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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att studera mediemisstrons inflytande på attityder gentemot viljan 

att ta emot färre respektive fler flyktingar i Sverige. Den tar sitt fotfäste i att Sverige har under 

många år tagit ett stort ansvar och toppat statistiken bland europeiska länder som tog emot 

högst antal asylsökande per capita. Parallellt med det har Sverigedemokraterna växt och 

etablerat sig som ett parti med den mest restriktiva flyktingpolitiken bland andra 

riksdagspartier. Det och framväxten av ”alternativ media” med tydlig flykting- och 

invandringskritisk profil har väckt frågor om det finns kopplingar mellan mediemisstro, stödet 

för SD och flyktingmotstånd. Förespråkarna för alternativa medier menar att den svenska 

offentliga debatten styrs av en åsiktskorridor där avvikande åsikter kring flykting- och 

invandringspolitiken inte passar in och det kan leda till mediemisstro. Tidigare forskning har 

visat brister inom ämnet och en kvantitativ ansats har tillämpats där materialet från SOM-

undersökningen 2014 har analyserats statistiskt. 

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att mediemisstro har visat sig ha 

signifikant påverkan på synen till flyktingmottagandet. Men det viktigaste förklaringen blir 

inte misstro mot medier i sig, utan det är inställningen att svenska medier döljer sanningar 

förknippade med invandringen som är det centrala. Fortsatt forskning inom ämnet är av 

relevans för att sätta sig in i de djupgående förklaringarna bakom sambanden.  

 

	  
Nyckelord: flyktingmottagande, mediemisstro, alternativa medier, Sverigedemokraterna 
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1 Inledning 
 

Migrationspolitiken och främst flyktingpolitiken är ett högaktuellt ämne ute i Europa och inte 

minst i Sverige. Det ämnet återkommer flitigt i den politiska debatten samt i medierna och har 

ökat sin betydelse under de senaste valen (Widfeldt, 2014). Enligt mätningarna brukar det 

konstateras att migrationsfrågan är en av de viktigaste frågorna för svenska väljare (Öjemar, 

2016). Det finns få som har missat att Sverige toppar statistiken bland europeiska länder som 

har tagit emot högst antal asylsökande per capita (UNHCR, 2013; Swedish Institute, 2016). 

Det har länge funnits en samsyn bland befolkningen och svenska riksdagspartier om att 

Sverige bör värna om humanitärism (medmänsklighet) och solidaritet (Abiri, 2000). 

Nuförtiden verkar attityderna gentemot den förda migrationspolitiken däremot skilja sig åt 

kraftigt hos befolkningen och debatten har blivit polariserad.  
 

Generellt brukar Sverige förknippas med generös flyktingpolitik men en del 

opinionsundersökningar har visat att mer eller närmast hälften av svenskarna tycker att 

Sverige ska ta emot färre flyktingar (Inizio, 2016; Thurfjell, 2016; Ipsos, 2015). Denna 

opinionsvändning verkar ha skett efter hösten 2015. Förutom det rekordstora antalet av 

asylsökande hösten 2015 kopplat till flyktingkrisen, kunde man även följa nyheter om bränder 

på asylboenden och andra hatbrott, som därmed förefaller ha blivit ett större problem i 

samhället. Man får ibland en bild av att glappet mellan politikernas och invånarnas attityder 

har växt.  

 

I många år har Socialdemokraterna likt Moderaterna, som Sveriges ledande partier stått i 

princip på samma linje när det gäller flykting- och migrationspolitiken (Stern, 2014). Men på 

senare år har denna tidigare nämnda samsyn kring öppna gränser blivit allt mer utmanad även 

i Sverige, troligen i takt med hur det politiska klimatet ändrats ute i EU där allt fler kritiska 

röster fått större plats. I dagsläget representeras den invandringskritiska och populistiska 

opinionen i Sverige i form av Sverigedemokraterna (SD) som blev invalda i riksdagen år 

2010 (Stern, 2014). I takt med att SD har fått ett fotfäste i den svenska politiken, även 

framväxten av så kallad alternativ media har lett till att en ny betydelsefull aktör har trätt fram 

med annan alternativ bild av verkligheten, i huvudsak inom frågorna gällande migrationen. 

Det finns tendenser till att det har skapats en kategori av människor som inte litar på media, 

känner sig svikna eller rent utav upplever att problematiken som förknippas med 

invandringen döljs från allmänheten. Det handlar främst om dessa individers syn att 
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brottslighet och andra samhällsproblem kan kopplas till hög invandring och bristande 

integration (Rosén, 2017). Alternativa medier livnär sig på inställningen om att det är deras 

uppgift att avslöja saker som de traditionella medierna döljer från allmänheten. Oftast rör det 

sig kring fakta förknippat med invandring och flyktingmottagande och de sägs vara helt 

övertygade om att medierna gör det medvetet för att inte gynna invandringsfientliga attityder 

ute i samhället och framväxten av Sverigedemokraterna (Holt, 2016a).  

 

Relationen mellan mediemisstro och flyktingmotstånd har undersökts rätt blygsamt i både 

svensk och internationell forskning och tidigare studier består främst utav kvalitativ art. Lågt 

förtroende för medier gällande politiska frågor och i synnerhet frågan som rör invandring kan 

vara av intresse eller komplement för att undersöka drivkrafter till motstånd mot 

flyktingmottagande. Den här studien har förklaringsvariabler i form av mediemisstro, stöd för 

Sverigedemokraterna, ålder, kön och utbildning och studien bygger på statistiska analyser 

från ett större kvantitativt material från SOM-undersökningen 2014. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens fokus är att studera mediemisstrons inflytande på attityder gentemot viljan att ta 

emot färre respektive fler flyktingar i Sverige. Vidare kommer även åsikten om att svenska 

medier döljer sanningar förknippade med invandring från allmänheten tas i hänsyn av studien. 

Med hjälp av en kvantitativ ansats studeras hur individer som är negativt inställda till 

flyktingmottagandet förhåller sig till de traditionella medierna samt hur detta i sin tur förhåller 

sig till andra faktorer som kön, ålder, utbildning och röstande på invandringskritiska partier. 

 

För att uppnå syftet kommer därmed följande frågeställningar besvaras: 

- Har medieförtroende ett samband med synen på flyktingmottagandet i Sverige? 

 

- Har uppfattningen om att svenska medier döljer sanningen om samhällsproblem förknippade 

med invandring ett samband med synen på flyktingmottagandet i Sverige? 

 

- Hur viktig förklaring är mediemisstro jämfört med andra förklaringar om vad som driver 

inställningar till flyktingmottagande? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I första kapitlet anges inledningen, syftet och 

frågeställningar. I kapitel 2, redogörs tidigare forskning tillsammans med teoretiska 

utgångspunkterna med en kort sammanfattning som följs upp av hypoteser. Kapitel 3 består 

av ett metodavsnitt där även beskrivning av det empiriska materialet som har använts i denna 

studie gås igenom. I det 4:e kapitlet finns resultat och empirisk genomgång. I kapitel 5 finns 

avslutande diskussion med analytiska resonemang, slutsats och förslag på vidare forskning. 

Sista kapitlet behandlar referenser och eventuella bilagor hittas i slutet av uppsatsen.  

 

2 Tidigare Forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Invandringsmotstånd och attityder kring flyktingmottagande 

Tidigare forskning på ämnet är lite knepigt att summera inom ett och samma fält, därför är det 

rimligt att omfamna forskningen tvärvetenskapligt. Orsaker till invandringsmotstånd och 

flyktingmotstånd har kunnat förklaras på olika sätt. När det gäller vad som driver människor 

att bli invandringskritiska har det forskats om bl.a. faktorer som utbildning, ålder, kön och 

väljarstöd till invandringskritiska eller högerextrema partier. Vad gäller partisympatier i 

Sverige, sticker Sverigedemokraternas väljare ut gällande ståndpunkterna om invandringen 

och flyktingmottagande. Kokkonen (2015) definierar Sverigedemokraterna som ett 

invandringskritiskt parti och placerar dem i en kategori av partier tillsammans med andra som 

har vunnit stora framgångar i västeuropeiska parlamentariska församlingar de senaste 

årtiondena. Han menar att det länge har funnits en missvisande uppfattning kring dess väljare 

vilka skulle först och främst drivas av ett politiskt missnöje och inte drivas av något allmänt 

stöd för partiernas ideologiska grund. Det som är det mest väsentliga är att 

Sverigedemokraterna och andra invandringskritiska partier har omfattande stöd av 

invandringskritiska väljare, alltså väljarna motiveras främst av dessa partiers politik 

(Kokkonen, 2015, s. 29-30). Vad som Kokkonen (2015) exakt menade med invandringskritik 

är lite oklart, men i den svenska kontexten brukar invandring ofta jämställas med 

flyktingmottagande trots att det inte är exakt samma sak, men det är närrelaterat. Frågan eller 

snarare påståendet ”att ta emot färre flyktingar i Sverige” har mätts av SOM-institutet vid 

Göteborgs universitet i tiotals år och har inte sällan likställts med svenska folkets inställning 

till invandring (Kokkonen, 2016, s. 31-32). Givet att Sverigedemokraternas väljare är 

invandringskritiker, är det då inte heller konstigt att SD är det enda partiet i Sverige som i 
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praktiken förespråkar den mest restriktiva flykting- och invandringspolitiken, vilket återigen 

kopplas samman (Kokkonen, 2015, s. 36). Forskningen har även visat att generellt är det män 

och personer med låg utbildning som är mest negativa till flyktingmottagandet. Gällande 

åldern, är det främst äldre personer som är mer negativt inställda än yngre. Däremot spelar 

åldern allt mindre roll till att förklara attityder kring flyktingmottagande, menar författarna 

(Demker och Sandberg, 2013, s. 15). Card et. als (2012) studie visar också ett samband 

mellan utbildningsnivå och invandringsmotstånd, där det framgår att det är vanligare bland 

lågutbildade med att ha en negativ hållning till invandringen. Även här är det vanligare bland 

äldre personer att vara negativt inställda till invandringen än yngre.  

