenska samhället (i linje med tidigare uppfattningen av Becker och Jonung). 

 

Dock finns det en del brevskrivare som man får anta använder sina barn som medium (kanske 

i förhoppning om att få svar). Om inte så är fallet, bör Sveriges framtid se någorlunda ljus ut 

när 11 åriga Sofia från Järfälla redan besitter dessa kunskaper om samhället som formuleras i 

brev (SB 2006/11200) ”Jag heter Sofia och är elva år. Jag har blivit oerhört intreserad av 

politik och skulle därför vilja få berätta hur jag upplever saken och gärna få ett svar där du 

kan förklara. Det här med att sänka skatterna är det så bra egentligen. Till exempel: min 

mormor kanske blir jättesjuk! Och hon behöver en operation och mediciner. Men skatten 

betalar inte hennes sjukhusvistelse och hon är inte så himlans rik. Så då får hon inte så den 

vård hon behöver. Och då kanske hon blir ännu värre. Så här kanske det inte är nu, men det 

är ju ett sådant samhelle du bygger upp! Ett samhelle med sjuka gamlingar. Och här: när jag 

och min familj ska handla, då lassar vi på med allt vi behöver och mycket till. Och sedan så 

ser man de äldre som går omkring med sin korg med ett paket mjölk och en limpa. De kollar 

på dom grillade kycklingarna (som dom ändå inte kan äta för de kostar så j-ula mycket att gå 

till tandläkaren) och ser så mycket gott. Men så står dom där med sin femtiolap och måste 

vända på varje öre för att få ekonomin att gå ihop. För dom lever ju på sin ur-låga pension 

och sjuk-kassa. Dom kan ju inte leva ett vanligt liv.. Bara för att du och dina allians-bröder 

ska få så mycket pengar. Har du överhuvudtaget tänkt på det? Det tror inte jag. Och visst, 

visst, när man inte betalar skatt så har man pengen rätt i handen och det är ju kul! Men hur 

många har ett: här är ju min sjukhuspeng, fack i plånboken?? Nej, just precis! Ingen!!!! För 

den har redan gått åt till att köpa kläder och mat och sådana saker. För vi skiter ju i vem som 

behöver sjuk-hus vård! Bara vi får ha mat på bordet! Eller?? Här är min sista fråga, tänk 

efter noga innan du svarar: är du verkligen stolt? För det skulle inte jag kunna förstå. 

 

I andra fall framgår det klart och tydligt att det är barn som skrivit brev till statsministern 

såsom brev (SB2012/1530) där två unga flickor vid namn Kajsa och Nikita skriver följande: 

”Vi har ett förslag som är mycket bra. Tängk att alla i Sverige typ ger en krona var vet du hur 

mycket kronor det blir. Och man förlorar nästan inge ting. Om du tycker om våran ide så kan 

du väl försöka kontakta oss. Hej då. Vi vill rädda barn och djur och göra Sverige bättre”. 
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Att vissa personer önskade skriva av sig och uttrycka känslor nämndes ovan och 

sammanfattas för alla brevskrivare genom citat från (SB2007/4259) som hade mycket att 

påpeka, det första rörande invandringen “Ni har råd att kasta ut ut mellan 50-100 miljarder 

på denna indiotiska invandringen. Vi kan väl inte ta emot varenda en” och fortsätter sedan att 

nämna att invandrarna tar pengar från pensionärerna “nu räcker ju inte pengarna till utan att 

ni skall sänka pensionerna. Inte undra när alla dessa aldrig betalt ett enda öre skatt i Sverige 

ska ha bidrag” för att sedan ge en känga till gamla statsministern Göran Persson “hans fru 

körde för fort. Gubben bestämmer lagar i landet och så kör frugan i 80km där det är 50 km” 

före ungdomarna får upplysning i leverne “man tjatar och skall lagsifta bara för att unga blir 

tjocka. inte undra på när dom bara sitter vid data. när vi var nga så spelade man fotboll och 

höll på med allt” även homosexuella får sitt “äckligt med homosexuella. man måste visst 

numera vara homosexuell. Det kan ju inte vara meningen att killarna stoppar pille i ändan på 

en annan kille” före brevskrivaren passar på att gratta till statsministerns löneökning på 5000 

kr och avsluta med en genomgång av deklarationen “såg på deklarationen att det är en 

begravningsavgift på 670:- om året. Undrar vad det är för kostnad. Man skall brännas och 

läggas i ett litet hål. Det är ju för djävligt med alla dessa skatter”.   

 

I teoriavsnitt 2.4 samt 2.5 nämndes att Blendon (1997) påpekade att individer (amerikanska) 

har bristande kunskaper i hur ekonomin fungerar, vilket resulterar i svårigheter att göra 

korrekta bedömningar och beslut. Senare konstaterade Johan Almenberg (2011) att svenska 

medborgares (unga som vuxnas) kunskaper i finansiellt beslutsfattande och finansiell förmåga 

(räknefärdighet) var bristfällig. De brevskrivare som skickar in brev till statsministern i denna 

studie saknar i många fall grundläggande ekonomisk kunskap och förståelse för hur den 

svenska och globala ekonomin fungerar i likhet med vad som beskrivits av forskarna ovan 

samt av Becker och Jonung. Brevskrivarna har stark tro på statsministerns makt och förmåga 

där flertalet ber om individuell ekonomisk hjälp och där statsministern i ett fall var tänkt som 

borgenär. Utifrån andra brev upptäcks att avsaknaden av de fyra räknesätten är uppenbar. Om 

det har skett en ökning eller minskning i den finansiella förmågan och räknefärdighet jämfört 

med inkommande brev i studien av Becker och Jonung kan inte besvaras och låts vara osagt.  
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4.4 Förändring i fördelning av brev över tid 

Studiens huvudfråga och första hypotes, som nämnts tidigare undersöker om brev inom de 

olika politikområdena mellan denna och den tidigare studien av Becker och Jonung skiljer sig 

åt. Det har fastställt i tidigare avsnitt att det inkom flest brev i frågor rörande 

fördelningspolitiken och därefter stabiliseringspolitiken/krishantering följt av 

resursallokering/tillväxt i den tidigare studien. Nämnts har även gjorts, hur fördelningen av 

breven inom de olika politikområdena fördelats i denna studie. I tabell 2 ges en överskådlig 

bild över fördelningarna inom respektive politikområde för de olika statsministrarna och 

studierna. 

