
Institutionen för informatik

Attityder på Twitter
En longitudinell undersökning av attitydförändringar på 
Twitter i samband med spridning av felaktig information 
och konspirationsteorier om covid-19

Kandidatuppsats 15 hp, kurs SYSK16 i Informatik 

Författare: Elon Eklöv
Henrik Sandhall

Handledare: Osama Mansour

Rättande lärare: Paul Pierce
Odd Steen



Attityder på Twitter Elon Eklöv och Henrik Sandhall 

Attityder på Twitter: En longitudinell undersökning 
av attitydförändringar på Twitter i samband med 
spridning av felaktig information och konspirationste-
orier om covid-19

ENGELSK TITEL: Attitudes on Twitter: A longitudinal study of changes in attitudes on Twitter 
during the spread of misinformation and conspiracy theories about covid-19

FÖRFATTARE: Elon Eklöv och Henrik Sandhall

UTGIVARE: Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

EXAMINATOR: Christina Keller, Professor

FRAMLAGD: maj, 2021

DOKUMENTTYP: Kandidatuppsats

ANTAL SIDOR: 54

NYCKELORD: covid-19, konspirationsteori, attityd, ELM, Twitter

SAMMANFATTNING (MAX. 200 ORD):  
Information, varav en stor del är felaktig, sprids i en stor utsträckning på Twitter, speciellt när 
en pandemi samtidigt breder ut sig över världen. Konspirationsteorier frodas på sociala medi-
er om covid-19 vilket blir ett allt större problem för samhället då detta kan ha många negativa 
konsekvenser som att delar av befolkningen inte följer rekommendationer och restriktioner. 
Syftet med den här studien är att undersöka hur twitteranvändares åsikter och attityder ändras 
i samband med att konspirationsteorier och felaktig information om covid-19 sprids på Twit-
ter, samt att titta på faktorer och mekanismer bakom dessa attitydförändringar. Vi gjorde en 
kvantitativ undersökning, med inslag av kvalitativa iakttagelser, genom att samla in en stor 
mängd tweets som vi sedan analyserade och kategoriserade. Resultatet visar på en svag ök-
ning av användare som uttrycker sig allvarligt till covid-19, medan inga direkta förändrings-
mönster kan utläsas angående uttryck om felaktig information och konspirationsteorier. Troli-
gen är det ett flertal bakomliggande faktorer till denna förändring.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

Spridningen av fake news, konspirationsteorier och desinformation på digitala plattformar är 
ett problem som samhället har svårt att bemöta. Enskilda personer och organisationer har fått 
en helt ny möjlighet att nå ut till både små gemenskaper och till en världspublik med felaktig 
information. Det uppstår flera negativa effekter på grund av detta fenomen. De negativa effek-
ter som kanske är allvarligast är de som uppstår när det sprids felaktig information om hälso-
relaterade ämnen. 

Det utan tvekan största hälsorelaterade ämnet vid tidpunkten för skrivandet av denna uppsats 
är covid-19. Det första bekräftade fallet inträffade 2019-12-16 (Huang, Wang, Li, Ren, Zhao, 
Hu, Zhang, Fan, Xu, Gu, Cheng, Yu, Xia, Wei, Wu, Xie, Yin, Li, Liu, Xiao, Gao, Guo, Xie, 
Wang, Jiang, Gao, Jin, Wang & Cao, 2020). World Health Organization (WHO) (2020a) kate-
goriserade covid-19 som en pandemi 2020-03-11 och vid denna tidpunkt hade över 118 000 
fall bekräftats. Tidigt under pandemin började spridningen av konspirationsteorier kring co-
vid-19 som exempelvis att 5G-master sprider viruset, att Bill Gates låg bakom viruset och att 
det ursprungligen kom från ett laboratorium (Gerts, Shelley, Parikh, Pitts, Ross, Fairchild, 
Chavez & Daughton, 2021). På grund av dessa konspirationsteorier och annan felaktig infor-
mation så kallar WHO (2020b) situationen för en infodemic, alltså när det uppstår ett överflöd
av information kring ett ämne. Detta överflöd av information inkluderar även konspirationste-
orier och annan felaktig information vilket gör det svårt för de som tar del av informationen 
att avgöra vad som är sant och falskt.

De faktiska effekterna av spridningen av konspirationsteorier kring covid-19 kan som sagt 
vara mycket allvarliga. WHO (2020b) tar upp flera potentiella effekter, bland annat att det på 
sikt kan skada folks fysiska och psykiska hälsa, få folk att inte följa restriktioner och stigmati-
sering av vissa grupper av människor. Avslutningsvis skriver WHO (2020b) i nyhetsutskicket 
att konspirationsteorier och felaktig information är orsaken till att flera människor förlorar 
sina liv och uppmanar forskare att ta fram verktyg för att hindra att felaktig information 
sprids.

Ett exempel på den felaktiga information som WHO syftar på är den som sprids på Twitter 
kring den pågående covid-19-pandemin. Twitter har blivit en av de stora plattformarna för 
spridning av konspirationsteorier om covid-19. Det är inte något som bara sker i små avgrän-
sade gemenskaper, konspirationsteorier och felaktig information delas även av twitteranvän-
dare med många följare och högt uppsatta politiker. Ett exempel på detta är när USA:s ex-pre-
sident Donald Trump spred vidare felaktig information om hydroxiklorokin (Mackey, Pur-
ushothaman, Haupt, Nali & Li, 2021). Ytterligare ett exempel som visar hur allvarligt Twitter 
som företag själva ser på spridningen av felaktig information på deras plattform är att de har 
sedan 2021-03-01 infört ett nytt system för att både identifiera felaktig information och att 
stänga av användare som sprider sådan information (Twitter, 2021a). 
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1.2 Problemområde och frågeställning

I litteraturen kring fake news och konspirationsteorier på Twitter är det tydligt etablerat att det
är vanligt förekommande och att det sprids snabbt och brett (Vosoughi, Roy & Aral, 2018), 
(Kouzy, Abi Jaoude, Kraitem, El Alam, Karam, Adib, Zarka, Traboulsi, Akl & Baddour, 
2020). Effekterna av att folk tror på denna felaktiga information är, som WHO (2020b) peka-
de på, mycket allvarliga. Det saknas dock i litteraturen studier på hur folk som använder Twit-
ter påverkas av konspirationsteorier och felaktig information. Potentiellt finns det flera olika 
sätt som folk kan bli påverkade på, de kan bli övertygade om att informationen är sann och 
agera utifrån denna övertygelse. Andra kanske istället aktivt vänder sig emot och motarbetar 
konspirationsteorier. I händelsekedjan som går från spridning och konsumtion av felaktig in-
formation till handling så fattas det alltså information om ett viktigt steg.

Vi vill därför i denna uppsats undersöka hur sociala medier, när de fungerar i rollen av system
för informationsspridning, påverkar de som interagerar med dessa system. För att kunna göra 
detta har vi valt att undersöka attityder och åsikter om covid-19 eftersom det är ett aktuellt 
ämne kring vilket det cirkulerar mycket felaktig information och konspirationsteorier (Kouzy 
et al. 2020). Som socialt medium valde vi Twitter på grund av att de tillhandahåller lättill-
gänglig data och att Kouzy et al. (2020) kom fram till att felaktig information sprids snabbt 
och i stor omfattning på plattformen.

Alltså, genom att utföra en kvantitativ analys av covid-19-relaterad twitterdata vill vi utforska 
den potentiella påverkan på twitteranvändare som spridningen av felaktig information och 
konspirationsteorier har. Detta kommer vi göra genom att jämföra data från flera tidpunkter, 
som inkluderar de perioder då två av de mest framträdande konspirationsteorierna spreds som 
mest intensivt. Vi valde detta sätt att genomföra undersökningen, alltså en longitudinell stu-
die, för att kunna se förändringar över tid.

Vår frågeställning är:

Hur ändras twitteranvändares attityder och åsikter i samband med spridningen av felaktig in-
formation och konspirationsteorier på Twitter kopplat till covid-19?

För att kunna svara på denna frågeställning kommer vi att undersöka flera olika aspekter. Vi 
kommer att mäta attitydförändringar kring covid-19 på Twitter över tid. Vi kommer även att 
utforska och diskutera faktorer och mekanismer som ligger bakom eventuella attitydföränd-
ringar på Twitter kopplat till covid-19.