 

Putnam (2007) har forskat om ännu ett närliggande fenomen, nämligen förtroende och 

mångfald och har kommit fram till att etnisk mångfald kan leda till misstro. Han var däremot 

noga med att påpeka att etnisk mångfald i sig inte skapar dåliga relationer baserade på etnisk 

basis, utan här handlade snarare om låg tilltro till det kollektiva livet. Alltså hur vi hänger 

ihop med varandra, tillit till sina grannar, sina lokala ledare, m.m.  

 

2.2 Förtroendet för medierna och mediernas roll 

Vad som menas med förtroende för medier är inte riktigt enkelt att besvara kortfattat. 

Begreppet medieförtroende har Elliot (1997) försökt förklara med utgångspunkten i att 

förtroendet för medier är något som finns latent hos en människa, alltså det som inte syns utåt 

och därmed kan förklaras och kopplas till attitydbegreppet. Medieförtroendet förklaras med 

hjälp av attitydbegreppet där en av komponenterna är s.k. kognitiv komponent. Varje individ 

har några sorts föreställningar och förväntningar på medier. Medier kan erbjuda oss 

konsumenter utbyten som är betydelsefulla för oss själva. Med det sagt, menas det inte per 

automatik en frånvaro av något positivt, utan även frånvaro av något negativt eftersom alla 

har vi olika smak, preferenser och uppfattningar kring vad som är bra för oss. Med andra ord 

har medieinnehåll olika betydelse för människor och frånvarande av det tidigare nämnda 

utbytet kan resultera i bristande förtroende (Elliot, 1997, s. 49-51). Trots att utbytet är det 

centrala enligt Elliot (1997) är det trots allt medier förtroendet kan antingen bära eller brista, 

alltså det handlar om ett objekt. Det mest troliga är att människor gör skillnad i sitt förtroende 

när det gäller mellan olika redaktioner såsom ledarsidor och nöjesavdelningen. På samma sätt 

kan det gälla enskilda individer bakom dessa redaktioner (Elliot, 1997, s. 54-55). Individens 

förtroende för medier är nämligen ett komplext fenomen som kan förklaras med flertal 

dimensioner. 
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Strömbäck (2001) har i sin avhandling studerat bl.a. om förtroendet för media, journalister 

och politiker i Sverige. Han har en utgångspunkt i att den moderna politiken är medierad 

politik, då politiken förmedlas till människan via medier och inte i första hand genom egna 

erfarenheter (Strömbäck, 2001, s. 136). Mediernas roll är därför viktig för skapandet av 

folkets åsikter, då utgångspunkten är att medierna ska förmedla information så att folket 

självständigt kan bilda egna ståndpunkter i diverse samhällsfrågor (Strömbäck, 2001, s. 140). 

I MIO-undersökningen1 från 1998 studerades förtroende för journalister som aktörer samt 

medieinstitutioner. Resultatet blev att förtroende för media var ganska lågt hos medborgarna i 

överlag. Det observerades knappt någon skillnad i förtroende mellan dagspress och radio/teve, 

men det lutade mot ett lite högre förtroende för radio/tv om man vägde in dem som angav att 

de har ett ganska stort förtroende (Strömbäck, 2001, s. 161-162). Andra undersökningar har 

däremot visat att människor generellt har större förtroende för radio/teve än dagspress 

(Strömbäck, 2001, s. 159). 

 

I den internationella forskningen har det studerats en hel del om en specifik media, närmare 

bestämt ”alternativ media” samt relationen mellan alternativ media och traditionell 

massmedia. Det finns en utbredd idé om att enligt deras världsbild, så bör traditionell media 

förkastas av den enkla anledningen att den sprider myter. Men samtidigt innebär det inte per 

automatik att traditionell media bör undvikas. Det finns även starka kopplingar mellan 

alternativ media och aktivism där dessa informationskanaler spelar en stor roll för att 

mobilisera en viss typ av opinion (Rauch, 2007). 

 

Harcup (2016) har studerat vad som kännetecknar en typisk läsare av den sortens medier. Det 

konstaterades att läsarkretsen bestod främst av folk som känner misstro till ”mainstream” 

journalistiken. Alternativ media tar upp frågor som verkar ignoreras av den etablerade median 

och samtidigt granskar makten. Studien har även funnit bevis för att stödja antagandet om att 

läsarna uppfattar den alternativa journalistiken som ett gott komplement vilket hjälper dem att 

förstå världen bättre och på det sättet vara pålästa och engagerade medborgare (Harcup, 

2016). 

 

Det finns även forskning om hur traditionella medier belyser invandring och om det har 

betydelse för attityder till invandringen. Man kan säga att det finns en delad uppfattning om 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ”I	  MIO-‐undersökningen	  1998	  ställdes	  tre	  frågor	  med	  syftet	  att	  ringa	  in	  vilket	  förtroende	  som	  
medborgarna,	  journalisterna	  respektive	  politikerna	  har	  för	  journalisterna	  som	  aktörer	  och	  för	  



	  

	   9	  

hur invandring och invandrare bör rapporteras i medierna för att inte gynna negativ inställning 

till invandringen hos befolkningen. Hultén (2006) har studerat svenska dagstidningars 

belysning av invandringen under perioden 1945-2005. Hennes resultat kan i generella termer 

sammanfattas i att dagstidningarnas rubriker lutade något mer åt det negativa hållet. Liknande 

slutsatser fick även Bolin et. al (2016) i sin mer aktuella studie på svensk nationell dagspress. 

De hittade inget bevis för att svenska ledarsidor generellt rapporterar kring invandringen i 

alltför positiv ton. I en intervju gjord av ”Dagens nyheter” sa Lena Adelsohn Liljeroth att för 

positiv bild av invandrarrelaterade frågor i medierna kan ge sken av att sanningarna, dvs. de 

problematiska sidorna döljs (Kleen, 2016). Hon som för övrigt var Sveriges kultur- och 

idrottsminister mellan åren 2006-2014, påstod till och med att media förtiger fakta om 

invandringen, trots att det saknas stöd för detta i forskningen (Hultén, 2006; Bolin et. al, 

2016). En annan uppfattning är att om bilden är för negativ så kan det späda på 

främlingsfientliga attityder i samhället som t.ex. Boomgaarden & Vliegenthart (2007) kommit 

fram till i en omfattande studie från Tyskland. 

 

Sides och Citrin (2007) har påvisat att en av förklaringarna till negativa åsikter om 

invandringen kan vara en överdriven bild av verkligheten. Forskarna kommer fram till 

slutsatsen att det inte är statens ekonomiska status som huvudsakligen påverkar attityderna, 

utan det handlar om symboliska värden om nationen, men även individuella uppfattningar om 

antalet invandrare i ett land. En överskattning av antalet invandrare i ett land kopplas till en 

känsla av hot, och samtliga länder i studien hade överskattat det verkliga antalet. Sides och 

Citrins studie handlade i första hand inte om mediers rapportering kring invandringsrelaterade 

frågor. Däremot, kan man utifrån den ovan nämnda anledningen rimligtvis anta att ju oftare 

invandringsrelaterade frågor rapporteras i media, desto större risk att läsaren uppfattar 

invandringen som större än vad den är vilket kan leda till invandringskritik och 

främlingsfientlighet.  

 

2.3 Alternativa medier och kopplingen till invandringsmotstånd och flyktingar 

 

2.3.1 Definitionen av ”alternativ media” och internationell forskning 

Det finns ingen enighet i den internationella forskningen kring vad som menas med begreppet 

”alternativ media”. Vissa forskare framhäver dessa mediers funktion att vara självständiga, 

icke-vinstdrivande, icke-traditionella och folkliga. De tar upp frågor som sägs ignoreras av de 

etablerade medierna (Lee, 2015). Andra lägger vikten på att de driver politisk opinion och 
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utmanar den dominerade mediala makten i samhället och att alternativ media alltså kan vara 

ett verktyg för att driva opinion som i sig är radikal och uppmanar till politisk aktivism 

(Rauch, 2007; Rauch, 2010). Internets framväxt anses ha en stark betydelse för den här typen 

av politisk information (Lee, 2015). 

 

Den internationella forskningen verkar inte säga någonting om sambandet mellan 

medieförtroende och negativa inställningar till flyktingmottagande. Som tidigare nämnt, 

”alternativ media” kan betyda ett flertal saker och det finns studier som visar blandade resultat 

och slutsatser där alternativ media förvisso finns med i sammanhanget. I det här 

examensarbetet kommer jag avgränsa mig från den breda definitionen och använda mig 

istället av Holts (2016) definition utifrån en svensk kontext. Alternativmedier i Sverige 

refereras oftast som invandringskritiska sajter2 där minsta gemensamma nämnare är en kritisk 

hållning till svensk invandringspolitik och det mediala etablissemanget (Holt, 2016a, s. 120). 