 

Tabell 2. Gruppering av breven efter politikområde - jämförelse Becker & Jonung mot 

Andersson & Nilsson 

Statsminister  Bildt Carlsson Reinfeldt 

Period 

v 42, 47, 1992 

samt v 1, 7, 

13, 19, 1993  

v 3, 14, 16, 1995 
2006.10.06-

2014.09.08 

Under perioden inkomna brev 1338 829 70884 

Antal granskade brev 255 300 536 

Andel av de granskade breven som 

behandlar ekonomiska frågor 
53% 43% 94,49% 

Därav:       

Fördelningspolitik 29% 31% 75,24% 

Stabiliseringspolitik/krislösning 11% 3% 0,07% 

Resursallokering/tillväxt 9% 3% 13% 

 NOT: Andel av de granskade breven som behandlar ekonomiska frågor är baserat på antalet 

granskade brev dividerat med antalet icke kategoriserade brev =509/536. 

För att testa om det finns statistisk signifikanta skillnader från då (tidigare studie) till nu 

(denna studie) formuleras en noll- och alternativ hypotes.  

 

𝐻0: Fördelningen av brev är den samma som föregående studie, och mothypotesen 

𝐻1: Fördelningen av brev är ej den samma. 

 

I tabell 3 nedan ses utförda och sammanställda beräkningar som gjorts i Excel med dess 

observerade värden samt förväntade värden per politikområde för respektive statsminister. 

Gränsen för signifikant p-värde fastställs till fem procent där ett kritiskt värde för fyra 

frihetsgrader uppgår till 9,488. Från samma tabell går att utläsa de observerade p-värdena för 
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respektive politikområde. När de olika p-värdena sammanställs, för att få reda på om det totalt 

sett, skett en förändring i fördelning av brev mellan denna- och tidigare studie uppgår p-värdet 

till 19,567. Då det totala p-värdet är större än det kritiska värdet (19,567>9,488) förkastas 

nollhypotesen. Det bör även nämnas att en av cellerna har ett värde som understiger 5, men då 

p-värdet och det kritiska värdet ligger långt ifrån varandra har inte felmarginalen någon 

påverkan om nollhypotesen ska förkastas eller ej, dessutom tas i beaktan Conovers ståndpunkt 

som förklarades i avsnitt 3.3.  

Tabell 3. Chikvadratfördelning - Förändring i fördelning av brev över tid. 

Politikområde n. Bildt  Carlsson  Reinfeldt  (χ²) 

    Obs Exp Obs Exp Obs Exp   

Fördelningspolitik 460 39 49 40 35 381 376 3 

Stabiliseringspolitik/krishante

ring 
57 15 6 4 4 38 46 15 

Resursallokering/tillväxt 106 12 11 4 8 90 87 2 

Not: * P>.10 ** P>.05 ***P>.01. n. är summan av alla observerade värden för de olika 

politikområdena. Frihetsgrader: 4 Kritiskt värde: 9,488 Totalt P-värde: 19,567**. Observera: 

en av cellerna har ett värde under 5 och att värdena är avrundade till närmaste heltal. 

 

Genom att förkasta nollhypotesen kan det på statistiska grunder konstateras med 95 procents 

säkerhet att det har skett en förändring i fördelning av inkomna brev inom de olika 

politikområdena mellan denna studie och den tidigare av Becker och Jonung.  

 

En förklaring till den uppkomna förändringen i fördelningen av brev mellan denna och den 

tidigare studien är något som möjligen skulle kunna förklaras utifrån den teori som nämnts i 

avsnitt 2.1 om preferenser. Då den svenska- och globala ekonomin samt den politiska kartan 

har ändrats sedan den tidigare studien har även brevskrivarnas preferenser (åsikter) ändrats 

fast dem fortfarande agerar rationellt. Förklaringen förutsätter att de båda studierna inkluderat 

samma brevskrivare, nu som då, vilket det inte går att kontrollera för då det inte är något krav 

att identifiera sig för att skicka in brev till statsministern. Alternativt är preferenserna 

identiska med tidigare studie men på grund av förändringar i omvärlden önskar sig 

brevskrivarna en förändring (även här förutsätts att samma brevskrivare inkluderats i båda 

studierna). Om det nu är så att brevskrivarna i denna och den tidigare studien inte är 

desamma, går det enbart att konstatera att en förändring av fördelningen har skett och att det 

möjligtvis enbart beror på förändring i ekonomin och politiken. Medias roll bör inte 

försummas, det har tidigare förklarats att media kan forma individers åsikter. Det skulle då 



 33 

kunna tänkas att media har påverkat brevskrivarnas preferenser till en sådan grad att de nu 

börjar agera irrationellt och att det resulterar i en förändrad fördelning.    

 

För att djupare granska den förändring som skett i fördelningen av inkomna brev undersöks 

chikvadratfördelningstestets residualer, något som förklarats ingående i avsnitt 3.3. I tabell 4 

åskådliggörs residualerna för respektive politikområde och statsminister.  

Tabell 4. Chikvadratfördelning - Residualer per politikområde och statsminister. 

Politikområde   Bildt Carlsson   Reinfeldt 

    Residual Residual Residual 

Fördelningspolitik   -1,391 0,797   0,258 

Stabiliseringspolitik/     

krishantering 
  3,597 -0,229   -1,228 

Resursallokering/tillväxt   0,266 -1,492   0,361 

Not: * P>.10 ** P>.05 ***P>.01. 

 

Residualerna för Carl Bildt inom politikområde stabiliseringspolitik/krishantering (som är det 

högst uppmätta värdet bland residualerna) uppgår till 3,597 vilket betyder att de hade störst 

inverkan på det totalt uppmätta 𝑋2värdet (19,567). Det kan därför konstateras att den största 

förändringen av fördelningen av inkomna brev i denna studie jämfört med den tidigare skedde 

i det ovannämnda politikområdet. Det går även att utläsa att fördelningspolitiken under 

Fredrik Reinfeldts period är det politikområde som haft minst inverkan på det totalt uppmätta  

𝑋2värdet. 

  

4.5 Finanskrisens inverkan på brevmängden 

Studiens första bifråga och andra hypotes undersöker om det skett en förändring i attityd hos 

brevskrivarna gentemot stabiliseringspolitik/krishantering efter finanskrisen, mot perioden 

före, vilket i viss mån även skulle tolka deras orolighet under krisen.  

 

I avsnitt 4.1, figur 2 kunde stora fluktuationer observeras i fördelningen av inkomna brev. 

Som beskrevs i samma avsnitt började krisen göra sig påmind i Sverige under 2007 och 2008 

vilket resulterade i att Stockholmsbörsen och dess index OMXS30 backade på drygt ett år 

med 57,8 procentenheter. Detta världsunika data set bör därför kunna ge svar på ovanstående 

hypotes. För att testa om det finns statistiskt signifikanta skillnader i attityd från perioden före 

Stockholmsbörsens tapp till perioden efter, formuleras en noll- och alternativ hypotes. 
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𝐻0: Antalet inkomna brev inom stabiliseringspolitik/krishantering är oförändrade efter 

finanskrisen, och mothypotesen 

𝐻1: Antalet inkomna brev inom stabiliseringspolitik/krishantering har förändrats efter 

finanskrisen.  