1.3 Syfte

Utöver att bara svara på frågeställningen så hoppas vi att bidra till, ur ett mycket övergripande
perspektiv, att öka förståelsen kring interaktionen mellan människor och tekniska system lik-
nande Twitter. Denna typ av interaktion som är relativt ny leder till nya och omfattande pro-
blem som är angelägna att lösa (Kouzy et al. 2020). Eftersom problemen uppkommer ur sam-
spelet mellan människor och tekniska system finns det två aspekter att undersöka, det sociala 
och det tekniska. Nordberg, Kävrestad och Nohlberg (2020) argumenterar för att det är viktigt
att se problemet som ett sociotekniskt problem och då studera båda aspekter samtidigt. Det är 
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ur detta sociotekniska perspektiv, som på många sätt är unikt för informatik, som vi ämnar att 
bidra med ny förståelse och kunskap.

Mer specifikt så vill ge en bild av attityderna kring covid-19 på Twitter de inledande måna-
derna och det potentiella samband som finns med spridningen av konspirationsteorier och fel-
aktig information. Vi hoppas att denna information kan användas som ett bidrag till ett under-
lag för att ta fram de mest effektiva åtgärderna för att motverka spridningen och den attityd-
förändrande effekt som konspirationsteorier och felaktig information kan ha.

1.4 Avgränsning

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till att enbart analysera data hämtad från Twit-
ter. Twitter har blivit en viktig plattform för informationsspridning och för spridning av felak-
tig information. Tack vare Twitters avancerade sökfunktion så är det möjligt att samla in data 
enligt våra avgränsningar som sedan kan analyseras. Vi valde även att avgränsa oss till covid-
19 som ämne att undersöka.

De tweets som vi kommer att analysera kommer att uteslutande att vara på svenska. Vi tog 
detta beslut eftersom vi inte har hittat en liknande undersökning med tweets på svenska och 
att storleken på datasetet var möjlig att samla in och analysera manuellt.
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2 Litteraturgenomgång

2.1 Attitydförändringar

2.1.1 Elaboration Likelihood Model

Vi vill, genom att svara på vår frågeställning, undersöka hur åsikter och attityder kan föränd-
ras i samband med spridningen av konspirationsteorier. Åsikter och attityder blir därför cen-
trala begrepp i vår uppsats. Den mekanism som gör att åsikter och attityder förändras är också
en viktig del av undersökningen. Inom socialpsykologi finns flera teorier och förklaringsmo-
deller kring ämnet attitydförändring. På 1980-talet kom två nya modeller som sedan kom att 
ligga till grund för mycket av den senare forskningen till attitydförändringar (Maio, Haddock 
& Verplanken, 2018), nämligen Elaboration Likelihood Model (ELM) (Cacioppo & Petty, 
1984) och Heuristic-systematic Model. På grund av den stora genomslagskraft som ELM har 
haft och andra anledningar som kommer att tas upp senare i uppsatsen så har vi valt att använ-
da oss av ELM som en förklaringsmodell för att förstå attitydförändringar bättre.

ELM togs fram under 1980-talet av Cacioppo och Petty (1984). Den centrala idén bakom mo-
dellen som författarna presenterar är att det finns två typer av routes eller vägar, alltså två sätt 
som människor blir påverkade på när det potentiellt kan ske en attitydförändring. Dessa vägar 
är the central route och the peripheral route. The central route eller den centrala vägen be-
skriver författarna som när en person genomgår en attitydförändring och personen aktivt och 
noga har övervägt de faktorer och argument som orsakar och påverkar attitydförändringen. I 
situationer när det är denna väg som dominerar så tenderar de som har ändrat attityd, enligt 
författarna, att bland annat använda sig av relevanta tidigare erfarenheter och minnen, resone-
ra kring argumenten utifrån dessa erfarenheter och minnen, samt att sammanställa detta reso-
nemang för att sedan ta ett beslut om att genomgå en attitydförändring eller inte.

The peripheral route eller den perifera vägen beskriver Cacioppo och Petty (1984) som ett 
sätt att genomgå en attitydförändring utan att det sker en större kognitiv ansträngning. Istället 
för att man aktivt resonerar kring relevant information så karaktäriserar författarna den perife-
ra vägen som att ett beslut tas utifrån mer godtyckliga faktorer som exempelvis om man får 
positiva eller negativa associationer till det man ska ta ställning till eller att beslutet påverkas 
av externa faktorer som inte är relevanta för det egentliga problemet. Cacioppo och Petty 
(1984) ger ett förtydligande exempel med två studenter som ska svara på en flervalsfråga om 
innehållet av en kurs. Den första studenten, som representerar den centrala vägen, svarar på 
frågan efter att ha resonerat kring frågans innehåll i förhållande det som studenten minns av 
materialet på den aktuella kursen. Den andra studenten, som representerar den perifera vägen, 
svarar istället på frågan, utan att reflektera kring varken frågan eller kursens innehåll, genom 
att jämföra fördelningen av de tidigare frågorna på de olika alternativen. Exempelvis, om de 
tre föregående frågorna har haft svarsalternativet a som svar, så borde det inte vara a igen.

ELM har testats i flera olika typer av socialpsykologiska experiment som har bekräftat att fak-
torer som är kopplade till den centrala vägen påverkar attitydförändringar mer än faktorer 
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kopplade till den perifera vägen när engagemanget kring det aktuella ämnet är stort, medan 
det motsatta gäller när engagemanget kring ämnet är litet (Cacioppo & Petty, 1984). Cacioppo
och Petty (1984) poängterar också att den centrala vägen och den perifera vägen ska ses som 
de två yttersta punkterna på ett spektrum. Det innebär att i princip alla attitydförändringar sker
genom en kombination, i olika proportioner, av den centrala vägen och den perifera vägen.

En av de huvudsakliga orsakerna till att vi valde att använda oss av ELM för denna uppsats 
var att det relativt nyligen har applicerats på sociala medier som Twitter av Shi, Hu, Lai och 
Chen (2018). Med ELM som teoretiskt ramverk tog de fram ett antal hypoteser som på olika 
sätt relaterade till faktorer som var kopplade till antingen den centrala vägen eller den perifera
vägen. Hypoteserna var påståenden om hur dessa faktorer påverkade benägenheten hos twitte-
ranvändare att dela information, vilket i detta fallet innebar att twitteranvändaren retweetade 
en tweet. Slutsatsen som Shi, Hu, Lai och Chen (2018) kom fram till var att av de faktorer 
som var kopplade till den centrala vägen så var ämnets relevans och informationstäthet som 
hade en betydande positiv påverkan på benägenheten att dela information. Av de faktorer som
var kopplade till den perifera vägen så var det styrkan hos sociala band, likhet i värderingar, 
populariteten hos tweeten i fråga och antalet följare som twitteranvändaren som skrev den ur-
sprungliga tweeten hade som hade starkast inverkan på benägenheten att dela information. Av
alla dessa faktorer var det ämnets relevans och styrkan hos sociala band som hade störst ef-
fekt.

Generellt inom informationssystem så har ELM använts inom flera olika forskningsområden 
som exempelvis technology acceptance (Bhattacherjee & Sanford, 2006). Ett annat område är 
det i vilket man undersöker användares tillförlitlighet till information som från olika källor, 
exempelvis expertsystem, hemsidor och sociala medier. Ett exempel på en sådan undersök-
ning är den som Pee och Lee (2016) gjorde som tittade på hur tillförlitligheten till användar-
genererat innehåll på Twitter ser ut under en krissituation. Den specifika krissituationen för 
studien var fukushima-olyckan. Resultaten visade att personer som läser om information om 
en krissituation tenderar att använda sig av den centrala vägen när informationen är av hög 
personlig relevans eller när ångestnivån kring situationen är låg. Däremot när informationen 
var av lägre personlig relevans eller ångestnivån var hög så använde sig de av den perifera vä-
gen (Pee & Lee, 2016).