I Sverige, är ”alternativa medier” ett relativt nytt fenomen. De ses som en ny aktör som har 

tagit en position i den svenska debatten. Det som präglar dem är invandringskritik och dess 

positionering i form av en motpol till de etablerade medierna. Med andra ord har det tydligen 

uppstått en marknad för sådant material i Sverige. Av förklarliga skäl, finns det endast en 

handfull studier om svensk alternativ media som har gjorts inom medievetenskap och 

statsvetenskap i Sverige. Dessa studier är därmed av en stor relevans för det här 

examensarbetet (Holt, 2016a; Holt, 2016b; Bolin et. al, 2016).  

 

När det gäller den internationella forskningen om alternativ media i relation till den svenska 

så kan man konstatera att de ser olika ut. Alternativ media inom internationella forskningen 

betyder mer än invandrarkritiska sajter, medan det alltså jämställs i Sverige. Holt (2016a) 

diskuterar i sin studie att alternativa medier så de som traditionellt definieras i forskningen 

inte behöver ha en politisk inriktning eller prägel, utan det kan vara all sorts media som 

utmanar de etablerade mediers dominanta diskurs. Den dominanta diskursen kan variera från 

land till land. Som tidigare nämnt, har det i Sverige funnits en bred konsensus kring generös 

flyktingpolitik under en lång tid (Stern, 2014). I det här sammanhanget kan man säga att 

alternativa medier har hittat en position i den offentliga debatten där de absorberar den 

invandrarkritiska opinionen med hänvisning till åsiktskorridoren som sägs existera i Sverige. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  I	  Holts	  studie	  enskilda	  personer	  och	  personer	  verksamma	  på	  följande	  sajter	  som	  ingått	  är:	  Fria	  Tider,	  
Avpixlat,	  Dispatch	  International,	  Nyheter	  Idag,	  Nya	  Tider,	  Samtiden,	  Tobbes	  Medieblogg,	  Motgift,	  Granskning	  
Sverige,	  Ledarsidorna,	  Thoralf	  Alfsson	  och	  Tino	  Sanandaji.	  (Holt,	  2016a,	  s.	  113)	  
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Definitionen som närmast liknar svenska invandrarkritiska medieplattformar kan exempelvis 

vara ”far-right alternative media” och liknande benämningar (Atton, 2006). Men som Holt 

(2016a) säger, man kan absolut kalla svenska sajter för alternativ media fast det är viktigt att 

tillägga att det handlar just om invandrarkritiska alternativmedier. 

 

2.3.2 Vad kännetecknar svenska invandringskritiska alternativa medier? 

Holt (2016a) har studerat synsätten hos de ledande personerna bakom flertalet av de mest 

framträdande invandringskritiska sajterna i Sverige. Han har alltså intervjuat dem, analyserat 

innehållet och sökte efter förståelse för hur dessa individer ser bl.a. på sig själva, och sina 

relationer till etablerade medier. Just deras relation till etablerade medier tar någonstans sin 

form i begreppet ”åsiktskorridor”.3 De menar att det svenska offentliga samtalet styrs av en 

mall där avvikande åsikter kring invandringspolitiken (men även islam) inte passar in. 

Offentligt yttrande av den sortens åsikter kan leda till offentlig bestraffning eller repressalier 

som de uttrycker, vilket kan i sig leda till problem med jobbanställningar, relationer m.m. De 

etablerade medierna har alltså en makt där de med hjälp av åsiktskorridoren kan orättvist 

hänga ut människor, enligt intervjupersonerna (Holt, 2016a, s. 122-123). Bortsett från 

skiljelinjerna mellan de olika sajters förhållningssätt till åsiktskorridoren kan man konstatera 

att det som förenar samtliga är en kritisk syn på invandringspolitiken och de etablerade 

mediernas rapportering kring denna. Det gäller även hur själva debatten förs i medierna (Holt, 

2016a, s. 129).  

 

De flesta svenska alternativa medier avstår från pressetiska publicitetsregler. Speciellt är det 

paragraf 10 som är problematisk vilken handlar om att journalister inte bör nämna bl.a. 

personens etniska bakgrund om betydelsen saknas för sammanhanget (Holt, 2016a, s. 135). 

Alternativa medier livnär sig på uppfattningen om att det är deras uppgift att avslöja saker 

som de traditionella medier döljer från allmänheten och pressetiska regler ses som ett hinder 

för det (Holt, 2016a).  

 

Intervjupersonernas synpunkter och tolkningar på hur etablerade medier sköter sitt jobb är 

varierande. Det finns någon form av uppfattning att etablerade medier förtiger negativt laddat 

fakta kopplat till invandringen. Förutom ”mörkläggningen” kan det istället röra sig om 

exempelvis missvisande statistik eller faktavridning. Vissa menar att det baseras på ideologisk 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Henrik	  Oscarssons	  definition:	  ”den	  buffertzon	  där	  du	  fortfarande	  har	  visst	  svängrum	  att	  yttra	  en	  åsikt	  
utan	  behöva	  ta	  emot	  en	  dagsfärsk	  diagnos	  av	  ditt	  mentala	  tillstånd”	  (Oscarsson,	  2013)	  
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grund, där vänsterperspektiv pekas ut som det mest inflytelserika (Holt, 2016a, s. 132-139). 

Däremot har de flesta intervjupersoner bevittnat en vändning under åren 2015-2016. Allt fler 

debattörer har dykt upp hos de etablerade medierna som problematiserar invandringspolitiken 

utan att som tidigare nämnt, fått lida av repressalier (Holt, 2016a, s. 138-139). En liknande 

observation har gjorts i Bolin et. als (2016) studie som gick ut på att bl.a. studera hur 

omfattande svenska ledarsidornas bevakning av invandringsfrågan är samt hur den gestaltats. 

Antalet artiklar som handlar om invandring har ökat mellan 2014-2015 jämfört med andra 

åren som användes i studien, dvs. 2010-2013 (Bolin et. al, 2016, s. 197). Förutom ökningen, 

har artiklarnas gestaltning av invandringen varit dominerande balanserad och neutral under 

alla år som undersöktes. En ökad negativ gestaltning har dock kunnat observeras mellan 

2014-2015 (Bolin et. al, 2016, s. 204). Bolin et. al (2016) kommer också fram till att 

innehållet på de ledande svenska ledarsidorna i frågor om invandring och integration inte var 

överdrivet positiv.  

 

Detta är en stor skillnad jämfört med de invandringskritiska sajterna, där Holt (2016b) visat 

och lyft fram att innehållet om politiken, brott och sociala frågor på dessa invandrarkritiska 

sajter oftast är negativt skriven. Samtidigt är alternativa medier beroende av de traditionella 

medierna, eftersom de har ett behov av att kritisera dem (Holt, 2016b). Alltså, trots att 

svenska alternativa medier kritiserar de etablerade medier, kan de inte överleva utan dem. 

Dessa sajter brukar referera ofta till tidningar och TV (Holt, 2016b, s. 166). Med anledning av 

studiens resultat, har författaren konstaterat att dessa sajter inte utgör något sorts alternativ till 

den etablerade median. Ett utmärkande drag är att de positionerar sig som negativa i 

förhållande till politiken och samhällsfrågor jämfört med etablerade medier (Holt, 2016b, s. 

168-170). 
	  

2.4 Internets betydelse för kunskapsinhämtning 

Sunstein (2001) har reflekterat kring människors informationsfiltrering på Internet. Internets 

genombrott har underlättat för människor att inhämta information med ett par klick. Det har 

även ett demokratiskt värde i och med att informationen flödar fritt och är lättillgänglig. 

Internet har blivit samtidens bästa uppslagsverk. Men Sunstein uppmärksammar en 

problematik med att människornas preferenser styr kunskapsinhämtningen vilket leder till att 

informationssökning blir väldigt selektiv (Sunstein, 2001, s. 15-16). För att begripa idén om 

filtrering måste man förstå sig på konceptet deliberativ demokrati. Det här perspektivet på 

demokrati är förknippat med USA, men är även väsentlig inom stater som tillämpar 
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självstyre. I korta drag, går systemet ut på att politiska företrädare ska vara ansvariga över 

medborgarna i stort. Det kan tyckas stämma in bra på representativ demokrati, men skillnaden 

här att vikten av det fria samtalet, debatter och kommunikation bland medborgarna och 

ledarna är den centrala komponenten i den här tankeskolan. Internets betydelse för deliberativ 

demokrati har blivit värdefull eftersom avståndet mellan politiker och medborgare sägs ha 

minskats (Sunstein, 2001, s. 37-39). 