 

Analysen av ovanstående hypotes utförs denna gång i SPSS. I tabell 5 nedan åskådliggörs 

resultatet av genomfört test där det utläses att antalet inkomna brev i period 1 före och efter 

Stockholmsbörsens tapp var ett respektive sju brev. Motsvarande för period 2 var ett 

respektive 31 brev.  

 

Det första chikvadratfördelningstestet (1.) som utförs omfattar perioderna tre kvartal före 

finanskrisen samt tre kvartal efter finanskrisen. Gränsen för signifikant p-värde fastställs till 

fem procent, vilket innebär att vid ett p-värde som är större än 0,05 kan nollhypotesen 

förkastas. För det första testet erhålls ett p-värde på 4.5 där det kritiska värdet för en 

frihetsgrad vid fem procent signifikansnivå, är 3,841. Då 4,5>3,841 förkastas nollhypotesen 

och slutsatsen att en förändring av antalet inkomna brev inom ämnet 

stabiliseringspolitik/krishantering efter finanskrisen gentemot perioden före finanskrisen kan 

statistiskt säkerställas. 

 

Det andra chikvadratfördelningstest (2.) omfattar perioderna fjärde kvartalet 2006 och första 

samt andra kvartalet 2007 före krisen mot första kvartalet 2009 till tredje kvartalet 2014. 

Gränsen för signifikant p-värde fastställs återigen till fem procent. Ur tabell 5 erhålls ett p-

värde som uppgår till 28,125, åter ges ett kritiskt värde på 3,84146. Då 28,125>3,841 kan 

nollhypotesen ännu en gång förkastas. Slutsatsen i detta fall blir samma som ovan, nämligen 

att inkomna brev inom stabiliseringspolitik/krishantering har förändrats efter finanskrisen 

gentemot perioden före, fast denna gång under en längre period, d.v.s. att förändringen i 

attityd gentemot politikområdet fortsatt består och inte enbart var en direkt reaktion av den 

uppkomna krisen.  
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Tabell 5. Chikvadratfördelning - Förändring i fördelning av brev före och efter finanskrisen. 

Period   1.       2.     

  Före Efter (χ²) Före Efter (χ²) 

  Obs Exp Obs Exp   Obs Exp Obs Exp   

Stabiliseringspolitik/

krishantering 
1 4 7 4 4,5** 1 16 31 16 

28,12

5** 

Not: Periodindelningen före och efter finanskrisen baseras på perioden juli 2007 till oktober 

2008 då Stockholmsbörsen index OMXS30 backade med 57,8 procent. 1. representerar 

perioden (Q4 2006-Q2 2007) - (Q1-Q3 2009) 2. Representerar perioden (Q4 2006-Q2 2007) - 

(Q1 2009-Q3 2014). (* P>.10 ** P>.05 ***P>.01.). DF i samtliga fall uppgår till 1. Kritiskt 

värde uppgår till 3,841. 

 

Sammantaget, har två stycken chikvadratfördelningstest genomförts för olika tidsperioder före 

och efter Stockholmsbörsens tapp på 57,8 procent. I de båda testerna förkastas nollhypotesen 

på statistiskt signifikanta grunder. Det kan konstateras att en ökning i inflödet av brev inom 

stabiliseringspolitik/krishantering efter finanskrisen har skett. Möjligtvis skulle det kunna 

tolkas som att en ökad medvetenhet/oro infunnit sig hos brevskrivarna. Även om ökning i 

inflödet av brev inte kan tolkas som en ökad medvetenhet/oro, kan det konstateras att något 

har fått brevskrivarna att skicka in mer brev till statsministern efter finanskrisen. Det finns 

flertalet förklaringar till det. Likt slutsatsen i avsnitt 4.4 kan det bero på att den svenska- och 

globala ekonomin samt den politiska kartan har ändrats sedan tiden efter finanskrisen där 

brevskrivarnas preferenser ändrats, förutsatt att de är samma brevskrivare som skickat in brev 

före och efter krisen. Alternativt är brevskrivarnas preferenser identiska med tiden före 

finanskrisen men på grund av förändring i omvärlden önskar sig brevskrivarna en förändring 

(även här förutsätts att brevskrivarna är desamma i de granskade perioderna). Om det nu är så 

att brevskrivarna i perioden före- och efter finanskrisen inte är desamma, går det enbart att 

konstatera att något har fått dem att skicka in mer brev inom politikområdet efter krisen. Likt 

tidigare analys bör inte medias påverkan på brevskrivarnas preferenser försummas.   

 

4.6 Brevskrivarnas externa påverkan  

I de två delavsnitten ovan påvisas fluktuationer i inkomna brev perioder emellan utan att 

konstatera de bakomliggande faktorerna. I samband med delavsnittens slutsatser fördes ett 

resonemang till förklaring utifrån teorin om individuella preferenser där media möjligen 

kunde haft en påverkande roll. Fortsättningen av avsnitt 4 kommer därför försöka reda ut om 

så var fallet men även plocka in variabeln arbetslöshet för att se vilken påverkan den har på 

inflödet av brev, då det under granskade perioder även varit fluktueringar i andelen arbetslösa 



 36 

i Sverige. I avsnitt 4,6.1 påbörjas analysen med start i att undersöka medias påverkan på 

brevskrivarna för att sedan i avsnitt 4.6.2 undersöka desamma fast med variabeln arbetslöshet. 

Totalt används tre modeller och fem tester för att genomföra analysen, korrelationstest, OLS, 

LSD med tidsfasta- respektive kategorifasta effekter samt en LSDV som där båda effekterna 

inkluderas.  

 

4.6.1 Medias påverkan på inflödet av inkomna brev 

Studiens andra bifråga och tredje hypotes undersöker om förklaringen till fluktuationerna av 

inkomna brev till statsministern inom de olika politikområdenas underkategorier kan förklaras 

utifrån påverkan av media. I teoriavsnittet beskrivs hur media än idag fungerar som den tredje 

statsmakten där de har ett stort inflytande på individer. Resonemang har även förts om att 

media kan ha en åverkan på brevskrivarnas preferenser vilket då skulle kunna vara en av 

anledningarna till fluktuationerna. Förutsatt att teorin och det förda resonemanget är korrekt 

om media, bör följande gälla: När media nämner ett av de tre politikområdenas 

underkategorier, ökar inflödet av brev till statsministern. För att testa om media har en 

statistisk signifikant påverkan på brevskrivarna formuleras en noll- och alternativ hypotes. 