Sammanfattningsvis, när man tittar på Twitter och attitydförändringar ur ett ELM-perspektiv 
framträder alltså ett antal viktiga faktorer från både den centrala vägen och den perifera vä-
gen. Av faktorer som kategoriseras som tillhörande den centrala vägen så har relevansen av 
ämnet som en tweet tar upp för läsaren stor effekt för vidare spridning. Det samma gäller för 
informationsmängd. Alltså, hög relevans och stor informationsmängd ökar sannolikheten för 
att informationen sprids vidare. Dessa resultat från Shi et al. (2018) bekräftas delvis av Pee 
och Lee (2016) som kom fram till att när en person läser krisinformation som är av hög per-
sonlig relevans så används främst den centrala vägen för attitydförändringar och beslutsfattan-
de. Gällande den perifera vägen bekräftade Pee och Lee (2016) att det omvända sambandet 
också stämde, alltså att låg personlig relevans var kopplad till den perifera vägen. I övrigt var 
den starkaste perifera faktorn för informationsspridning sociala band och kopplingar till för-
fattaren av tweeten, följt av likhet i värderingar och popularitet hos tweeten och dess författa-
re.

2.1.2 Resultat från studier om attitydförändringar

Utöver denna teoretiska förklaringsmodell så finns det också experimentellt underlag som vi-
sar att konspirationsteorier påverkar folk. Douglas, Uscinski, Sutton, Cichocka, Nefes, Ang 
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och Deravi (2019) lyfter fram att konspirationsteorier kan påverka och ändra på människors 
attityder. Författarna beskriver några undersökningar som gjordes där deltagarna fick se en 
film som innehöll konspiratoriskt material och i samtliga undersökningar blev deltagarna på-
verkade av innehållet. Resultatet visade på att stödet för konspirationsteori ökade signifikant 
för de som fick se filmen. Vidare menar författarna att det inte är självklart att människor på-
verkas av konspirationsteorier då de befintliga attityder man har spelar roll (Douglas et al. 
2019).

Det har också gjorts studier som liknar den vi gör i denna uppsats. Ugarte, Cumberland, Flo-
res och Young (2021) samlade in twitterdata från tre tillfällen och kategoriserade tweets för 
att få en bild av attitydförändringar i samband med den dåvarande amerikanske presidenten 
Donald Trump insjuknande i covid-19 och hans uttalande kring detta. De kom fram till att 
twitteranvändare såg allvarligare på covid-19 efter att Trump hade insjuknat än innan, men 
också att antalet som uttryckte att covid-19 var allvarligt sjönk något efter att Trump senare 
twittrade ”don't be afraid of COVID-19”. En av slutsatserna som Ugarte et al. (2021) drog var
att resultaten tydde på att Trumps insjuknande och uttalande påverkade attityder och föreställ-
ningar hos delar av allmänheten. De kom också fram till ytterligare tre slutsatser eller uppma-
ningar, att myndigheter och personer som är framstående på sociala medier bör uttrycka stöd 
för vetenskap kring hälsorelaterade ämnen, att man kan använda social media för att få en bild
av hur allmänhetens attityder kring hälsorelaterade ämnen förändras och att analys av social 
media är ett viktig verktyg och något som bör användas för att motverka felaktig information. 

2.2 Informationsspridning på Twitter

Vi vill lyfta fram innebörden av informationsspridning från relevant litteratur för att presente-
ra en bakgrund som kommer ligga till grund för besvarandet av vår frågeställning. Vidare är 
det centralt för undersökningen att få en förståelse för hur information sprids med inriktning 
på sociala medier, framför allt Twitter, under covid-19 och tidigare epidemier och pandemier. 
Vi vill även belysa hur konspirationsteorier och falsk information sprids på sociala medier.

I samband med större händelser sprids information i form av tweets och retweets på Twitter 
(Shioda, Nakajima & Minamikawa, 2020). Under en kort period kan retweets på en orginal-
tweet få stor spridning vilket Shioda, Nakajima och Minamikawa (2020) kallar information 
cascade och kan ses på Twitter och andra sociala nätverk. Singh, Singh och Sharma (2020) 
lyfter även fram Twitter och andra sociala nätverk används i stor utsträckning för att dela sina 
åsikter och sprida information. Dessa plattformar har inga begränsningar när det kommer till 
information cascade (Singh, Singh & Sharma, 2020). Singh, Singh och Sharma (2020) skriver
även att spridningen påverkar och formar användares åsikter.

Paulido, Villarejo-Carballido, Redondo-Sama och Gómez (2020) och Mourad, Srour, Harma-
nai, Jenainati och Arafeh (2020) belyser hur stor inverkan sociala medier har på hur informa-
tion sprids. Samtliga författare skriver att twitteranvändare enkelt och snabbt kan sprida falsk 
eller vilseledande information. I artiklarna har författarna undersökt twitterdata för att ta be-
skriva hur falsk information om covid-19 sprids på plattformen. Båda undersökningarna är 
kvantitativa men skiljer sig på urvalsstorleken. Paulido et al. (2020) förklarar att majoriteten 
av datan som analyserades innehöll mer sann information än falsk information. Däremot fann 
de att falsk information skickades som tweets i större utsträckning än tweets baserade på ve-
tenskaplig fakta medan man kunde se en motsats gällande re-tweets. I artikeln av Mourad et 
al. (2020) visar deras resultat på att information från parter som författarna beskriver som con-
text-relevant, alltså information från bland annat myndigheter, läkare och nyhetsartiklar, har 
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låg nåbarhet. Nåbarhet eller reach, som författarna uttrycker det, är antalet följare som en an-
vändare på Twitter når ut till med en tweet. 

Douglas et al. (2019) lyfter fram den allmänna oron över spridningen och hur väl konspira-
tionsteorier frodas och främjas på internet och menar att det är mer komplicerat än allmänhe-
tens generella uppfattning. Författarna skriver att det inte finns bevis för att andelen männi-
skor med benägenhet för att tro på konspirationsteorier har ökat sedan tillkomsten av internet 
och sociala medier. Gällande spridningen av konspirationsteorier på sociala medier så argu-
menterar Douglas et al. (2019) för att detta är något som är mer komplext än att idéer sprids 
från person till person. Konspirationsteorier är kopplade till redan existerande gemenskaper 
och det i dessa som de sprids som mest. Det är således inte självklart att konspirationsteorier 
får den påverkan som den hade kunnat få via internet och sociala medier eftersom människor 
tenderar att hämta information från det som är relevant för dem personligen (Douglas et al. 
2019). 

2.2.1 Felaktig information kring tidigare epidemier

För att jämföra problematiken med falsk informationsspridning om covid-19 på Twitter, 
kopplat till vår frågeställning hur det påverkar twitteranvändares attityder, vill vi lyfta fram 
hur det sett ut under tidigare epidemier och pandemier. 

Under 2014 och 2015 spreds falsk information angående Ebola-epidemin samt om Zika-viru-
set som fick ett utbrott året därpå (Miller, Banerjee, Muppalla, Romine & Sheth, 2017). På 
Twitter spreds falsk information om Gula febern såsom att olika plantor och frukter fungerade
som läkemedel (Ortiz-Martínez & Jiménez-Arcia, 2017). I en undersökning av Al-Rakhami 
och Al-Amri (2020) om spridning av falsk information om covid-19 pandemin, menar även 
dem att det är en oroväckande trend under tidigare epidemier som Zika, Ebola och Gula fe-
bern, att människor accepterar falsk information som sann.

2.3 Trovärdighet

Shariff (2020, s.1) definierar begreppet credibility, eller trovärdighet, som följande: “Credibi-
lity generally regards one’s belief in the truth due to an initial impression of a subject.” Be-
slutandet huruvida tillgänglig information online är sann eller falsk är något som avgörs av lä-
saren och är en process som Shariff (2020) kallar credibility perception. I avgörandet om till-
förlitligheten av information online tenderar människor att grunda sitt beslutsfattande på två 
huvudsakliga system: det heuristiska och analytiska. Shariff (2020) menar att det heuristiska 
systemet är en automatisk process för att få en överblick av informationens trovärdighet me-
dan det analytiska systemet handlar om att tänka kritiskt och rationellt. Teorin bakom de två 
systemen för beslutsfattande, det heuristiska och det analytiska, är precis som ELM en typ av 
dual process theory. Den stora skillnaden mellan teorierna är att den som Shariff (2020) an-
vänder sig av är en modell för beslutsfattande och ELM är för attitydförändringar, men i öv-
rigt är de mycket lika.