 

Sunstein (2001) har beaktat ett antal begrepp som är värda att lyfta fram. Dessa är 

cyberkaskader (cybercascades), gruppolarisering (group polarization) och ”limited argument 

pool”. När människor gör egna val utifrån sina preferenser, finns det risk att de blir inlåsta i så 

kallade cyberkaskader. Cyberkaskader kännetecknas av låsta gemenskaper där likasinnade 

samlas och diskuterar frågor utifrån en specifik ståndpunkt utan ifrågasättande och kritiska 

röster (Sunstein, 2001, s. 48-49). Gruppolarisering innebär att även efter debatter och 

diskussion bland likasinnade, så tenderar människor att röra sig mot riktningen att deras 

åsikter förstärks. Ju mer man interagerar med likasinnade, desto mer övertygad blir man i sina 

ståndpunkter (Sunstein, 2001, s. 65-66). Slutligen limited argument pool är ett uttryck för folk 

som argumenterar med likasinnade och filtrerar bort ståndpunkter som man inte håller med 

om. Argumentationen lutar sig alltså endast i en riktning (Sunstein, 2001, s. 68). Sunstein 

(2001) poängterar Internets betydelse för polarisering och politisk extremism. Eftersom 

Internet underlättar för människor att hitta likasinnade, kan det agera en samlingsplats för 

människor med extrema åsikter. Det gäller både rekrytering och diskussion bland likasinnade 

individer där de förstärker sina existerande partiska övertygelser, men även sprider hat. 

Författaren lyfter fram sajter som är i synnerhet högerextrema (Sunstein, 2001, s. 62-65). 

 

I Holts (2016a) intervjustudie har de ledande personerna bakom svenska invandringskritiska 

sajter sagt att deras läsarbas främst består av folk som inte tycker att konventionell media 

sköter sitt jobb. Det visade sig att det fanns skillnader mellan dessa aktörer samt förhållandet 

mellan sajterna men den gemensamma nämnaren var kritik mot svensk invandringspolitik och 

flyktingmottagande. Studien svarar inte på frågan om alternativa medier gör läsare mer 

invandringsfientliga, men den bekräftar den betydande rollen som alternativa medier har fått i 

den svenska offentliga debatten. Holt (2016a; 2016b) har dock kunnat peka på en tydlig 

koppling mellan bristande förtroende för de etablerade medier och negativ hållning till 

flyktingmottagande, medan en sådan koppling ännu inte påvisats i den internationella 

forskningen. Internationellt har fokusen inte sällan legat främst på ”far-right alternative 
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medias” betydelse för att sprida högerextrema värderingar som exempelvis Atton (2006) har 

gjort. Sunstein (2001) var inne på liknande spår och gjorde kopplingar mellan Internet och 

främjande av högerextremistiska värderingar via hatsajter. 

 

2.5. Sammanfattning och hypoteser 

”Gammelmediernas” mörkläggning av fakta förknippat med invandring är en central 

uppfattning från alternativmediernas sida. De sägs vara helt övertygade om att medierna gör 

det medvetet för att inte gynna invandringsfientliga attityder ute i samhället men även 

framväxten av Sverigedemokraterna (Holt, 2016a, s. 117). Begreppet ”åsiktskorridor” har 

varit ett återkommande begrepp hos de flesta av Holts intervjupersoner. De menar att debatten 

i Sverige är konstruerad på det sättet att den inte tillåter avvikande åsikter i specifika 

samhällsfrågor, i synnerhet invandringsrelaterade frågor (Holt, 2016a, s. 122). 

Sverigedemokraterna har varit ett återkommande ämne i vissa sammanhang bland Holts 

(2016a) intervjupersoner och vissa av dem har eller hade direkta kopplingar till partiet. 

Invandringskritik eller flyktingmotstånd verkar förena Sverigedemokraternas väljare och 

svenska alternativ mediers läsare (Kokkonen, 2015; Holt, 2016a). Tidigare forskning har 

dessutom visat att generellt är det män, äldre och personer med låg utbildning som är mest 

negativa till flyktingmottagandet.  

Relationen mellan medier och motstånd mot flyktingmottagande har dock som tidigare 

konstaterats inte undersökts så mycket i vare sig svensk eller internationell forskning. Det är 

därför av ett intresse att undersöka synen på flyktingmottagande med faktorer som 

mediemisstro, uppfattning om ”mörkläggning” och jämföra dessa med partistöd för 

Sverigedemokraterna tillsammans med demografiska variabler som kön, ålder och utbildning.  

Utifrån ovan nämnd teoretisk diskussion kommer följande hypoteser testas kvantitativt: 

 

Hypotes 1: Personer som inte litar på medierna är sannolikt negativt inställda till att ta emot 

fler flyktingar.  

 

Hypotes 2: Personer som tycker att svenska medier inte berättar sanningen om 

samhällsproblem förknippade med invandring är mer negativt inställda till att ta emot fler 

flyktingar. 
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Hypotes 3: Personer som röstar på Sverigedemokraterna, tycker att svenska medier inte 

berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring och har lågt förtroende 

för svenska medier är sannolikt mer negativt inställda till att ta emot fler flyktingar.  

 

3 Metod  
 

Ämnesområdet som berör sambandet mellan motstånd mot flyktingmottagande och 

mediemisstro har undersökts främst med kvalitativ metod. Eftersom studiens syfte är att 

studera mediemisstrons inflytande på attityder gentemot viljan att ta emot färre respektive fler 

flyktingar i Sverige vore det därför lämpligt att analysera sambandet i ett större kvantitativt 

material.  

 

3.1 Datamaterial 

Det empiriska materialet för denna studie kommer från den nationella SOM-undersökningen 

2014. Den genomförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet varje år sedan 1986 

(Vernersdotter, 2015). Material som samlas in handlar främst om samhällsfrågor, politik och 

medier samt drivs i samarbete med forskare från flera discipliner särskilt inom 

samhällsvetenskap. Datainsamlingen sker via postenkäter med kompletterande webbalternativ 

och vanligtvis består av flera delundersökningar. Enkäterna skickas ut till ett obundet 

slumpmässigt urval (OSU) av Sveriges befolkning (Vernersdotter, 2015). Riks-SOM 2014 är 

uppdelad i fyra i delar: Riks-1, Riks-2, Riks-3 och Riks-4. Det finns ett antal frågor som 

återkommer i samtliga delar, men varje del har en egen huvudfokus som skiljer ut den ena 

från den andra. I det här examensarbetet Riks-2 kommer stå för det empiriska materialet. I 

Riks-2 ligger tyngdpunkten på nyheter och medier. 

 

Undersökningen baserades som sagt på obundet slumpmässigt urval (OSU) och formulären 

för Riks-2 skickades ut till 3400 personer i Sverige. Av dessa 3400 med hänsyn till det 

naturliga bortfallet har 1742 personer svarat på enkäten vid undersökningsperioden. 

Svarsfrekvensen för Riks-2 landade på 54,2% jämfört med 53,6% för hela Riks-SOM 2014. 

Det är något högre andel kvinnor som har svarat på denna undersökning, vilket är i övrigt det 

vanligaste utfallet om man tittar på andra undersökningarna som har samlats av SOM-

institutet över tid. Vid undersökningar av det här slaget, är det är vanligt med ett naturligt 

bortfall, alltså respondenter som inte deltar av fysiska eller mentala oförmågor, avlidna, 
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bortresta under en längre tid eller har svåra språkbrister. Vidare finns det alltid andra skäl 

varför respondenterna väljer att inte svara. Det kan handla om tidsbrist, vägran och vissa 

kanske inte anger något skäl alls. När det gäller svarsfrekvensen mellan olika grupper, är det 

män och unga som svarar i mindre utsträckning. Män tenderar däremot svara mer på enkäten 

via webben. Den största skevheten syns dock i åldersfördelningen. Förutom det så kan man 

konstatera att SOM-undersökningen täcker en frisk, svensktalande befolkning. I och med att 

representationen verkar vara god, är materialet ett bra underlag för samhällsanalyser 

(Vernersdotter, 2015). 

 

3.2 Logistisk regressionsanalys 

Regressionsanalys är lämplig att använda sig av när man ska förklara den beroende variabeln 

med en eller flera oberoende variabler och undersöka samband. Beroende variabel för den 

linjära regressionsanalysen bör vara kontinuerlig. Men i denna studie används istället binär 

logistisk regression eftersom den ursprungliga beroende variabeln är kategorisk som sedan 

kodas om till en dummyvariabel. Den generella skillnaden mellan linjär och binär 

regressionsanalys ligger i att beroende variabel har endast två värden i den logistiska 

regressionsanalysen, annars är inte skillnad i resultat jättestor mellan dessa två analyser 

(Moore et. al, 2011, ch 17). En annan märkbar skillnad mellan analyserna ligger i hur 

materialet presenteras. Om vid regressionsanalysen är det vanligaste man redogör är 

regressionens koefficienter, så kan man presentera oddskvoter vid binär logistisk regression 

(Edling och Hedström, 2003, s. 184). Men någon konsensus eller regel på vad som bör exakt 

redovisas i resultatet finns inte. En annan viktig skillnad ligger i förklaringsgraden R² som 

används för att få veta modellens grad av anpassning i regressionsanalysen. Motsvarigheten 

till R²-värdet i den logistiska regressionen är ett s.k. pseudo R²-värde (Edling och Hedström, 

2003). Det finns flertal pseudo R²-värden som exempelvis Cox-Snell och Nagelkerke. I denna 

studie kommer Nagelkerke pseudo R²-värdet redovisas eftersom det fås ut från 

dataprogrammet SPSS (Menard, 2002, s. 24-25). 