 

 𝐻0: Medias publicerade nyheter påverkar inte inflödet av brev till statsministern, och 

mothypotesen 

 𝐻1: Medias publicerade nyheter påverkar inflödet av brev till statsministern.  

 

För att testa hypotesen har data i form av antal publicerade nyhetsartiklar (utgör definitionen 

av media i studien) från en av Sveriges största dagstidningar, Svenska Dagbladet (SvD) 

inhämtats och sammanställts från Mediaarkivet. Att data enbart inhämtats från SvD och inte 

andra svenska tidningar beror på begräsningar i databasen. Då det kan antas att all media i 

stort sett rapporterar om samma nyheter (en stark korrelation bör finnas mellan de olika 

nyhetskanalerna) används därför SvD som en approximation för nyhetsflödet i denna studie, 

likt (Finansdepartementet 2003) förklarar och gör i sitt betänkande ”Svåra Skatter!” om hur 

industrins elanvändande fördelas på olika användningsområden. I och med att SvD används 

som en approximation, vilket i sig är en begränsning i mätningen av medias påverkan i denna 

studie, måste resultatet av hypoteser i avsnittet tolkas med försiktighet.   
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Tre stycken underkategorier inom varje politikområde har slumpmässigt valts ut. Därefter 

sammanräknas alla inkomna brev inom respektive underkategori per kvartal och jämförs mot 

antalet nyhetsartiklar i motsvarande kvartal innehållande underkategoris ord. Exempelvis 

underkategori inkomstklyftor i fördelningspolitiken innefattande 27 brev som jämförs mot 

antalet nyhetsartiklar publicerade på SvD med ordet inkomstklyftor och dess böjelseformer 

där 185 artiklar förekom. En delillustration av resultaten åskådliggörs i figur 3 till 5 nedan. 

Resultaten ska dock beaktas med en viss försiktighet då nyhetsartiklarna med dess 

innehållande ord inte alltid kan tänkas framkalla sådana känslor som får individer att skriva 

brev till statsministern (exempelvis: SvD 2011-11-06 ”Det delade USA: Gypsy, West 

Virginia” där det i artikeln finns en notis om att en av de intervjuade tycker USA:s presidents 

finanspolitik verkar svag). 

 

I figurerna nedan representerar den vänstra y-axeln antalet inkomna brev till statsministern 

inom underkategoriernas politikområde medan den högra y-axeln visar antalet nyhetsartiklar 

inom motsvarande underkategoris politikområde. Staplarna i grafen representerar antalet 

inkomna brev medan den röda linjen påvisar antalet nyhetsartiklar. 

 

Figur 3 åskådliggör sambandet mellan antalet inkomna brev inom underkategorin 

inkomstklyftor med antalet nyhetsartiklar publicerade på SvD. Den röda linjen, vilket tidigare 

nämnts representerar antalet nyhetsartiklar, kan ses någorlunda följa de blå staplarna (antalet 

inkomna brev). Det verkar dock finnas en lägsta nivå för nyhetsartiklar som aldrig 

underskrids även om de inkommit noll brev inom pension (exempelvis Q2 2012). 

 

  

Figur 3. Inkomna brev i fördelningspolitiken med underkategori inkomstklyftor som ställs 

mot SvD artiklar med underkategorins ord och böjelser.  
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För figur 4 ser sambandet mellan antalet inkomna brev inom underkategorin regionalpolitik 

och antalet publicerade nyhetsartiklar med underkategorins ord och böjelser något 

tvetydligare ut. Det kan fortfarande urskönjas ett visst samband, även om det inte tycks vara 

lika starkt med ögonmått mätt som föregående figur. 

 

 
Figur 4. Inkomna brev i resursallokering/tillväxt med underkategori regionalpolitik som ställs 

mot SvD artiklar med underkategorins ord och böjelser 

 

Ser vi till den sista grafen nedan, figur 5, illustreras inkomna brev inom underkategorin 

finanspolitik som ställs mot publicerade SvD artiklar med samma underkategoris ord och 

böjelser. Här tycks det förekomma ett laggat samband på ett kvartals förskjutning. D.v.s. att 

inkomna brev till statsminister ökar en månad efter det att SvD publicerat nyheter inom 

ämnet. Detta är inte helt otänkbart då det från läst artikel på SvD till inkommit brev troligtvis 

tar X antal dagar. 
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Figur 5. Inkomna brev i stabiliseringspolitik/krishantering med underkategorin finanspolitik 

som ställs mot SvD artiklar med underkategorins ord och böjelser. 

 

Efter att ha granskat ovanstående tre figurer är det svårt att se något egentligt samband mellan 

antalet nyheter publicerade på SvD och antalet inkomna brev. För att fastställa eventuellt 

samband genomförs ett korrelationstest i SPSS med variablerna för de olika 

underkategorierna och nyheter. I tabell 6 utgör enbart de tre slumpmässigt utvalda 

underkategorierna inom varje politikområde fördelningspolitik, resursallokering/tillväxt och 

stabiliseringspolitik/krishantering. Det framgår av resultatet att det finns både en positivt och 

negativ korrelation. Utifrån avsnitt 3.3 kan det konstateras att det enbart finns ett svagt linjärt 

samband 

 

Tabell 6. Korrelationstest - mellan politikområde och nyheter. 

Politikområde Fördelningspolitik Resursallokering/tillväxt 
Stabiliseringspolitik/

krishantering 

Pearson 

korrelation 0,113 -0,139 0,142 

Sig. (2-tailed) 0,538 0,447 0,437 

Not: *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01. Politikområdena innefattar enbart de slumpmässigt 

utvalda underkategorierna. 

 

För att djupare analysera hur variablerna påverkar varandra (något som inte en 

korrelationsanalys besvarar) och för att besvara ovan ställda hypotes, om nyheter har en 

inverkan på antalet inkomna brev undersöks data genom två olika modeller; OLS och LSDV. 
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Den sistnämnda modellen genomförs tre gånger med olika fasta effekter för att tillsammans 

med OLS ge ett så robust test som möjligt. LSDV 1 genomförs med kategorifasta effekter, 

medan LSDV 2 utförs med tidsfakta effekter. Avslutningsvis genomförs LSDV 3 med både 

kategori- och tidsfasta effekter.  