Vidare beskriver Shariff (2020) faktorer som påverkar hur trovärdighet online uppfattas. Ex-
empel på dessa faktorer är vilken informationskälla det är, informationens innehåll och sidans 
design och funktioner. Information om författaren på sociala medier är mer lättillgänglig för 
läsaren vilket gör det lättare för läsaren att bestämma hur tillförlitlig källan är. Däremot är 
språket på sociala medier, framförallt Twitter och plattformens begränsningar för storleken på
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meddelandet, informellt med slang och förkortningar. Shariff (2020) menar att inlägg med 
formellt språk är mer trovärdig än informella. En annan aspekt av informationens trovärdighet
på sociala medier är tidsindikatorn. Shariff (2020) menar att inlägg som skrivs mitt under en 
trend har högre trovärdighet. Författaren lyfter även fram funktionen att dela inlägg som en 
indikator på trovärdighet (Shariff, 2020). Slutligen lyfter Shariff (2020) fram att med rätt an-
vändning av olika funktioner kan tweets spridas snabbt och brett under vissa händelser eller 
kriser. Läsarens uppfattning om informationens trovärdighet handlar inte enbart om informa-
tionens innehåll i sig utan även om tilliten mellan läsaren och författaren bakom informatio-
nen (Shariff, 2020). Författaren syftar på att om läsaren upplever en källa som tillförlitlig en-
ligt faktorerna som beskrivs ovan så kan tillit formas.

2.4 Konspirationsteorier

För att kunna besvara frågan hur användare på Twitter ändrar sina åsikter efter spridning av 
konspirationsteorier är det essentiellt att beskriva begreppet konspirationsteori mer ingående. 
Konspirationsteorier i en generell benämning och framförallt i kontexten av sociala medier 
blir således en central fråga i vår undersökning.

Douglas et al. (2019) bryter ned begreppet konspirationsteori och beskriver termen konspira-
tion som en hemlig sammansvärjning vars syfte är att inkräkta på ekonomin, politiken, rättig-
heter eller undanhålla hemligheter. En konspirationsteori bygger på tron att två eller flera ak-
törer ligger bakom viktiga händelser och är försök till att förklara de huvudsakliga anledning-
arna bakom händelserna. Exempel på konspirationsteorier är 9/11 och klimatförändringar där 
olika regeringar, vetenskapsmän, oljeföretag, demokrater m.fl. anklagas som orsakande aktö-
rer (Douglas et al. 2019). Författarna skiljer på konspiration och konspirationsteori där den 
sistnämnda handlar om anklagelser på konspirationer medan konspirationen i sig är verkliga 
sammanhängande orsaker till händelser (Douglas et al. 2019).

Douglas et al. (2019) tar begreppet ett steg längre och belyser olika psykologiska faktorer som
kan spela roll till varför människor anammar konspirationsteorier. Författarna menar att de 
omfattas i ett monological belief system, dvs. att konspirationsteorier tenderar att korrelera 
med varandra och därmed även de som tror på en teori tenderar att dras till andra teorier 
(Douglas et al. 2019). Vidare menar dock Douglas et al. (2019) att det finns andra psykologis-
ka faktorer som kan förklara varför människor dras till konspirationsteorier, nämligen att teo-
rierna ska besvara epistemiska, existentiella och sociala motiv såsom önskan att förstå, känna 
kontroll och säkerhet samt ha en positiv bild av en själv (Douglas et al. 2019). Det finns också
forskning kring hur man kan minska tron på konspirationsteorier. Swami, Voracek, Stieger, 
Tran och Furnham (2014) gjorde fyra olika studier som genomgående visade att analytiskt 
tänkande reducerade tron på konspirationsteorier vilket också bekräftade tidigare forskning 
kring frågan. I ELM är analytiskt tänkande är en typisk mekanism för attitydförändringar för 
den centrala vägen. 

Paulido et al. (2020) och Mourad et al. (2020) skriver om hur information om covid-19 sprids 
och framförallt den höga graden av falsk information som sprids på Twitter. Samtliga författa-
re använder uttrycket infodemic och Mourad et al. (2020) menar att konspirationsteorier sprids
i snabbare takt än pandemin själv. I litteraturen finns det flera exempel på den här typen av 
konspirationsteorier. Ahmed, Wasim, Vidal-Alaball, Josep, Downing, Joseph, López Seguí, 
Francesc (2020) belyser en populär konspirationsteori som trendade på sociala medier om att 
5G var anledningen till spridningen av Covid-19. Även Shahsavari, Holur, Wang, Tangherlini
och Roychowdhury (2020) belyser konspirationsteorier om covid-19 som cirkulerar på sociala
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medier och påverkar människors attityder till viruset. Författarna nämner konspirationsteorier 
som 5G, kinesiskt biovapen, Bill Gates och att viruset är en bluff. 

I stycket nedan vill vi ge ett exempel på hur en konspirationsteori spreds från en enda tweet 
om covid-19 under nedstängning och som fick människor att bryta mot regler och rekommen-
dationer för att bevisa teorin som spreds på Twitter.

I slutet av mars 2020 spreds konspirationsteorin om att covid-19 viruset var en bluff via hash-
tagen #FilmYourHospital där användare på Twitter uppmanade andra att bryta karantän och 
filma tomma sjukhuslokaler och parkeringsplatser som grund och “bevis” för att viruset är en 
bluff (Gruzd & Mai, 2020). Gruzd och Mai (2020) menar att den huvudsakliga orsaken till att 
konspirationsteorin fick en sådan stor spridning var på grund av konservativa och högerpoliti-
ker på Twitter som spred och uppmanade andra till att följa idén av konspirationsteorin. 
Spridningen och upprätthållandet av #FilmYourHospital skedde framförallt av Trump-följare 
(Gruzd & Mai, 2020). Kontentan av författarnas undersökning handlar om den stora påverkan 
en enda tweet kan få för människors syn på covid-19, speciellt när informationen sprids i stor 
utsträckning via politiker.

2.5 Kategorisering av tweets

För att kunna se förändringar i attityder och åsikter kring covid-19 hos twitteranvändare efter 
spridningen av konspirationsteorier så kommer vi i denna uppsats att dela in tweets i olika ka-
tegorier. Denna kategorisering kommer att göras på flera dataset av tweets från olika perioder.
Skillnaden i distribution mellan de olika perioderna kommer sedan att analyseras för att dra 
slutsater om attitydförändringar. Denna typ av kategorisering har gjorts i flera tidigare under-
sökningar där tweets använts som empirisk data. De undersökningar som vi har hittat som lig-
ger närmast vår är Ugarte et al. (2021) och Memon och  Carley (2020). I Ugarte et al. (2021) 
jämförs tweets från två tidpunkter och dessa tweets kategoriseras i fyra kategorier:  

- Covid-19 är inte på riktigt

- Covid-19 är på riktigt, men inte allvarligt

- Covid-19 är på riktigt och allvarligt

- Orelaterat eller ingen åsikt

Dessa fyra kategorier är en bra utgångspunkt för att studera attityder kring covid-19 eftersom 
de ger en översiktlig bild av allvarsgraden av inställningen till covid-19, men de fångar inte 
upp inställningar kring konspirationsteorier. Exempelvis så kan en tweet som tar covid-19 på 
allvar och uppmanar alla att vaccinera sig hamna i samma kategori som en tweet som uttryck-
er oro för att folk bli sjuka eftersom covid-19 sprids genom nybyggda 5G-master. 

Memon och Carley (2020) kategoriserar också tweets, men de gör det med ett annat syfte än 
att se attitydförändingar. De vill i stället identifiera två communities eller grupperingar, en 
som sprider allmänt vedertagen information om covid-19 och en som sprider felaktig informa-
tion om covid-19, och sedan studera deras beteende. Memon och Carley (2020) delade in 
tweets i fler kategorier för att ge en tydligare bild av vilken typ av information som sprids, 
både den som är vedertagen och den som är felaktig. Totalt tog de fram 17 kategorier och 
identifierade utifrån dessa kategorier tre grupper, en grupp som spred vedertagen information 
som var  47% av användarna, en som spred felaktig information som var 29% av användarna 
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och en grupp med användare var tweets inte passade in i någon av de två tidigare grupperna 
24%.