 

Det är värt att kort diskutera kring begreppet samband. I samhällsvetenskaplig analys brukar 

man skilja på orsakssamband eller kausalitet och statistiskt samband. Det förstnämnda 

handlar om orsak-verkan förhållande mellan två fenomen och det andra begreppet handlar om 

vad som avses mätas i denna studie. Ett statistiskt samband kan inte säga att den ena variabeln 

påverkar den andra men den kan ha en riktning, styrka och vara antingen linjär eller 

ickelinjärsamband. En av anledningar varför man inte bör endast lita på ett statistiskt samband 
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när man ska förklara fenomenets orsaker är att det kan förekomma skensamband (Edling och 

Hedström, 2003). För att kontrollera för det kan man lägga till kontrollvariabler i analysen 

(Edling och Hedström, 2003, s. 96). 

 

Samtliga statistiska analyser har genomförts med hjälp av programmet SPSS. Valet av 

signifikansnivå i detta examensarbete ligger på 5 %. Enligt Hjerm (113) har 95 procents 

säkerhet länge varit en praxis i samhällsvetenskap. I praktiken betyder det att med minst 95 

procents säkerhet kan man säga att visst resultat existerar (Hjerm, 2014, s. 113). Om 

signifikansvinån är satt på 5 % så innebär det att det är 5 % sannolikhet att göra ett typ I-fel. 

Typ I-fel betyder att man förkastar en sann nollhypotes. Valet av signifikansnivå avgör för 

vilket p-värde kan vi förkasta nollhypotesen, vid detta fall om p-värdet understiger 0,05, 

förkastas nollhypotesen (Edling och Hedström 2003, s. 134). Resultatet från denna studies 

logistiska regressionen presenteras i form av oddskvoter vilka visar den procentuella 

förändringen i oddset när oberoende variabeln ändras en enhet och övriga oberoende variabler 

(inklusive kontrollvariabler) konstanthålls (Edling och Hedström, 2003, s. 184).  

 

3.3 Operationalisering 

Eftersom studiens syfte är att undersöka sambandet mellan mediemisstro och motstånd mot 

flyktingmottagande samt eventuellt undersöka vilka faktorer som är de viktigaste, måste man 

operationalisera teoretiska begrepp. Med andra ord handlar operationalisering om hur man 

kan identifiera dessa teoribegrepp i det empiriska materialet (Hjerm, et. al, 2014, s. 94). Det 

som avses mätas i den här uppsatsen är ”motstånd mot flyktingmottagande”, ”mediemisstro”, 

och ”uppfattningen om att svenska medier förtiger sanningen om invandringen”. Dessutom 

undersöks även ett antal kontrollvariabler såsom kön, ålder, utbildning och partistöd för 

Sverigedemokraterna. Samtliga faktorer identifieras i Riks-2 enkäten i form av frågor som 

respondenterna svarar på.  

 

Eftersom både min beroende variabel och flertal av mina oberoende variabler klassificerar sig 

på ordinalskalan, har de kodats om för att passa bättre för den valda statistiska analysen i den 

här studien. Mina variabler som handlar om förtroende för medier är typiska 

ordinalskalevariabler. Det finns dock en problematik med att tolka svar när en viss fråga 

graderas med flera alternativ som exempelvis ”förtroende för dagspressen” som i det här fallet 

har 5 värden. Bör individer som har kryssat för värdet 5 ses som mindre trogna till 

dagspressen än de som svarat med 3 som är ett mittenalternativ? (Hjerm et. al, 2014, s. 91-
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92). En annan problematik med mina oberoende variabler är att det inte rekommenderas i 

varken linjär eller binär regressionsanalys att använda sig av oberoende variabler med 

ordinalskala. Istället bör man tillämpa oberoende variabler på intervall/kvotskalan eller 

dikotoma dummyvariabler. Med hänvisning till Jamieson (2004) har oberoende variabler 

gällande mediemisstro och ”mörkläggningen” kodats om till dummyvariabler. 

 

Min beroende variabel har inte två värden från början och man kan därför diskutera vad de 

olika svarsalternativen har för betydelse i operationaliseringen. I och med att denna studie 

fokuserar mycket på personer som är emot flyktingmottagande (eller flyktingar som frågan 

mäter), spelar det ingen större betydelse om en person tycker att det är ”mycket bra förslag” 

respektive ”ganska bra förslag” på att ta emot färre flyktingar. Båda blir ju emot 

flyktingmottagande, därför har det varit viktigt att koda om den beroende variabeln så att den 

blev binär och lämplig för binär regressionsanalys. Hade jag själv använt mig utav skapandet 

av enkäter, hade jag haft ett inflytande i frågeformuleringar och hade möjligtvis formulerat 

om frågor en aning. Svarsalternativen i frågor som täcker mediemisstro hade kunnat utökas 

lite. Det är till för att den binära logistiska regressionsanalysen tillåter helst inte oberoende 

variabler på en ordinalskala, men ju högre antal värden det finns och att skalstegen är ungefär 

lika stora desto lämpligare är det. Frågorna som rör invandring brukar vara känsliga att svara 

på och detsamma gäller stödet för Sverigedemokraterna. Personligen hade jag möjligtvis lagt 

större vikt på framställandet av undersökningen som konfidentiell med hänsyn till 

anonymiteten.   

 

3.3.1 Den beroende variabeln  

Den beroende variabeln i den här uppsatsen är motstånd mot flyktingmottagande som mäts 

med fråga 16 (bilaga 1). Frågan lyder ”Vilken är din åsikt om följande förslag?” och ett av 

flera påståenden är ”Ta emot färre flyktingar”. Det finns 5 svarsalternativ och värdet 1 

motsvarar ”mycket bra förslag”, 2 - ”ganska bra förslag”, 3 - ”varken bra eller dåligt förslag”, 

4 - ”ganska dåligt förslag” och värdet 5 - ”mycket dåligt förslag”. Svarsalternativ har kodats 

om från originalformen till en dikotom variabel där värdet 1-2 blev 1 = negativ inställning till 

invandringen, och 3-5 blev 0 = inte negativ inställning till invandringen. Det är rimligt att ha i 

åtanke att det nya värdet 0 inte betyder ett positivt inställning till invandringen, eftersom 

svarsformulärens ursprungliga värdet 3 ”varken bra eller dåligt förslag” är en neutral 

mittenalternativ som har valts att bli inkluderad. Däremot värde 1-2 ger ett klart besked om 

var står respondenten i frågan. Anledningen till varför tas inte värdet 3 bort från studien och 
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anges som ”missing value” i analysen är eftersom väldigt många observationer faller då bort 

från analysen. Jag har testat att utföra analysen utan det värdet och materialet blev väldigt 

litet. 

 

3.3.2 Oberoende variabler 

Mediemisstron mäts med två olika variabler ur en och samma fråga. Fråga 11 (bilaga 1) lyder 

”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt 

arbete?”. Två kategorier finns: ”dagspressen” och ”radio och tv”. Det finns 5 svarsalternativ 

och värdet 1 motsvarar ”mycket stort förtroende”, 2 ”ganska stort förtroende”, 3 ”varken stort 

eller litet förtroende”, 4 ”ganska litet förtroende” och värdet 5 ”mycket litet förtroende”. 

Dessa två kategorier har kodats om till 1 = 4-5 ”lågt förtroende” och 0 = 1-3 ”inte lågt 

förtroende”. Även i det här fallet som med vår beroende variabel är det befogat att ha i åtanke 

att enkätens svarsalternativ 3 är  av varken positiv eller negativ lutning i frågan. Därför 

betecknas dummyvariabeln 0 med ”inte negativt förtroende”. Återigen värdet 3 väljs att 

behållas i studien eftersom annars riskerar stickprovet minskas ner väldigt mycket. 

 

Uppfattningen om att medier förtiger sanningen om invandringen mäts med fråga 19 (bilaga 

1): ”I debatten om flyktingar och invandring förekommer många åsikter. Vilken är din 

bedömning av följande påståenden?” där påståendet ”Svenska medier berättar inte sanningen 

om samhällsproblem förknippade med invandring” har 5 svarsalternativ. Värdet 1 

representerar ”Helt riktigt”, 2 - ”Delvis riktigt”, 3 - ”Delvis felaktigt”, 4 - ”Helt felaktigt” och 

5 - ”Vet ej”. Dessa svar kodas om till 1= 1-2 ”alla som svarat ja” och 0 = 3-5 ”inte håller 

med”. Det finns inget mittenalternativ i den här frågan därför får det en att tänka, betyder det 

att respondenten är lite tveksam när han eller hon kryssar för ”delvist felaktigt”? Vad säger 

detta svar om personens uppfattning? Är detta svar ett klart nej eller ett tveksamt svar? Istället 

finns svaret i form av ”vet ej” som är ännu mer oklar i tolkningen. 

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

Tidigare forskning har kunnat visa att män, lågutbildade och äldre tenderar att vara mer 

negativa till flyktingmottagandet och invandrare (Demker Sandberg, 2013; Card et. al 2012). 

Därför har ett antal demografiska variabler som även kan kallas för kategoriska variabler 

såsom kön, ålder och utbildning har även inkluderats i denna studie. Kön hittas i fråga 55 

(bilaga 1) där blev 0 = kvinna, 1 = man. Ålder betecknas i fråga 56 (bilaga 1) som i 

originalform anges med att respondenten skriver in sitt årtal. I datamaterialet är den uppdelad 
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i 4 delar: ”16-29”, ”30-49”, ”50-64” och ”65-85”. Slutligen utbildningen som finns i fråga 70 

(bilaga 1), i originalform består av 8 svarsalternativ. I datamaterialet är den fyrdelad i ”låg”, 

”medellåg”, ”medelhög” och ”hög” utbildning. 