 

Vid användandet av den första modellen (OLS) utförs en regressionsanalys med brev som 

beroende variabeln, medan nyheter testas som oberoende variabel, även kallad den förklarade 

variabeln. Detta för att se hur antalet nyheter kan påverka antalet inkomna brev inom 

tidsperioden. Ur tabell 10 kan ett betavärde för nyheter på 0,005 (observera på 99 procent 

signifikansnivå) utläsas, vilket tyder på en mycket svag men signifikant påverkan. Då p-

värdet (0.000) understiger 0,05 förkastas nollhypotesen i detta test, media påverkar antalet 

inkomna brev till statsmintern. Tolkningen görs följande; för varje enhets ökning i 

nyhetsinflödet ökar antalet inkomna brev med 0,005 stycken. Från avsnitt 3.3, ekvation (4), 

skrivs ekvation (9) med värden från OLS regressionen på följande vis;   

 

𝐵𝑟𝑒𝑣 = 0,357 + 0,005𝑁𝑦ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟     (9) 

 

För att vidare stärka ovan resultat om medias påverkan utförs en LSDV regression i tre olika 

utföranden. Den första regressionen LSDV 1, innefattar kategorifasta effekter (nio 

underkategorier) vilka inkluderas då de kan urskönja hur nyheter påverkar brev inom de 

slumpvalda underkategorierna. Variablerna som innefattas i regressionen är brev, nyheter och 

dummyvariablerna för kategori (förteckning tabell 7).  

Tabell 7. Förteckning av dummyvariabler. 

Kod Dummyvariabel 

𝐷1 Pension 

𝐷2 Apanage 

𝐷3 Inkomstklyftor 

𝐷4 Regionalpolitik 

𝐷5 Kriminalpolitik 

𝐷6 Näringspolitik 

𝐷7 Finanspolitik 

𝐷8 Finanskris 

𝐷9 Penningpolitik 

Not: 𝐷1 Pension exkluderas i regressionen, för att inte hamna i dummyvariabel fällan.  
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Ur tabell 10 kan ett betavärde för nyheter på 0,004 (observera, 95 procent signifikansnivå) 

utläsas, vilket är en mycket svag påverkan. Även i detta test återfinns ett p-värde (0.002) som 

understiger 0,05, därav förkastas nollhypotesen. Det kan även konstateras i detta test att media 

påverkar antalet inkomna brev till statsmintern. Tolkningen i detta test görs följande; för varje 

enhets ökning i nyhetsinflödet ökar antalet inkomna brev med 0,004 stycken. Från ekvation 

(6) i avsnitt 3.3, skrivs ekvation (10) för LSDV 1 på följande vis, (värdena hämtat ur appendix 

2).  

 

𝐵𝑟𝑒𝑣𝑡 = 1,266 − 1,177𝐷2 − 0,443𝐷3 − 0,710𝐷4 − 0,743𝐷5 − 1,039𝐷6 − 0,663𝐷7 −

1,581𝐷8 − 1,128𝐷9 + 0,004𝑁𝑦ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑡       (10) 

 

Från tabell 7 utläses respektive dummyvariabel i ekvation (10). Då hypotesens utgångspunkt 

inte ligger i att undersöka och analyser vilka underkategorier som har den största påverkar på 

inflödet av brev, konstateras det enbart att det är dummyvariabeln för finanskris. 

 

Ytterligare en LSDV regression genomförs (LSDV 2) denna gång med tidsfasta effekter för 

kvartal (32 kvartal) istället för kategorifasta effekter som ovan. Detta för att urskilja 

säsongseffekter som kan ha en inverkan när nyheters påverkan på inkomna brev testas. Från 

tabell 8 kan respektive dummyvariabel i ekvation (11) utläsas. 

Tabell 8. Förteckning av Dummy-variabler 2. 

Kod Dummy Kod Dummy Kod Dummy 

𝐷1 Q1 𝐷12 Q12 𝐷23 Q22 

𝐷2 Q2 𝐷13 Q13 𝐷24 Q23 

𝐷3 Q3 𝐷14 Q14 𝐷25 Q24 

𝐷4 Q4 𝐷15 Q15 𝐷26 Q25 

𝐷5 Q5 𝐷16 Q16 𝐷27 Q26 

𝐷6 Q6 𝐷17 Q17 𝐷28 Q27 

𝐷7 Q7 𝐷18 Q18 𝐷29 Q28 

𝐷8 Q8 𝐷19 Q19 𝐷30 Q29 

𝐷9 Q9 𝐷20 Q20 𝐷31 Q30 

𝐷10 Q10 𝐷21 Q21 𝐷32 Q31 

𝐷11                  Q11 𝐷22 Q32   

Not: Observera att 𝐷4 exkluderas i regressionen och ekvationen för att undvika att hamna i 

dummyvariabel fällan.  

 

Ur tabell 10 kan ett betavärde för nyheter på 0,005 (99 procent signifikansnivå) utläsas, vilket 

är en mycket svag påverkan. Ännu en gång understiger p-värdet (0,001) 0,05 och 
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nollhypotesen förkastas. Likt tidigare tester fastslås att media påverkar antalet inkomna brev 

till statsmintern. Tolkningen i detta test görs följande; för varje enhets ökning i nyhetsinflödet 

ökar antalet inkomna brev med 0,005 stycken. Från ekvation (7) i avsnitt 3.3 skrivs ekvation 

(11) med värdena för LSDV 2 på följande vis (värdena hämtade från appendix 2); 

 

𝐵𝑟𝑒𝑣𝑡 = 0,469 − 0,023𝐷1 − 0,245𝐷2 + ⋯ + (−0,545𝐷16) + ⋯ + (−0,479𝐷31) −

0,329𝐷32 + 0,005𝑁𝑦ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑡         (11) 

 

Som tidigare påpekats är hypotesens syfte inte att undersöka vilken av variablerna (ex 𝐷28) 

som påverkar inflödet av brev mest. Det kan dock konstateras utifrån ekvation (11) att den 

variabeln är dummyvariabel för kvartal 16.  

 

För det avslutande testet genomförs en sista LSDV regression (LSDV 3). Denna gång 

används både tidsfasta- (32 kvartal) och kategorifasta effekter (9 underkategorier) då det 

kontrolleras för effekter som haft inflytande på nyheters påverkan på antalet inkomna brev. 

Variablerna som innefattas i regressionen åskådliggörs i tabell 9.  

Tabell 9. Förteckning av Dummyvariabler 3.     