På grund av att vår undersökning liknar Ugarte et al. (2021) mer än Memon och Carley (2020)
så kommer den kategorisering som vi gör för att se skillnader i attityd också att mer likna den 
kategorisering som Ugarte et al. (2021) gör. Vi kommer dock att lägga till en dimension till 
som gör att vi även fångar upp hur twitteranvändare uttrycker sig om konspirationsteorier.
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3 Metod 

3.1 Metodval

Eftersom syftet med vår undersökning var att få en övergripande bild av twitteranvändare atti-
tydförändringar efter spridning av falsk och konspiratorisk information angående covid-19 
valde vi att samla in data kvantitativt. Jacobsen (2002) lyfter fram att man, med kvantitativa 
undersökningar, kan generalisera i flera avseenden. Syftet med metodvalet var att utnyttja den
stora mängd data som finns på Twitter och undersöka denna data på ett strukturerat sätt för att
bidra med kunskap inom området. Jacobsen (2002) skriver att kvantitativa undersökningar har
tydligare start- och slutpunkt vilket även stärker metodvalet i vår undersökning eftersom vi 
vill täcka den tidsperiod då konspirationer spreds som mest. Jacobsen (2002) nämner fler för-
delar med kvantitativa undersökningar som exempelvis att de har hög extern giltighet, det är 
lättare att hålla information strukturerad och att undersökaren kan distansera sig till det som 
undersöks. 

Det var även viktigt att ha de nackdelar med kvantitativa undersökningar, som författaren be-
lyser, i tanken när vi valde metod och genomförde vår undersökning. Jacobsen (2002) skriver 
att avståndet mellan parterna i undersökningen kan leda till att man som undersökare inte får 
full förståelse av det som undersöks. Författaren nämner även risken med att vissa grupper 
inte kommer med i undersökningen och kan således ge ett snedvridet resultat. Dessa risker 
och nackdelar hade vi i åtanke under vår undersökning och när vi analyserade den data som vi
samlade in. På grund av den begränsade kontexten kring en tweet så fanns det en risk att fel-
tolka eller missförstå vilken attityd eller åsikt twitteranvändaren egentligen försökte att ut-
trycka med sin tweet. När vi kategoriserade tweets var det därför viktigt att vara konsekvent 
med hur tweets tolkades. Vi försökte uppnå detta genom att om det uppstod tveksamheter 
kring en kategorisering så diskuterade vi hur tweeten kunde tolkas och gjorde vidare efter-
forskning angående användaren, bilder och länkar. Vi valde alltså att kategorisera tweets till-
sammans och föra en dialog om hur tweets skulle tolkas likt Paulido et al. (2020). Om en 
tweets innehåll inte var tillräckligt klart och tydligt för att med stor säkerhet tolka vad en twit-
teranvändare vill uttrycka så kategoriserade vi det inom inte relevant eller otillräcklig infor-
mation, vilket innebar att vi inte använde dem i undersökningen. Vi kommer senare i metod-
kapitlet förklara varje kategori mer ingående. 

Efter en sökning med Twitters avancerade sökfunktion så får man tillbaka tweets i omvänd 
kronologisk ordning, alltså de tweets som skrevs senast kommer först. Om antalet tweets som 
vi fick tillbaka efter en sökning var för många för att vi skulle hinna kategorisera alla så var vi
tvungna att göra ett urval. Vi ville minska risken för ett snedvridet resultat på grund av att alla
grupper inte inkluderades i undersökning, exempelvis om vi hade valt att ta ett visst antal 
tweets som kom överst efter en sökning. Vi slumpade därför, med hjälp av Python och dess 
random-modul, vilka tweets som vi skulle kategorisera. 

Utöver att kvantitativt undersöka den data vi samlade in så förde vi anteckningar och diskute-
rade det generella innehållet i de tweets som vi kategoriserade. Även om vår undersökning 
primärt är kvantitativ, så vill vi med dessa kvalitativa insikter kring innehållet i de tweets som 
studeras ge diskussionen mer nyans och djup. De kvalitativa insikterna kan också kopplas till 
den tidigare forskningen för att ytterligare sätta in denna uppsats i en forskningskontext.
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Alla steg i vår metod valdes och utformas medvetet för att de skulle vara möjliga att automati-
sera i en framtida liknande undersökning eller i ett praktiskt sammanhang, exempelvis när en 
verksamhet vill undersöka attitydförändringar på sociala medier kring ett visst ämne eller en 
viss produkt.

3.2 Urval av data

För att vi skulle kunna genomföra vår undersökning så behövde vi först identifiera en period 
under vilken det spreds mycket konspirationsteorier på twitter. Den period som vi kom fram 
till var månaderna från februari till maj 2020. Denna identifikation skedde genom att titta på 
hur frekvent vissa utvalda ord och hashtags användes under de inledande månaderna av covid-
19-pandemin. Vi tittade på frekvensen av tweets som innehöll ord som ”corona 5G”, ”corona 
wuhan lab” och andra begrepp som refererade till etablerade konspirationsteorier och sam-
manställde dem i en graf för att få en överblick över hur frekvent dessa ämnen diskuterade. 

Den resulterande grafen ovan togs fram av oss med Python-biblioteket Matplotlib. Grafen vi-
sar hur ofta det har skrivits tweets om två konspirationsteorier som varit framträdande både i 
media och i tidigare litteratur (Mourad et al. 2020), (Gerts et al. 2021), kopplingen mellan co-
vid-19 och 5G, och att viruset skulle ursprungligen kommit från ett laboratorium i Wuhan. 
Frekvensen av tweets för båda ämnena ökar i mars och är som mest intensiv i april och de in-
ledande dagarna i maj. Dessa månader blir de mest centrala att undersöka för att kunna besva-
ra vår frågeställning. Vi valde också att inkludera februari för att få med en månad innan den-
na typ av konspirationsteorier har spridits som mest.
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En nackdel med detta sätt att identifiera en period att undersöka är att vi egentligen mäter hur 
mycket dessa ämnen diskuteras, inte hur mycket konspirationerna aktivt sprids. Det senare är 
dock mycket svårt att mäta och kommer troligen att till stor del korrelera med hur flitigt äm-
nena diskuteras. Att konspirationsteorierna uppmärksammas och diskuteras, oavsett om det är 
kritiskt eller okritiskt kan troligen också bidra till en indirekt spridning.

3.3 Datainsamling

I vår undersökning använde vi oss av Twitters avancerade sökning för att samla in data om 
covid-19 på svenska under specifika tidpunkter. Likt många andra studier som använder sig 
av data från Twitter så hade vi inte tillgång till all historisk data, alltså alla tweets som har 
skrivits. Denna historiska data finns att tillgå genom Twitters firehose-tjänst, men tjänsten 
kräver en akademisk- eller enterprise-API-nyckel. På grund av att vi behövde använda oss av 
Twitters avancerade sökfunktion så hade vi alltså inte full kontroll över vilka tweets som in-
hämtades. Som både Klašnja, Beauchamp, Nagler och Tucker (2017) och Kohl, Mostafa, 
Böhm och Krcmar (2017) tar upp är orsaken till detta att Twitters avancerade sökfunktion fil-
trerar de tweets som den returnerar genom algoritmer som är okända. Det har identifierats 
skillnader i data från sökfunktionen och firehose-tjänsten, bland annat att användare som an-
vänder Twitter mer sällan har större risk att inte komma med i resultatet från sökfunktionen 
och att de mest populära hashtaggarna kan skilja sig något (Klašnja et al. 2017). 

Vi valde att samla in tweets, som skrevs under vissa tidpunkter mellan februari och maj år 
2020, manuellt med hjälp av sökfunktionen. Fördelen med sökfunktionen är att det går att 
specificera efter bland annat användare, specifika ord, tidsram, språk och plats. Vi valde tids-
perioden baserat på figur 1 för att inkludera vissa viktiga datum då konspirationsteorier spreds
i större utsträckning för att se hur attityder förändrades under denna tid. När man samlar in 
data mellan två eller flera tidpunkter, när datan är av samma typ och att analysen jämför datan
mellan dessa tider, kallas det longitudinell undersökning (Menard, 2002). Syftet med longitu-
dinell undersökning är att beskriva en förändring, oftast i mått som tid eller ålder, samt dess 
riktning och magnitud (Menard, 2002).