 

När det gäller väljarstöd för partier, är stödet för Sverigedemokraterna av intresse för denna 

studie. Fråga 46 (bilaga 1) lyder ”Röstade du i valen 2014 och i så fall på vilket parti? Sätt ett 

kryss i varje kolumn”. Bland svarsalternativ kan man svara om man har röstat respektive inte. 

Dessutom finns det utrymme för respondenterna att svara om de har röstat på olika partier om 

det nu har handlat om att rösta i Europaparlamentet, riksdagen, landstinget eller kommunen. I 

denna studie kommer partistödet för samtliga parlamentariska församlingar beaktas. Ett kryss 

på Sverigedemokraterna vilket är värde 8, kodas om till 1 och alla andra alternativ blir 0.  

 

3.4 Reliabilitet, validitet och forskningsetik 

Reliabilitet och validitet är mycket viktiga komponenter i en kvantitativ undersökning. I och 

med att det empiriska materialet för denna studie har kommit från material som har blivit 

insamlat via enkätundersökningar, kan man redan här säga att risken för låg reliabilitet inte är 

så omfattande. Det positiva med urvalsundersökningar är att de är billiga, snabba och är 

praktiska vid generaliseringar av den hela populationen (Hjerm et. al, 2014). Påverkan på 

reliabiliteten som betyder stabiliteten i data och procedurer vore annorlunda om en annan 

teknik skulle använts vid datainsamlingen som exempelvis telefonintervjuer, där intervjuarens 

tillvägagångssätt hade kunnat störa respondenten (Hjerm, et. al, 2014, s.170-171). Att ställa 

direkta frågor om flyktingar och invandringen som i sig är känsliga ämnen i Sverige hade med 

all sannolikhet lett till brister i svarsfrekvensen. Reliabiliteten i Riks-SOM bör vara 

tillfredsställande, däremot har det observerats att i vissa frågor som rörde sig kring 

nyhetskonsumtion har fått en lägre representation (Vernersdotter, 2015, s. 586).  

 

När det gäller validiteten som innebär att mäta det man avser mäta kan man inte vara helt 

säker när man jobbar med material som man inte själv har samlat (Hjerm, et. al, 2014, s.170-

171). Nackdelarna med urvalsundersökningar kan finnas bl.a. i täckningsfel, mätfel eller 

bearbetningsfel. Jobbar man med sekundär data, alltså data som andra forskare har samlat, så 

måste man vara extra noga i sitt avgörande om datan är relevant, aktuell och pålitlig för ens 

egen studie (Hjerm et. al, 2014, s. 167). SOM-undersökningen genomfördes under året 2014 

och den har alltså ett par år på nacken, men värt att nämnas att när den här uppsatsen 

påbörjades fanns det endast material från 2014 att få ta del av. Vidare, kan det vara så att 
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mediemisstro är mycket mer komplex än att respondenten endast svarar på en generell fråga 

om han eller hon inte har ett förtroende för dem. Är den alltför generaliserbar och vad säger 

frågan egentligen om skillnaden mellan storstadspress och lokalpress, de stora Tv-kanalerna 

och regional-TV? Gällande partistödet för Sverigedemokraterna fanns det i Riks-2 flera 

alternativ om vad man hade röstat på, eller om man har gjort det överhuvudtaget. Den här 

studien tar som sagt hänsyn till samtliga parlamentariska församlingar där respondenterna har 

röstat i senaste valet (2014) till EU-parlamentet, riksdagen, landstinget samt 

kommunfullmäktige, och inte vilket parti man sympatiserade med vid just den tidpunkten. 

Väljarnas synpunkter kan i vissa fall faktiskt ändra sig flera gånger innan man bestämmer sig 

på valdagen eller efter valdagen för den delen. 

 

SOM-institutet värnar om god forskningssed. De följer rådande forskningsetiska principer 

med hänvisning till Vetenskapsrådet.4 På det stora hela kan man säga att forskningsetik 

handlar om hur forskaren förhåller sig till försökspersoner. Det är inte enkelt att sammanfatta 

alla principer men vissa viktiga delar kan man nämna. En forskare bör alltid vara medveten 

om vilka lagar som gäller vid samlingen samt sammanställningen av data. Materialet oavsett 

vad det handlar om bör inte hamna i fel händer av olika anledningar. Vikten av sekretess bör 

framföras tydligt för försökspersoner. Materialen bör också analyseras kritiskt och diskuteras 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

4. Resultat  
 

I Tabell 1 finns samtliga förklaringsvariabler betecknade och sammanställda i förhållande till 

den beroende variabeln motstånd mot flyktingmottagande där ”negativ” inställning står i 

relation till ”inte negativ” inställning till invandringen. Denna studie bygger på 1682 giltiga 

utfall, d.v.s. så många som har svarat på frågan gällande flyktingmottagandet. Nedan 

presenteras även histogram över några av variabler som har använts i studien för att ge en 

bättre överblick på fördelningen. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  För	  mer	  information	  från	  Vetenskapsrådet,	  besök:	  http://publikationer.vr.se/produkt/god-‐
forskningssed/	  
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Tabell 1: Deskriptiv statistik (n=1682) Beroende variabel: motstånd mot flyktingmottagande. 

 
 

 Negativ    Ej 
negativ 

  Totalt  

Variabler   N       % Bortfall N       % Bortfall  N     % Bortfall 

Förtroende för 
dagspressen 

707  19 940  16 1647  35 

Lågt förtroende 165 23%  133 14%  298 18%  

Inte lågt förtroende 542 77%  807 86%  1349 82%  

Förtroende för radio/tv 711  15 939  17 1650  32 

Lågt förtroende 89 13%  55 6%  144 9%  

Inte lågt förtroende 622 87%  884 94%  1506 91%  

Förtiger medier 
sanningar? 

719  7 949  7 1668  14 

Ja 586 82%  415 44%  1001 60%  

Håller inte med 133 18%  534 56%  667 40%  

Partistöd för SD (EU) 726                0 956                0 1682                0   

Ja 70 10%  3 0,3%  73 4%  

Nej 656 90%  953 99,7%  1609 96%  

Partistöd för SD (Riksdag) 726  0 956  0 1682  0 

Ja 125 17%  10 1%  135 8%  

Annat parti 601 83%  946 99%  1547 92%  

Partistöd för SD 
(landsting) 

726                0  956                0 1682                0 

Ja 84 12%  10 1%  94 6%             

Nej 642 88%  946 99%  1588 94%  

Partistöd för SD 
(kommun) 

726                0 956                0 1682                0 

Ja 81 11%  10 1%  91 5%  

Nej 645 89%  946 99%  1591 95%  

Kön 726  0 956  0 1682  0 

Man 371 51%  416 44%  787 47%  

Kvinna 355 49%  540 56%  895 53%  

Ålder 726  0 956  0 1682  0 

16-29 81 11%  158 17%  239 14%  

30-49 190 26%  295 31%  485 29%  

50-64 207 29%  234 24%  441 26%  

65-85 248 34%  269 28%  517 31%  

Utbildning 713  13 946  10 1659  23 

Låg 175 25%  120 13%  295 18%  

Medellåg 251 35%  243 26%  494 30%  

Medelhög 165 23%  245 26%  410 25%  

Hög 122 17%  338 36%  460 28%  

Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. Riks-SOM 2014 

 

4.1 Kontrollvariabler 

Vad gäller kön (se tabell 1) så har vi material på totalt 895 (53 %) kvinnliga respondenter 

respektive 787 (47%) manliga. Som det har nämnts tidigare, blev det här ingen överraskning 

då kvinnor tenderar att svara något oftare på enkäter jämfört med män. En någorlunda klar 

underrepresentation bland de yngre respondenterna 239 (14%) i ålderskategorin 16-29 jämfört 

med högsta siffran 517 (31%) bland respondenterna i den äldsta kategorin. Det är inte heller 
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en konstig observation, då som det tidigare har konstaterats att det finns en skev 

åldersfördelning där äldre personer tenderar att svara på enkäten i högre grad. 

Åldersfördelningen redovisas i figur 1 där dessa observationer framgår. Enligt figur 1, den 

högsta svarsfrekvensen i utbildningsnivå hittar vi i kategorin ”medellåg utbildning” på 594 

(30%) personer. Lägsta siffran representeras av de lågutbildade på 295 (18%) personer. 

Gällande utbildningsnivåerna så kan man se i tabell 1 att det finns signifikanta skillnader i hur 

utbildningsnivåerna fördelar sig i förhållande till vilken attityd man har kring 

flyktingmottagandet. De med längre utbildning tenderar att vara mer negativa. Vad gäller 

partistödet och i synnerhet stödet för Sverigedemokraterna, har 135 (8%) röstat på dem av 

1682 som har röstat på ett annat parti i riksdagsvalet 2014. Det som är det mest påtagliga med 

denna grupp är att hela 125 av 135 personer som har röstat på SD i riksdagen också är 

negativa till flyktingmottagandet. Liknande höga siffor av negativt inställda respondenter 

hittar man bland SD väljare i EU-parlamentet (70 av 73), landstinget (84 av 94) samt 

kommunfullmäktige (81 av 91). 