Kod Dummy Kod Dummy   Dummy 
K

od 

Dum

my 

𝐷1 Pension 𝐷12 Q3 𝐷23 Q14 𝐷34 Q25 

𝐷2 Apanage 𝐷13 Q4 𝐷24 Q15 𝐷35 Q26 

𝐷3 Inkomstklyftor 𝐷14 Q5 𝐷25 Q16 𝐷36 Q27 

𝐷4 Regionalpolitik 𝐷15 Q6 𝐷26 Q17 𝐷37 Q28 

𝐷5 Kriminalpolitik 𝐷16 Q7 𝐷27 Q18 𝐷38 Q29 

𝐷6 Näringspolitik 𝐷17 Q8 𝐷28 Q19 𝐷39 Q30 

𝐷7 Finanspolitik 𝐷18 Q9 𝐷29 Q20 𝐷40 Q31 

𝐷8 Finanskrisen 𝐷19 Q10 𝐷30 Q21 𝐷41 Q32 

𝐷9 Penningpolitik 𝐷20 Q11 𝐷31 Q22     

𝐷10 Q1 𝐷21 Q12 𝐷32 Q23     

𝐷11 Q2 𝐷22 Q13 𝐷33 Q24     

Not: Observera att 𝐷4 exkluderas i regressionen och ekvationen för att undvika 

att hamna i dummyvariabel fällan. 

 

    

    

Ur tabell 10 kan utläsas ett betavärde för nyheter på 0,004 (95 procent signifikansnivå) som 

återigen påvisar en mycket svag påverkan. Även i det sista testet understiger p-värdet (0,002) 

0,05 och nollhypotesen förkastas. Även i sista testet återfinns ses media påverka antalet 

inkomna brev. Tolkningen i detta test görs följande; för varje enhets ökning i nyhetsinflödet 

ökar antalet inkomna brev med 0,004 stycken. Från ekvation (8) i avsnitt 3.3 skrivs ekvation 
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(12) med värdena för LSDV 3 enligt nedan, där de även framgår att den dummyvariabel som 

hade störst inverkan på nyheter var finanskris. 

 

𝐵𝑟𝑒𝑣𝑡 = 1,237 − 1,055𝐷1 − 0,324𝐷2 + ⋯ + (−1,514𝐷7) + ⋯ + (−0,452𝐷31) −

0,309𝐷32 + 0,004𝑁𝑦ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑡         (12) 

 

Tabell 10. Nyheters påverkan på antalet inkomna brev. 

  OLS LSDV 1  LSDV 2 LSDV 3 

Nyheter 0,005 (0,000)*** 0,004 (0,002)** 0,005 (0,001)*** 0,004 (0,002)** 

N 288 288 288 288 

FE Nej Kategori Tid Kombination 

Intercept 0,357 1,266 0,469 1,237 

NOT: P-värde inom parantes, *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01. FE för LSDV 1 inkluderar 

dummyvariabeln kategori. FE för LSDV 2 inkluderar tid. FE för LSDV 3 inkluderar en 

kombination av kategori- och tidsfasta effekter. 

Sammantaget har 4 olika tester genomförts med signifikanta resultat. I samtliga fall förkastats 

nollhypotesen och det kan konstaterats att nyheter påverkar inflödet av brev. Detta stämmer 

väl överens med teorin och de slutsatser som gjorts i tidigare analyser, nämligen att media 

fungerar som en tredje statsmakt i någon mening. Analysen påvisar visserligen en påverkan, 

om än högst marginell. Som starkast uppgick betavärdet för nyheter till 0,005 vilket tolkas 

som att för varje ökning i publicerade nyheter på SvD som överensstämmer med de 

slumpvalda underkategorierna som analyserats, ökar antalet inkomna brev med 0,005 stycken. 

  

Slutledningarna utifrån påvisat resultat i delavsnittet ska ändå tas med en nypa salt, då SvD 

används som en approximation för nyheter. Om övrig media inkluderas (inte möjligt i denna 

studie) skulle antalet nyheter (både publicerade i dagspress, TV, radio och internet) öka 

markant vilket skulle resultera i ett lågt eller obefintligt betavärde för nyheter. Tolkningen 

skulle då istället innebära, med antagandet att teorin är korrekt, att brevskrivarna inte är 

mottagliga för nyheter eller att de är ett undantaget från regeln (påverkas inte av media). 
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4.6.2 Arbetslöshetens påverkan på inflödet av inkomna brev 

Studiens tredje bifråga och fjärde hypotes, huruvida andelen arbetslösa i Sverige kan påverka 

antalet inkomna brev till statsministern, undersöks och analyseras utifrån data över 

arbetslöshet hämtat från SCB (2014). Data innefattar arbetslösa mellan 15-74 år (AKU) och 

har valts baserat på rekommenderas av FN-organet ILO (International Labour Organisation) 

(Konjunkturinstitutet 2007).  Hypotesen bygger på det nära samband som finns mellan 

fördelningspolitikens underkategorier och arbetslösheten. För att testa om andelen arbetslösa 

har en statistisk signifikant påverkan på inflödet av brev formuleras en noll- och alternativ 

hypotes. 

 

𝐻0: Andelen arbetslösa påverkar inte inflödet av brev till statsministern, och mothypotesen 

𝐻1: Andelen arbetslösa påverkar inflödet av brev till statsministern.  

 

I Figur 6 återgivs totalt antalet inkomna brev per kvartal inom de 9 underkategorierna som 

användes i avsnitt 4.6.1 på grafens vänstra y-axel. Den högra y-axeln representerar andelen 

arbetslösa i Sverige per kvartal under den granskade perioden och ur figuren är det svårt att se 

något samband mellan variablerna.  

  

 

Figur 6. Jämförelse mellan totalt inkomna brev inom de granskade underkategorierna och 

andel arbetslösa i Sverige.  

 

För att fastställa eventuellt samband mellan andel arbetslösa och antalet inkomna brev inom 

de olika underkategorierna genomförs ett korrelationstest i SPSS med variablerna för de olika 

underkategorierna och andel arbetslösa. I tabell 11 återges resultaten av analysen där det 
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framgår att det finns både positiv och negativ korrelation. Utifrån avsnitt 3.3 kan det 

konstateras ett det enbart finns ett svagt linjärt samband (variablerna är då inte speciellt 

beroende av varandra).  

 

Tabell 11. Korrelationsanalys - mellan politikområde och arbetslöshet. 

Politikområde Fördelningspolitik Resursallokering/tillväxt 
Stabiliseringspolitik/

krishantering 

Pearson 

korrelation 
-0,247 -0,039 0,186 

Sig. (2-tailed) 0,172 0,834 0,309 

Not: *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01. Politikområdena innefattar enbart de slumpmässigt 

utvalda och analyserade underkategorierna 

 

För att djupare analysera hur variablerna påverkar varandra (något som inte en 

korrelationsanalys besvarar) och för att besvara ovan ställda hypotes, om andelen arbetslösa 

har en inverkan på antalet inkomna brev undersöks data genom två olika modeller; OLS och 

LSDV. Regressionerna genomförs likt testerna i 4.6.1 där LSDV antar kategorifasta- 

respektive tidsfasta effekter samt en kombination av de båda. 