Eftersom undersökningens syfte var att ge en övergripande bild av attityder kring covid-19 
ville vi göra en bred sökning och använde oss av sökorden covid, corona, pandemi och virus 
samt avgränsa sökningen till tweets på svenska. Syftet med valet av nyckelord var att vi ville 
innefatta så många tweets som möjligt om covid-19 och samtidigt undvika specifika nyckel-
ord som eventuellt kunde ge en sned bild av attitydförändring i samband med spridning av 
konspirationsteorier på Twitter. Vi valde även att exkludera alla tweets som var direkta svar 
på någon annan tweet eftersom det i många fall var svårare att få ett tydligt sammanhang i 
tweeten. Det fanns även en risk att konversationer pågick under en längre period som över-
skred de tidsgränser vi valde att hålla oss till. Vi ansåg även att mängden tweets med svar in-
kluderat hade varit för stor och utanför vår tidsram för den här undersökningen. På grund av 
att vi valde att göra vårt urval av tweets genom att söka brett för att undvika söktermer som 
skulle kunna påverka resultatet så fick vi en stor mängd tweets som inte var relevanta för vår 
undersökning. Detta kombinerat med att vi samlade in och kategoriserade tweets manuellt 
gjorde att vi färre tweets i de relevanta kategorierna än vad vi hade önskat. Hur vi utformade 
vår longitudinella studie blev också en prioriteringsfråga. Vi hade kunnat göra undersökning-
en med 4 dagar istället för 8 och fått ett säkrare resultat eftersom det hade varit fler tweets per 
dag. Det hade dock producerat ett mer svårtolkat resultat eftersom det hade funnit färre data-
punkter att göra en kurva av, enskilda dagar kan vara uteliggare. Vi hade också kunnat göra 
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undersökningen på fler dagar och då få fler datapunkter, men detta skulle innebära att varje 
dag skulle få färre tweets vilket skulle leda till ett mer osäkert resultat.

De datum vi valde att samla in tweets från var första datumet på varje månad och månadens 
mittpunkt för februari, mars, april, maj 2020. Totalt hämtade vi alltså in data från åtta tillfäl-
len. För att uppskatta hur många tweets vi skulle hinna kategorisera inom tidsramen för under-
sökningen så valde vi att testa med 100 tweets. Vi bestämde därefter att en rimlig storlek för 
vår undersökning var att kategorisera maximalt 400 tweets per tillfälle. Vi ansåg att storleken 
var tillräcklig för att få en generell bild av attityder på Twitter och samtidigt vara genomför-
bart. Vid varje tillfälle samlade vi in alla tweets som vi hade tillgång till det datumet och val-
de därefter slumpmässigt 400 av dem, som vi sedan kategoriserade. Det slumpmässiga urvalet
gjordes med hjälp av Pythons inbyggda random-modul. Vid två tidpunkter inkluderade vi alla 
tweets som hade skrivits vilket var när det totala antalet tweets var färre än 400. 

3.4 Analys av data

Efter all data var insamlad och sparade i olika textfiler för varje tidpunkt påbörjade vi katego-
riseringen. Med hjälp av en konsolapplikation som vi skrev i Python, kunde vi mer effektivt 
sortera varje tweet i de olika kategorierna. Applikationen presenterade varje tweet en efter en 
och efter att den presenterats så kunde man välja den lämpligaste kategorin. När en kategori-
sering gjordes så skrevs tweeten över i en fil för motsvarande kategori . Analysen av tweets 
genomfördes tillsammans och när någon var osäker på hur en tweet skulle kategoriseras dis-
kuterade vi om innehållet för att komma fram till ett svar. 

Kategorierna vi valde att förhålla oss till baserade vi på de kategorier Ugarte et al. (2021) pre-
senterar, som vi även lyfter fram i det tidigare avsnittet Kategorisering av tweets. Dessa kate-
gorier var:

1. Covid-19 är inte på riktigt

2. Covid-19 är på riktigt, men inte allvarligt

3. Covid-19 är på riktigt och allvarligt

4. Orelaterat eller ingen åsikt

Vi utgick från de fyra kategorierna som författarna nämner men valde även att lägga till en di-
mension för att få med hur användaren förhöll sig till konspirationer i sin tweet. Efter nog-
grant betänkande, jämförelse med tidigare undersökningar och testande kom vi fram till tio 
kategorier som vi sorterade in tweets i. I tabell 1 nedan visar vi de kategorier vi kom fram till. 
Varje relevant tweet placerades alltså in i någon av de nio tomma rutorna som representerar 
en kategori och de tweets som var irrelevanta eller saknade tillräckligt sammanhang för att bli 
meningsfulla placerades i den tionde kategorin inte relevant eller otillräcklig information.
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Covid-19 - 
Allvarligt

Covid-19 - 

Inte allvarligt

Covid-19 -

Tror inte

Uttrycker felaktig infor-
mation eller  konspira-
tionsteorier

Uppmärksammar och mot-
säger felaktig information 
eller konspirationsteorier

Uttalar sig inte om felaktig
information eller konspira-
tionsteorier

Inte relevant eller otillräcklig information

Tabell 1: Undersökningens kategorier

När all data var insamlad och kategoriserad jämförde vi distributionen mellan kategorierna för
varje tidpunkt. Genom att jämföra fördelningen mellan kategorierna för varje tidpunkt kunde 
vi se en förändring över tid på hur användare på Twitter skriver om covid-19.

När vi sedan kategoriserade tweets drog vi tydliga gränser för vilken typ av tweets som skulle 
placeras i en viss kategori. För att en tweet skulle placeras inom kategorin covid-19 - allvar-
ligt bestämde vi att den behövde uttrycka allvar eller rädsla till hälsoeffekter av covid-19 eller 
andra följder kopplat till dessa hälsoeffekter. Tweets som nämnde covid-19 men vars åsikt el-
ler allvar riktades mot något annat inkluderades däremot inte. Tweets som kategoriserades 
inom covid-19 - inte allvarligt behövde uttryckligen antyda oräddhet eller nonchalans mot co-
vid-19. Om en tweet visade tecken av tvivel eller att covid-19 inte existerade överhuvudtaget 
placerades de i kategorin covid-19 - tror inte.

Under analysen tog vi, som tidigare nämnt, inte bara hänsyn till hur allvarligt användaren bak-
om tweeten såg på covid-19 utan även hur användaren förhöll sig till konspirationsteorier eller
spred falsk information. Tweets som varnade för desinformation eller konspirationsteorier ka-
tegoriserades som uppmärksammar och motsäger felaktig information eller konspirationsteo-
rier medan de som spred falska påståenden eller information om covid-19 som kunde motbe-
visas eller uttryckte konspiratoriska åsikter hamnade i kategorin uttrycker felaktig information
eller konspirationsteorier. I de fall då användaren bakom tweeten varken uttryckte sig för el-
ler mot konspirationsteorier så placerades de i kategorin uttalar sig inte om felaktig informa-
tion eller konspirationsteorier. 

Under analysprocessen tog vi alltså båda dessa dimensioner i beräkning (se tabell 1) när vi ka-
tegoriserade tweets. Däremot om innehållet i en tweet var otillräckligt, alltså brist på samman-
hang eller tvetydighet, eller irrelevant för vår undersökning placerades de i kategorin inte re-
levant eller otillräcklig information. Tweets som var uppenbart humoristiska och skämt place-
rades också i denna kategori. 
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3.4.1 Reliabilitet och validitet

Menard (2002) lyfter fram problematik med kvaliteten på datan som samlas in i en longitudi-
nell undersökning. Han beskriver bland annat problem med reliabilitet, validitet och urval. I 
vår undersökning var det alltså viktigt att tänka på antalet tweets och vilka kategorier vi valde 
att dela in dessa i. Det var viktigt att antalet tweets var tillräckligt stor för att vara representa-
tiv för alla tweets som hade skrivits kring covid-19. Valet av kategorier var viktiga för att re-
sultatet skulle spegla syftet med undersökningen, alltså attitydförändringar. 

Recker (2013) skriver om två utmaningar med att utföra kvantitativa studier. Den ena handlar 
om en delad mening mellan det forskaren mäter och den teori som presenterats. Den andra ut-
maningen handlar om att det som mäts stämmer överens med verkligheten. Utmaningarna 
som Recker (2013) belyser kan beskrivas som mätbarhetens validitet och reliabilitet. Med re-
liabilitet menar författaren att samma resultat uppnås oberoende av antal genomföranden. För 
att testa och säkerställa reliabiliteten skriver författaren att det finns ett flertal tester som an-
vänds för att göra detta. I en artikel av Paulido et al. (2020) nämner författarna en traditionell 
metod, Kappa coefficient, att mäta att klassificeringen är korrekt. Författarna syftar på att det 
är ett rätt sätt att göra det på men inte det enda. Författarna valde nämligen att, genom samar-
bete och diskussion, komma fram till hur tweets skulle kategoriseras. I vår analys av tweets 
valde vi ett dialogiskt tillvägagångssätt för att nå ett pålitligt slutligt resultat. Också likt Pauli-
do et al. (2020) undersökte vi påståenden som var möjliga att faktakolla genom att jämföra 
dem med vetenskaplig konsensus och myndigheteskällor. I nästan uteslutande alla tweets vi 
läste var vi överens om vilken kategori tweeten skulle placeras i. Som vi nämnde i avsnittet 
om metodval så var vi noggranna med hur tweets skulle kategoriseras om vi inte var helt säk-
ra på vad användaren uttryckte för åsikt. Vi anser att undersökningens tillförlitlighet ökar av 
att göra sådan efterforskning och ta sådana försiktighetsåtgärder i situationer då det uppstår 
tveksamheter.