 

 

Figur 1: Åldersfördelning              Figur 2: Utbildningsfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. Riks-SOM 2014 

Kategorier: 1: 16-29 år, 2: 30-49 år, 3: 50-64 år,  Kategorier: 1: Låg, 2: Medellåg, 3: Medelhög,  

4: 65-85 år.                   4: Hög. 

 

4.2 Den beroende variabeln 

Bland de som var negativt inställda till flyktingmottagandet landade siffran på 726 personer 

(43,2%) enligt figur 3. Inte negativa gruppen blev 956 (56,8%) bland de som har besvarat 
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frågan ”Vilken är din åsikt om att ta emot färre flyktingar?”. Inom ”inte negativa gruppen” 

hittar vi 425 personer som tycker att det är ”varken bra eller dåligt förslag” (alternativ 3), 280 

personer tycker det är ”ganska dåligt förslag” och 251 har angett svaret ”mycket dåligt 

förslag”.  

 

Figur 3: Påståendet om att ta emot färre flyktingar i Sverige 

 
Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. Riks-SOM 2014 

Svarsalternativ: 1: Mycket bra förslag, 2: Ganska bra förslag, 3: Varken bra eller dåligt förslag, 4: Ganska 

dåligt förslag, 5: Mycket dåligt förslag. 

 

4.3 Oberoende variabler 

Bland oberoende variablerna hittar vi 298 (18%) personer som har lågt förtroende för 

dagspressen. Det kan ställas i relation till förtroendet för radio och tv, där den låga förtroendet 

ligger på knappa 9% (144 personer). Det är en intressant observation med tanke på att andra 

studier har påvisat att människor i allmänhet har större förtroende för radio och tv jämfört 

med dagspressen (Strömbäck, 2001). Skillnaderna mellan respondenterna med negativ 

inställning till flyktingmottagandet och inte negativ är inte så speciellt märkbara gällande 

medieförtroendet dock. Det som är mest slående är en klar övervikt bland svenska 

befolkningen att svenska medier förtiger fakta förknippat med invandringen. Här har hela 

60% svarat jakande på det påståendet. Ännu högre överrepresentation hittar vi bland de som 

är negativt inställda till flyktingmottagandet, där 82% tycker att svenska medier ”mörkar” 

sanningen i invandringsfrågan och 44% procent som inte är negativa.  

 



	  

	   25	  

4.4 Resultat av den logistiska regressionen 

I första steget testades signifikansen på samtliga oberoende variabler enskilt, d.v.s. att varje 

oberoende variabel mättes mot den beroende variabeln ”negativ inställning till 

flyktingmottagande” för att undersöka enskilda samband. De flesta oberoende variabler 

visade det lägsta p-värdet på 0,000 med undantag av kön (p-värde 0,002) och två kategorier 

av ålder 30-49 år (p-värde 0,167) samt 50-64 år (p-värde 0,001). Samtliga variabler är därmed 

signifikanta på 5% signifikansnivån med undantag av ålder 30-49 år som hade för högt p-

värde.  

 

I tabell 2 presenteras den logistiska regressionen med ”negativ inställning till 

flyktingmottagande” som beroende variabel. Samtliga oberoende variabler presenteras 

tillsammans med sina referenskategorier i den vänstra kolumnen. Bredvid oddskvoterna 

redovisas asterisker som visar för vilken av signifikansnivåerna är variablerna signifikanta 

och nivåerna är 5 % -nivån (*), 1 % -nivån (**) och 0,1 % -nivån (***). Först testas endast 

alla kontrollvariabler tillsammans i modell 1. Modell 2-5 har skapats fram stegvist för att 

undersöka hur oddskvoterna och/eller signifikansnivån ändrade sig efter att en ny variabel har 

lagts in i modellen. I den sista modellen har samtliga mindre inflytelserika kontrollvariabler 

exkluderats.  
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Tabell 2: Binär logistisk regression med motstånd mot flyktingmottagande som beroende variabel 

(n=1735) 

Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. Riks-SOM 2014 

      
 Modell 1 

       
Modell 2 

     
Modell3 

         
Modell 4 

     
Modell5 

 
Modell 6 

Förtroende för 
dagspressen (ref. inte 
lågt) 

      

Lågt förtroende  1,427*    1,212 1,122 1,100 1,116 
Inte lågt förtroende       
Förtroende för 
radio/tv (ref. inte lågt) 

      

Lågt förtroende  1,958**    1,818*    1,572 1,597*   1,568 
Inte lågt förtroende       
Förtiger medier 
sanningar? (ref. håller 
inte med) 

        

Ja      5,163*** 4,472*** 4,482*** 4,531*** 
Håller inte med       
Röst på SD i EU-
parlamentet (ref. 
annat parti) 

      

Ja 5,303*    5,467*  
Annat parti       
Röst på SD i 
riksdagen (ref. annat 
parti) 

      

Ja 12,844***   11,886*** 7,615*** 12,119*** 
Annat parti       
Röst på SD i 
landstinget (ref. annat 
parti) 

      

Ja 0,626    0,877  
Annat parti       
Röst på SD i 
kommunen (ref. annat 
parti) 

      

Ja 1,244    0,935  
Annat parti       
Kön (ref. kvinna)       
Man 1,088 1,189         1,071 1,003 1,002  
Kvinna        
Ålder (ref. 16-29)       
16-29 år       
30-49 år 1,422 1,557*        1,457* 1,359 1,338  
50-64 år 1,692** 1,944*        1,523* 1,443 1,432  
65-85 år 1,466* 1,732**        1,298 1,222 1,222  
Utbildning (ref. hög)       
Låg 3,593*** 3,313***   3,417*** 3,277*** 3,242*** 3,199*** 
Medellåg 2,827*** 2,761***   2,707*** 2,635*** 2,620*** 2,539*** 
Medelhög 1,632*** 1,855***     1,853** 1,609** 1,604**   1,565** 
Hög       
Nagelkerke R²- 0,200 0,105       0,249        0,306 0,311      0,304 

Signifikansnivå: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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Modell 1 testar alla kontrollvariabler tillsammans, d.v.s. kön, ålder, utbildning och partistöd 

för Sverigedemokraterna i samtliga parlamentariska församlingar. Kön och en kategori av 

ålder (30-49 år) inte är inte statistiskt signifikanta på femprocentsnivå. Människor som har 

röstat på SD i landstinget och kommunfullmäktige är inte heller signifikanta på samma nivå. 

Partistöd för SD i riksdagen och utbildning följt av partistöd för SD i EU-parlamentet är 

signifikanta och har höga odds. Tar man exempelvis partistödet för SD i riksdagen, utgår det 

till hela 12,844 som kan tolkas att oddsen att en person är negativ till flyktingmottagande är 

12,844 högre för en som har röstat på SD i riksdagsvalet 2014 än som inte röstat på dem, 

förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. Nagelkerke R² är 0,200 vilket 

betyder att 20,0 % av den beroende variabelns variation kan förklaras av kontrollvariablerna. 

 

I modell 2 testas förtroendevariabler till medier tillsammans med kontrollvariablerna kön, 

ålder och utbildning. Kön förblir icke-signifikant på femprocentsnivå. Alla andra variabler är 

signifikanta och alla har ett positivt samband då samtliga oddskvoterna är över 1. Nagelkerke 

R² i denna modell sänks till 0,105 vilket betyder att nästan 90 % av den beroende variabelns 

variation inte kan förklaras med hjälp av förtroendevariabler samt kontrollvariabler såsom 

kön, ålder och utbildning. 

 

I modell 3 läggs variabeln som handlade om att svenska medier förtiger sanningen om 

samhällsproblem förknippade med invandringen till. Även här fortsätter kön att inte vara 

signifikant, åldersvariabelns p-värden stiger och det sker inga större förändringar i 

utbildningsvariabeln. Förtroende för dagspressen blir därmed icke signifikant och även 

förtroendets för radio och tv p-värde ökar men förblir signifikant på femprocentsnivån. 

”Förtigningsvariabeln” får en hög oddskvot som kan tolkas att oddset att en person är negativ 

till flyktingmottagande är 5,163 högre för en som tycker att svenska medier förtiger 

sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen än en person som inte håller 

med det, givet att alla andra oberoende variabler hålls konstanta.  

 

Till den fjärde modellen adderas variabeln partistöd för SD i riksdagsvalet. 

Utbildningsvariablernas oddskvoter minskar lite grann, detsamma gäller åldersvariablerna 

vilka även inte förblir signifikanta längre och kön förblir icke signifikant även här. Det 

intressanta sker i medieförtroendevariablerna vilka bli icke signifikanta och bådas odds 

minskar en aning, speciellt förtroendet för radio och tv. Även ”förtigningsvariabelns” 

oddskvot sänks. Partistöd för SD i riksdagen utgår till hela 11,886 som kan tolkas att oddsen 
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att en person är negativ till flyktingmottagande är 11,886 högre för en som har röstat på SD i 

riksdagsvalet 2014 än som inte röstat på dem, förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls 

konstanta. Nagelkerke R² ändras från 0,105 i den första modellen till 0,306 vilket betyder att 

30,6 % av variationen i beroende variabeln negativ inställning till flyktingmottagande kan 

förklaras av dessa oberoende variabler samt kontrollvariabler. 