 

Analysen inleds med en OLS regression där brev är den beroende variabeln, medan 

arbetslöshet är den oberoende variabeln. Detta för att se hur och om andelen arbetslösa kan ha 

påverka antalet inkomna brev till statsministern. Ur tabell 12 kan ett betavärde för 

arbetslöshet på 0,067 utläsas, vilket inte är signifikant då p-värdet 0,326 överstiger 0,05 vilket 

resulterar i att nollhypotesen inte kan förkastas. Resultatet tolkas som att det inte kan 

fastställas att andelen arbetslösa påverkar inflödet av brev. 

 

Likt 4.6.1 är nästkommande steg i analysen ett antal LSDV regressioner. Den första 

regressionen LSDV 1, innefattar kategorifasta effekter (9 underkategorier). Dessa inkluderas 

då de kan urskönja hur andelen arbetslösa påverkar brev inom de olika slumpade 

underkategorierna. Variablerna som innefattas i regressionen är brev, arbetslöshet och 

dummyvariablerna för kategori. Ur tabell 12 utläsas ett betavärde för arbetslöshet på 0,067 

som likt OLS regressionen ovan inte är signifikant. P-värdet (0,326) överstiger 0,05 och 

därför kan nollhypotesen inte förkastas. Likt ovanstående test kan det i detta fall inte heller 

konstateras att andelen arbetslösa har en påverkan på inflödet av brev. 
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LSDV 2 använder tidsfasta effekter (32 kvartal) för att urskönja om eventuella 

säsongseffekter kan påverka antalet inkomna brev. Variablerna som innefattas i regressionen 

är brev, nyheter och dummyvariablerna för kvartal. I tabeller 12 återfinns resultatet av 

regressionen som påvisar ett betavärde på 0,028 som ännu en gång inte är signifikant. P-

värdet (0,861) överstiger 0,05 vilket leder till att nollhypotesen även i detta test inte kan 

förkastas. 

 

LSDV 3 innefattar både tidsfasta- och kategorifasta effekter. Detta för att påvisa om andelen 

arbetslösa påverkar brev under den granskade perioden när hänsyn tas till både 

säsongseffekter och politikområdenas slumpvalda underkategorier. Variablerna som 

innefattas i regressionen är brev, nyheter och dummyvariablerna för kvartal och kategori. I 

tabell 12 påvisas ett betavärde på 0,028 som återigen inte är signifikant. Med ett p-värde 

(0,833) som överstiger 0,05 resulterar det i att nollhypotesen i detta faller inte heller kan 

förkastas. 

Tabell 12. Arbetslöshetens påverkan på antalet inkomna brev. 

  OLS LSDV 1  LSDV 2 LSDV 3 

Arbetslöshet 0,067 (0,326) 0,067 (0,326) 0,028 (0,861) 0,028 (0,833) 

N 288 288 288 288 

FE Nej Kategori Tid Kombination 

Intercept 1,191 3,167 0,819 2,795 

NOT: P-värde inom parantes, *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01. FE för LSDV 1 inkluderar 

dummyvariabeln kategori. FE för LSDV 2 inkluderar tid. FE för LSDV 3 inkluderar en 

kombination av kategori- och tidsfasta effekter. 

Sammantaget har inga nollhypoteser förkastats i detta avsnitt. Detta talar då om att andelen 

arbetslösa inte påverkar antalet inkomna brev till statsministern som statistiskt kan 

säkerställas i denna studie. Den tidigare subjektiva tolkningen i avsnitt 4.3 om att den grupp 

individer som utgör majoriteten av brevskrivarna var pensionärer kan anses ge bäring. Detta 

för att pensionärer redan har gjort sin arbetsplikt i livet och således inte påverkas av 

arbetslöshetens fluktuationer.  

 

Från de två hypotestesterna om extern påverkan ovan har det konstaterats att media påverkar 

antalet inkomna brev (om än svagt) medan andelen arbetslösa gör det inte. För att testa om 

media och andelen arbetslösa har en statistisk signifikant påverkan tillsammans på inflödet av 

brev, formuleras en noll- och en alternativ hypotes.  
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𝐻0: Medias publicerade nyheter och andelen arbetslösa påverkar inte inflödet av brev till 

statsministern, och mothypotesen 

𝐻1: Medias publicerade nyheter och andelen arbetslösa påverkar inflödet av brev till 

statsministern.  

 

I tabell 13 påvisas samma modeller och tester som använts i 4.6.1 och 4.6.2. När 

regressionerna som inkluderar båda faktorerna genomförs, kan det fortfarande konstateras att 

variabeln arbetslöshet inte är statistiskt signifikant. Dock kan det konstateras att variabeln 

media fortfarande är statistiskt signifikant (99 procent signifikansnivå) med en mycket låg 

inverkan på antalet inkomna. Då en av variablerna är signifikant och den andra inte, går det 

inte att dra några slutsatser om nollhypotesen. 

 

Tabell 13. Arbetslöshetens och nyheters påverkan på antalet inkomna brev 

  OLS LSDV 1  LSDV 2 LSDV 3 

Nyheter 0,005 (0,000)*** 0,004 (0,001)*** 0,005 (0,000)*** 0,004 (0,002)*** 

Arbetslöshet 0,073 (0,215) 0,072 (0,199) 0,007 (0,958) 0,058 (0,655) 

N 288 288 288 288 

FE Nej Kategori Tid Kombination 

Intercept 0,917 1,799 0,429 1,556 

NOT: P-värde inom parantes, *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01. FE för LSDV 1 inkluderar 

dummyvariabeln kategori. FE för LSDV 2 inkluderar tid. FE för LSDV 3 inkluderar en 

kombination av kategori- och tidsfasta effekter. 

 

Resonemanget kan även hållas om huruvida sambandet mellan media och antalet inkomna 

brev är kausalt, med andra ord om media har en kausal effekt på inkomna brev. Kan det vara 

så att andelen arbetslösa påverkar variabeln media och därför också påverkar antalet brev? Ett 

bivariat korrelationstest genomförs med variablerna brev, nyheter och arbetslöshet vilket 

åskådliggörs i tabell 14.  

 

Tabell 14. Korrelationsmatris - bivariat korrelation mellan variablerna. 