Validitet handlar om huruvida den insamlade datan verkligen mäter det som planerade att 
mäta (Recker, 2013). I vår undersökning var det något annorlunda eftersom vår frågeställning 
fokuserar på generella attitydförändringar utan någon förutbestämd hypotes. Validiteten i vår 
undersökning beskriver alltså huruvida vår insamlade data egentligen mäter attitydförändring-
ar. Det var alltså viktigt att våra kategorier var väl genomtänkta så att det inte skulle ge en 
snedvriden eller felaktig bild av hur attityder hade ändrats mellan tidpunkterna. Eftersom Ug-
arte et al. (2021) också undersöker attitydförändringar om covid-19 på Twitter så valde vi att 
utgå från de kategorier som författarna hade för att använda oss av beprövade metoder och 
minska risken av ett snedvridet resultat. 

3.5 Kvalitativa iakttagelser

Under tiden som vi kategoriserade så förde vi anteckningar om vad som skrevs i de tweets 
som vi kategoriserade. Vi gjorde detta för att både få en generell bild om innehållet i de olika 
kategorierna, men också för att att identifiera specifika händelser som kan påverka och förkla-
ra varför vissa attityder och åsikter uttrycks just vid den tidpunkten. 

Trots att vi har utformat kategorierna för att de ska, på ett precist sätt, fånga upp hur folk ut-
trycker sig om covid-19 och konspirationsteorier så kan variationen inom en kategori vara 
stor. Genom att ha en kvalitativ överblick över dessa variationer hoppas vi på att vi kan ge 
stöd för eller förklara resultat från den kvantitativa undersökningen.
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För att illustrera innehållet i tweets vid vissa tidpunkter och för vissa kategorier gjorde vi så 
kallade wordclouds. Dessa ger en överblick över vilka ämnen och ord som mest frekvent har 
nämnts i en viss text, i vårt fall tweets från en viss tidpunkt eller kategori. Dessa ord presente-
ras grafiskt, de ord som nämns oftare blir större än de som nämns mer sällan. Vi gjorde word-
clouds genom att använda python, biblioteket wordcould, samt matplotlib.

3.6 Etik

Recker (2013) belyser vikten i att vara ansvarsfull i forskning och studier gentemot de invol-
verade. Författaren skriver att man inte ska missbruka användandet av den informationen som
man upptäckt, ha ett moraliskt ansvar och skydda deltagarnas rättigheter och integritet. I vår 
undersökning är twitteranvändarens namn endast relevant för att filtrera så att endast en tweet 
per användare inkluderas vid varje tidpunkt och kommer därför enbart användas i det syftet 
och inte delas med någon annan. Eftersom det är enkelt att hitta en tweet och därmed även an-
vändaren genom att filtrera på, bland annat, sökord och datum valde vi även att inte visa några
exempel på hur de tweets vi analyserade kunde se ut. Vi har även tagit hänsyn till de etiska 
principerna som vi nämnt ovan genom att enbart analysera och använda datan för undersök-
ningens syfte för att besvara vår frågeställning. Vi kommer inte heller släppa det dataset som 
samlades in, eftersom detta går emot Twitters terms of service (Twitter, 2021b). Vi vill även 
belysa att all data som samlades in enbart är publik och är alltså tillgänglig för andra. Vi kom-
mer alltså inte att hämta och analysera privata konversationer. 
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4 Resultat

4.1 Insamling av data

Efter att ha sökt efter tweets med sökorden corona, covid, virus och pandemi samlade vi in 
tweets för åtta dagar:

• 1 februari (N = 151)

• 15 februari (N = 78)

• 1 mars (N = 665)

• 15 mars (N = 2446) 

• 1 april (N = 1870) 

• 15 april (N = 1751)

• 1 maj (N = 797)

• 15 maj (N = 926)

Totalt samlade vi 8684 tweets. Vi gjorde en filtrering vid varje tidpunkt för de användare som 
hade skrivit fler än en tweet under det tillfället. Från varje tidpunkt var det alltså endast en 
tweet per användare som togs med i det slutgiltiga resultatet. Anledningen till den filtreringen 
var för att undvika eventuella uteliggare som kunde ge ett resultat som potentiellt var snedvri-
det. Av de dagar som hade fler än 400 tweets så slumpade vi 400 för att kategorisera dessa, 
för de dagar som hade färre än 400 tweets så kategoriserade vi alla tweets. Totalt kategorise-
rade vi 2606 tweets. 

Eftersom vår kategorisering gör det möjligt att se både generella attityder kring covid-19 och 
tweets som uttrycker sig för eller emot konspirationsteorier så kommer vi att, för att underlätta
tolkningen av resultaten, dela upp redovisningen av resultatet i två delar. I den första delen 
kommer vi att visa hur de generella attityderna kring covid-19 förändrades under de dagar 
som vi valt att undersöka. I den andra delen kommer vi att visa hur frekvensen av uttryck för 
och emot felaktig information och konspirationsteorier förändras. Till slut kommer vi att titta 
på ett antal kvalitativa fynd bland innehållet i de tweets som kategoriserades. Först av allt vill 
vi presentera det fullständiga resultatet av kategoriseringen (se tabell 2).
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Feb 1 Feb 15 Mar 1 Mar 15 Apr 1 Apr 15 Maj 1 Maj 15
Summa

(N)

Covid - allvar
- konsp

4

(3%)

2

 (3%)

6

(2%)

4

 (1%)

11

 (3%)

4

(1%)

9

(2%)

3

(1%)
43

Covid - allvar
- inte konsp

4

(3%)
0

2

(1%)

2

 (1%)

2

 (1%)

4

(1%)

1

(0%)

1

(0%)
16

Covid - allvar
- oklar om

konsp

46

(34%)

34

(47%)

151

(38%)

115

(29%)

166

(42%)

172

(43%)

104

(26%)

140

(35%)
928

Covid - inte
allvar - konsp

1

(1%)
0

1

(0%)

1

(0%)
0

1

(0%)

9

(2%)
0 13

Covid - inte
allvar - inte

konsp
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Covid - inte
allvar - oklar

om konsp

7

(5%)

3   

(4%)

26

(7%)

7

(2%)

1

(0%)

1

(0%)

2

(1%)
0 47

Covid - tror
inte - konsp

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Covid - tror
inte - inte

konsp
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Covid - tror
inte - oklar om

konsp
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inte relevant
eller otillräck-
lig informa-

tion

72

(54%)

33

(46%)

214

(54%)

271

(68%)

220

(55%)

218

(55%)

275

(69%)

256

(64%)
1559

Summa (N)
134

(100%)

72

(100%)

400

(100%)

400

(100%)

400

(100%)

400

(100%)

400

(100%)

400

(100%)
2606

Tabell 2: Sammanställning av resultatet. På grund av avrundning är det inte säkert att procenttalen totalt blir 100
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4.2 Generella attityder

Antalet tweets som vi kategoriserade som covid-19 - allvarligt och uttalar sig inte om felaktig 
information eller konspirationsteorier var många (N = 927) under samtliga tidsperioder. An-
talet tweets som klassades som irrelevanta eller som hade otillräcklig information utgjorde 
majoriteten (N = 1559) av alla tweets som kategoriserades. Totalt omfattade dessa kategorier 
cirka 95% av samtliga tweets. Eftersom de tweets som kategoriserades som inte relevant eller 
otillräcklig information inte direkt säger något om hur twitteranvändares attityder förändras 
efter spridning av konspirationsteorier valde vi att exkludera dessa i kommande redovisningar
av resultatet. Av de som uttryckte falsk information eller konspirationsteorier var majoriteten 
de som även upplevde covid-19 som allvarlig. Ännu större skillnad kunde ses mellan de som 
uppmärksammade och motsäger felaktig information eller konspirationer . Gällande de använ-
dare som inte uttalade sig om felaktig information eller konspirationsteorier var det endast cir-
ka 5% som inte upplevde covid-19 som allvarlig. 