 

I modell 5 läggs tre nya variabler kring partistödet för SD till, nämligen en röst på SD i EU-

parlamentet, landstinget och kommunen. I denna modell inkluderas alla variabler som har 

täckts av denna studie. Utbildningsvariabler förblir signifikanta medan ålder och kön inte är 

det. Partistöd för SD i landsting och kommunfullmäktige får väldigt lågt inflytande då 

förutom att de är icke-signifikanta, båda variabler får oddskvoter lägre än 1, vilket visar på ett 

negativt samband. Partistödet för SD i riksdag förblir fortfarande signifikant dock med en 

lägre oddskvot samt partistödet för SD i EU är signifikant på femprocentsnivån med en 

relativt hög oddskvot. Förtroende för dagspressens oddskvot har landat på lägsta värdet hittills 

men förvånansvärt nog, förtroende för radio och tv har blivit signifikant på femprocentsnivån. 

En annan intressant observation att variabelns oddskvot gällande ”förtigandet” håller jämn 

nivå i samtliga modeller. Nagelkerke R² får värdet 0,311 vilket är det högsta av alla modeller.  

 

I modell 6 exkluderas de kontrollvariablerna som har efter flera utfall visat sig vara icke 

signifikanta på femprocentsnivån d.v.s. kön, ålder och partistöd för SD i landstinget och 

kommunen. Även partistöd för SD i EU-parlamentet har exkluderats. Det som blev kvar var 

utbildning, partistöd för SD i riksdagen, variabeln om ”förtigandet” och 

förtroendevariablerna. Utbildning var signifikant, såsom partistöd i SD i riksdagen som har 

fått näst högsta oddskvoten 12,119. Variabelns oddskvot om ”förtigandet” håller sig jämn 

även i denna modell. Förtroendevariabler förblir icke signifikanta.  

 

En röst på SD i landstinget och kommunen har resulterat i oddskvot under 1. Det kan tolkas 

som att väljare som har röstat på SD i landsting och i kommunfullmäktige är sannolikt inte är 

så negativa till flyktingmottagandet jämfört med de som inte röstat på SD i dessa 

församlingar. Variablernas signifikans har skiftat en aning och främst gällde det 

förtroendevariablerna och åldern. Åldern har varit signifikant endast i de tre första modellerna 

och det är endast i den andra modellen båda förtroendevariabler har statistiskt samband med 

den beroende variabeln. I modell 2 observeras alltså ett positivt samband mellan 

förtroendevariabler och beroende variabel. Oddset att en person är negativ till 
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flyktingmottagande är 1,427 högre för en som har lågt förtroende för dagspressen än en som 

inte har lågt förtroende, och 1,958 högre för en som har lågt förtroende för radio och tv än en 

som inte har lågt förtroende, givet att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. Men tar 

man in flera mer inflytelserika variabler i modellen så faller medieförtroendevariablernas 

signifikans. Det variabler som visade sig ha tydligast samband är uppfattningen om att 

svenska medier förtiger sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen, röst 

på Sverigedemokraterna i både EU och riksdag samt utbildning. 

 

5 Avslutande diskussion  
 

Syftet med uppsatsen var att studera mediemisstrons inflytande på attityder gentemot viljan 

att ta emot färre respektive fler flyktingar i Sverige. Det har även studerats hur individer som 

är negativt inställda till flyktingmottagandet förhåller sig till de traditionella medierna samt 

hur detta i sin tur förhåller sig till andra faktorer som kön, ålder, utbildning och röstande på 

invandringskritiska partier. Resultatet har visat att det finns ett samband mellan mediemisstro 

och negativ inställning mot flyktingmottagandet, men att det är just uppfattningen att svenska 

medier inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring som är en 

betydelsefull faktor.  

 

Den första hypotesen handlade om personer som inte litar på medierna är sannolikt negativt 

inställda till att ta emot fler flyktingar. Modell 2 visar att sådant samband finns. Vad som är 

orsaken till det är dock svårt att säga. Strömbäck (2001) menade att den moderna politiken är 

medierad politik eftersom politiken förmedlas till människan via medier och inte i första hand 

genom egna erfarenheter. Med det sagt, kan det möjligtvis vara så som Elliot (1997) menade 

att varje individ har egna föreställningar och förväntningar på medier. Förtroendet för medier 

kan grundas i att mediekonsumenter uppfattar som att någonting fattas och inte tillfredsställer 

deras behov. Det kanske har något att göra med att den svenska offentliga debatten styrs eller 

numera styrdes under lång tid av en mall där avvikande åsikter kring flykting- och 

invandringspolitiken inte passade in och kom till tals, alltså det som menades med 

åsiktskorridor (Holt, 2016a, s. 122-123). Det är viktigt att komma ihåg att enkäterna gjordes 

och besvarades under året 2014 och det är innan den så kallade flyktingkrisen som har ägt 

rum året efter och debatten i fråga har skiftat i en annan riktning sedan dess. Det vittnade de 

flesta intervjupersoner om i Holts (2016s) studie, att det har skett en vändning i debatten 
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under åren 2015-2016. Signifikansen i förtroendevariablerna försvinner dock när 

”förtigningsvariabeln” lades till i nästkommande modellerna. Det indikerar på att 

förtroendevariablerna enskilt inte är så inflytande.  

 

Andra hypotesen behandlade personer som tycker att svenska medier inte berättar sanningen 

om samhällsproblem förknippade med invandring är mer negativt inställda till att ta emot fler 

flyktingar. Modeller 2-6 har tydligt visat det sambandet där ”förtigningsvariabeln” har knappt 

ändrat sig när andra faktorer lades till respektive togs bort. Det indikerar på att den har en hög 

förklaringsgrad. Det viktiga här är att det inte blir vilket förtroende som människorna har till 

medierna som är avgörande, utan att medierna förtiger sanningar. Det är dock svårt att 

förklara exakt vilka sanningar det handlar om eller vad är orsaken till det. Men möjligtvis kan 

det vara så att uppfattningen om att medierna förtiger fakta och förvränger rapporteringen om 

samhällsproblem kopplade till invandring av ideologiska skäl är mer utbrett än Holts (2016a) 

intervjupersoner vittnar om. Det kan vara så att det är av den anledningen varför människor 

söker sig till de alternativa medier och sajter (Harcup, 2016).  

 

Den tredje och sista hypotesen handlade om personer som röstar på Sverigedemokraterna, 

tycker att svenska medier inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med 

invandring och har lågt förtroende för svenska medier är sannolikt mer negativt inställda till 

att ta emot fler flyktingar. Den här hypotesen kan delvis förkastas eftersom det som tidigare 

nämnts, är det tydligen inte mediemisstron i sig som är det väsentliga, utan uppfattningen om 

att medierna ”mörkar” sanningarna kopplade till invandring som är det viktiga. Men 

partistödet och i synnerhet röstandet på Sverigedemokraterna i riksdagen har varit en stor 

förklaring till varför en individ är negativ till att ta emot fler flyktingar.  

 

Att svensk alternativ media fångar upp människor med negativ syn på flyktingmottagande har 

kunnat påvisas i teorin och detsamma gällde Sverigedemokraternas väljare. Resultatet i denna 

studie har visat på samband mellan negativ inställning till flyktingmottagande, ”mörkande” av 

fakta med invandringen som är i sin tur sammankopplat till mediemisstro och stödet för 

Sverigedemokraterna, men det mest intressanta här vore att förstå om det är så den typiska 

läsaren av svenska alternativa medier ser ut? Med hjälp av Sunsteins (2001) utgångspunkter 

om cyberkaskader kan det vara rimligt att koppla ihop hans resonemang med människor som 

spenderar mycket av sin tid på att läsa svenska invandringskritiska sajter. Människor som inte 

litar på etablerade mediers täckning av invandrings- och flyktingfrågor letar efter information 
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någon annanstans. Problematiken blir att människor som redan har åsikter och negativa 

attityder om flyktingmottagandet lär förstärka sina uppfattningar och låsa sig in i forum där 

alla tycker likadant, precis som Sunstein (2001) menade. Eftersom Internet gör att det är lätt 

att hitta likasinnade, blir det i praktiken så att läsaren själv väljer ut sina informationskanaler 

där dens åsikter förstärks, medvetet eller omedvetet. Man kan anta att i och med att 

invandringsrelaterade frågor är så pass centrala i de alternativa medier, söker sig 

invandringskritiker utanför konventionell media dit istället. Det har tidigare konstaterats att 

innehållet kring politiken, brott och sociala frågor på dessa informationskanaler är oftast 

skrivet i negativt ton (Holt, 2016b). En överskattat och pådriven negativ bild av invandrare 

och flyktingar på svenska alternativa medier skulle eventuellt kunna leda till att människor 

som läser dessa medier kan få en känsla av att flyktingarna är ett hot och därmed negativ 

hållning till dem (Sides och Citrin, 2007).  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att mediemisstro har signifikant påverkan 

på synen till flyktingmottagandet. Det har även utbildning och stödet för 

Sverigedemokraterna. Men det viktigaste förklaringen blir inte misstro mot medier i sig, utan 

det är just inställningen att svenska medier döljer sanningar förknippade med invandringen 

som är det centrala.  

 

Förslag för vidare forskning vore att undersöka vad som orsakar själva uppfattningen om att 

svenska medier inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring 

samt hur bidrar den här inställningen till en negativ syn på flyktingmottagandet? Vad är det är 

som ryms i denna misstro och är misstron riktad mot medier som institutioner, de enskilda 

redaktionerna eller själva journalister?  
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