Variabel Brev Nyheter Arbetslöshet 

Brev -      0,496*** -0,058 

Nyheter         0,496*** - 0,011 

Arbetslöshet -0,058 0,011 - 

Not: *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01.  
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Från tabellen framgår det att nyheter har ett signifikant och positivt samband med brev, 

medan variabeln arbetslöshet inte är signifikant och har en negativ korrelation med brev. I 

analysen konstateras att andelen arbetslösa har en positiv korrelation med nyheter. Med hjälp 

av en OLS regression kan den sanna effekten som media har på brev urskönjas. Det görs 

genom att jämföra betavärdena i regressionen där endast media innefattas, med betavärdena 

för samma parameter när variabeln arbetslöshet inkluderas (se tabell 14). Då variabeln nyheter 

erhåller samma betavärde i de två regressionerna görs tolkningen att sambandet mellan 

nyheter och brev inte är undertryckt.  

Tabell 15. Resultat från regressionsanalys. 

Variabel Modell 1 Modell 2     

Nyheter 0,005 (0,000)*** 0,005 (0,000)***     

Arbetslöshet   0,073 (0,215)     

Intercept 0,357 0,917     

N 288 288     

 Not: P-värde inom parantes, *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01. 

5. Slutsats 

Studiens utgångspunkt och huvudsyfte var att fastställa om det hade skett en förändring i 

fördelningen av brev från studien av Becker och Jonung (som även varit referenspunkt) 

gentemot denna studie. Det har kunnat fastställas att en förändring har skett, då det var en 

markant ökning av inkomna brev inom fördelningspolitiken under Reinfeldts mandatperiod, 

vilket också var det politikområde där flest brev inkom. Då de fyra olika författarna har gjort 

subjektiva bedömningar vid kategoriseringen, är det omöjligt att säkerställa att förändringen i 

fördelningen verkligen är så pass stor som påvisats. Resonemang har förts, om att då den 

svenska- och globala ekonomin samt den politiska kartan förändrats sedan tidigare studie, har 

även brevskrivarnas preferenser ändrats fast de fortfarande agerar rationellt. Detta bör inte 

vara en helt oäven förklaring till skådat resultat. Alternativt nämndes att preferenserna är 

identiska med tidigare studie men på grund av förändringar i omvärlden önskar sig 

brevskrivarna en förändring. Båda förklaringar om preferenser förutsätter att brevskrivarna är 

desamma i båda studierna.  

 

Medias påverkan på brevskrivarna togs också upp i teoriavsnittet och gavs som förklaring till 

förändringen i fördelningen av breven. Efter utförda statistiska tester kunde det konstateras att 

media har en påverkan på brevskrivarna, men att den var så pass liten att den i princip kan 
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negligeras. På grund av att medias påverkan har mätts som antalet artiklar i en stor svensk 

dagstidning och inte som allt faktiskt nyhetsflöde bör dock detta fynd tolkas med försiktighet. 

En alternativ extern påverkan på antalet inkomna brev som undersöktes var arbetslösheten, då 

fördelningspolitikens underkategorier och arbetslösheten har ett nära samband. Efter utförda 

statistiska tester på arbetslösheten kunde inget samband upptäckas, vilket resulterade i att den 

bedömning författarna gjorde angående vilken grupp individer (pensionärer) som skriver brev 

troligtvis stämmer. Ett förändrat resultat uppenbarade sig inte heller när de båda externa 

faktorerna testades samtidigt. Författarna undersökte även hur brevskrivarnas attityd gentemot 

stabiliseringspolitik/krishanteringen förändrats efter finanskrisen, då det är högst aktuellt i 

dagens samhälle där spåren av krisen fortfarande är uppenbara. Det blev ett tydligt svar att en 

attitydförändring skett. Brevskrivarna har skickat in fler brev inom politikområdet efter 

finanskrisen vilket påvisar att de även bryr sig om dessa frågor direkt och inte bara indirekt 

genom att skriva om arbetslösheten och liknande frågor. Likt huvudfrågan appliceras den teori 

och förklaringar om preferenser även här.  
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Appendix 1 

Breven nedan visar hur studien har kategoriserat och bedömt tillhörighet av breven efter dess 

politikområde (bred ingång).  

 

Fördelningspolitik 
 

 

 

 

 



 55 

Stabiliseringspolitik/krislösning 
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Resursallokering/tillväxt 
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Icke-kategoriserbart brev 
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Appendix 2 

Förteckning över studiens rådata 

Data Antal 

 Totalt antal brev 536 

 Exkluderade brev 27 

 Antal politikområden 3 

 Antal brev inom fördelningspolitik 381 

 Antal brev inom 

stabiliseringspolitikkrishantering 90 

 Antal brev inom resursallokering/tillväxt 38 

 Antal underkategorier 48 

 Antal brev inom respektive underkategori: 

 A-kassa 12 

 Arbetslöshet 11 

 Avdrag 1 

 Avgångsvederlag 2 

 Bidrag 43 

 Byråkrati 1 

 Diskriminering 3 

 Facket 1 

 Försäkringskassan 1 

 Insamling 1 

 Jämnlikhet 6 

 Kronofogden 7 

 Löner (ink politiker) 5 

 Moms 1 

 Rot 1 

 Sjukpeng 14 

 Sjukskrivningar 1 

 Skadestånd 2 

 Skatter (alla) 142 

 Skuldsättning 1 

 Straffavgift 1 

 Studiemedel 7 

 Svarta pengar 1 

 Utanförskap 1 

 Anslag 1 

 Arbetsmarknadspolitik 1 

 Bistånd 5 

 Bostadspolitik 3 

 Budget 3 

 Innovationspolitik 3 

 Invandring 6 

 Miljö 7 

 Myndighet 2 
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Rut 3 

 Sjukvård 1 

 Sociala avgifter 1 

 Strukturfrågor 2 

 Utbildningspolitik 3 

 Utrikespolitik 6 

 Varav granskade kategorier; 9 
 Apanage 3 

 Inkomstklyftor 27 

 Pension 85 

 Kriminalpolitik 17 

 Näringspolitik 8 

 Regionalpolitik 18 

 Finanskrisen 10 

 Finanspolitik 21 

 Penningpolitik 7 

 Inkluderade Variabler 8 

 Brev 1 

 Kategori 1 

 Media 1 

 Arbetslöshet 1 

 Kvartal 1 

 Politikområde, 

stabiliseringspolitik/krishantering 1 

 Politikområde, fördelningspolitik 1 

 Politikområde, resursallokering/tillväxt 1 

 Dummyvariabler 41 

 Kvartal, Q1-Q32 32 

 Kategori 9 

 Apanage 1 

 Inkomstklyftor 1 

 Pension 1 

 Kriminalpolitik 1 

 Näringspolitik 1 

 Regionalpolitik 1 

 Finanskrisen 1 

 Finanspolitik 1 

 Not: 

  