Figur 2: Graf över twitteranvändares ställning till covid-19. Tweets från kategorin irrelevant eller otillräcklig infor-
mation är inte inkluderade. 

För att kunna visa hur de generella attityderna, alltså hur allvarligt man ser på covid-19, har 
förändrats under de valda tidpunkterna så aggregerade vi de kategorier som hade samma ge-
nerella attityd kring covid-19 för varje tidpunkt. Vi räknade inte in de tweets som kategorise-
rades som inte relevant eller otillräcklig information. Resultatet för denna aggregering finns i 
figur 2. Det som kan utläsas i figur 2 är att andelen tweets som förhöll sig allvarligt till covid-
19 generellt sätt var stabil mellan samtliga tidsperioder, utan några drastiska förändringar. 
Gällande andelen som inte upplevde covid-19 som allvarlig tenderade dessa tweets att minska
för varje tidsperiod, med ett undantag för 1 maj. Vid de tidpunkter som konspirationsteorier 
spreds som mest och senare, under april och maj, så uttryckte sig alltså twitteranvändare sig 
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mer allvarligt om covid-19. Inga av de tweets som kategoriserades påstod att covid-19 inte ex-
isterade eller var något påhittat.

4.3 Uttryck för och mot felaktig information eller konspirationsteo-
rier

För att illustrera hur uttryck för och emot felaktig information eller konspirationsteorier har 
förändrats under de utvalda tidpunkterna så gjorde vi aggregeringar av kategorier likt den som
gjordes för generella attityder. Alla kategorier utom inte relevant eller otillräcklig information
aggregerades baserat på hur de uttryckte sig om felaktig information eller konspirationsteori-
er. Vi gjorde en graf (figur 3) som inkluderade de tweets som uttryckte attityder kring covid-
19, men inte uttalade sig om felaktig information eller konspirationsteorier. För att få en tydli-
gare bild av hur förändringen ser ut för just uttryck för felaktig information eller konspira-
tionsteorier så gjorde vi också en graf (figur 4.) som inte inkluderar de som inte uttalar sig om 
sådana ämnen. 

Figur 3: Graf över hur twitteranvändare uttrycker sig om konspirationsteorier eller felaktig information,
kategorin oklart inkluderat. Tweets från kategorin irrelevant eller otillräcklig information är inte inkludera-

de. 

Figur 3 visar andelen tweets som antingen uttryckte felaktig information eller konspirationste-
orier, andelen tweets som motsade den typen av information samt andelen tweets som inte di-
rekt uttrycker sig om felaktig information eller konspirationsteorier. Denna graf illustrerar 
främst förhållandet mellan andelen som uttrycker sig om felaktig information och konspira-
tionsteorier, både för och emot, och andelen som inte uttrycker sig direkt om sådana ämnen. 
Det finns inga drastiska skillnader mellan de olika tidpunkterna. Den första februari och den 
första maj har båda en något lägre andel tweets som inte uttrycker sig om felaktig information
eller konspirationsteorier. Detta kommer att tas upp under rubriken kvalitativa iakttagelser. 
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Figur 4: Graf över fördelningen av hur twitteranvändares uttrycker sig om konspirationsteorier eller falsk infor-
mation, kategorin oklart exkluderat. Tweets från kategorin irrelevant eller otillräcklig information är inte inklude-

rade. 

Figur 4 visar endast de tweets som uttrycker sig för eller emot felaktig information eller kon-
spirationsteorier och dessa två grupper av tweets utgör tillsammans 100% av alla tweets som 
visas vid varje tidpunkt. Det som kan utläsas i figur 4 är att andelen tweets inom båda katego-
rierna har vissa stora förändringar mellan tidpunkterna, däremot är det svårt att se någon trend
i utvecklingen. Andelen av de tweets som motsade felaktig information eller konspirationsteo-
rier var alltid lägre än de som uttalade sig för, med en varierande förändring mellan tidpunk-
terna. Det är svårt att säga något om någon trend i denna graf och vi kommer att undersöka 
förändringarna närmare under rubriken kvalitativa iakttagelser.
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4.4 Kvalitativa iakttagelser

Under kategoriseringen av samtliga tweets vid varje tidpunkt gjorde vi även några iakttagelser
av innehållet. Samtliga tidpunkter lade vi märke till tweets som lyfte fram aktuella händelser 
eller ämnen under den specifika tidpunkten. Vissa tweets som diskuterade dessa händelser 
hade en direkt koppling till covid-19 där vi kunde avgöra hur de förhöll sig till covid-19, falsk
information och konspirationsteorier. I andra tweets så var intrycket snarare att attityden eller 
åsikten var riktad till andra ämnen och att något av de valda sökorden exempelvis skrevs i 
hashtags eller, enligt vår tolkning, var ett indirekt samtalsämne. I flera fall användes covid-19 
som politiskt slagträ både skämtsamt och som allvarliga tweets. Den typen av tweets som sna-
rare hade en skämtsam eller politisk karaktär placerade vi i kategorin inte relevant eller otill-
räcklig information eftersom det inte var tillräckligt tydligt vilken attityd användaren bakom 
tweeten hade gentemot covid-19 och konspirationsteorier. 

4.4.1 Februari 1

Uttrycken mot felaktig information och konspirationsteorier den första februari var riktade 
mot rykten som florerade under de inledande månaderna av pandemin, de är alltså inte direkt 
kopplade till de etablerade konspirationsteorierna som de kring 5G och att viruset skulle ha 
kommit från ett laboratorium. De tweets som uttryckte felaktig information och konspirations-
teorier handlade däremot redan om att ursprunget för viruset SARS-CoV-2 var i ett laboratori-
um i Wuhan och dess funktion som biologiskt eller biokemiskt vapen. Vi illustrerar detta med
ett wordcloud som bara innehåller tweets som uttrycker felaktig information eller konspira-
tionsteorier från den första februari.

Figur 5: Wordcloud av tweets som uttrycker felaktig information eller konspirationsteorier den första februari

Flera av de tweets som kategoriserades som inte relevanta och några från de övriga kategori-
erna, vid denna första tidpunkt, skämtade om viruset. Skämten var inte av slaget som gjorde 
att de kategoriserades som covid-19 inte allvarligt.
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4.4.2 Februari 15

Denna tidpunkt var den med minst antal tweets. Det var endast två tweets som uttryckte felak-
tig information eller konspirationsteorier, båda anklagar Kina för att använda viruset som ett 
vapen och en av dem tar upp att viruset kommer från ett laboratorium i Kina. Generellt tog 
flera tweets upp spridningen utanför Kina och en nyhet om att en man i Sverige med miss-
tänkt covid-19 satte sig i väntrummet på en vårdcentral. För att ge en generell överblick över 
denna tidpunkt gjorde vi ett wordcould med alla relevanta tweets, alltså alla tweets som inte 
kategoriserades som inte relevant eller otillräcklig information, från den 15 februari.

Figur 6: Wordcloud av alla relevanta tweets från den 15 februari

4.4.3 Mars 1

Flera tweets som skrevs den första mars uttryckte åsikter huruvida barn spred viruset eller 
inte. Andelen tweets som såg allvarligt på covid-19 var något mindre jämfört med 15 februari 
och 15 mars. Ett återkommande argument i tweets som inte såg allvarligt på covid-19 var att 
influensan var mer dödlig och att det fanns en onödig generell rädsla över covid-19. För att il-
lustrera detta tog vi fram ett wordcloud för alla tweets som kategoriserades i någon av katego-
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rierna som inte såg allvarligt på covid-19.

Figur 7: Wordcloud av alla tweets som inte såg allvarligt på covid-19 från den 1 mars

4.4.4 Mars 15

Under den här tidpunkten märkte vi att många användare som skrev tweets om covid-19 tala-
de indirekt om pandemin. Ett exempel på vad som skrevs under tidpunkten var om hamstring 
i samband med covid-19. Vissa tweets var av skämtsam karaktär medan andra uttryckte mer 
allvar. Av de som uttryckte felaktig information eller konspirationsteorier var det endast en 
som inte såg allvarligt på covid-19 utan tog upp andra hot från “onda makter” som fick verka 
ostört i samband med covid-19. Fyra av dem såg allvarligt på covid-19 och av dessa fanns det 
ingen likhet i hur de uttryckte sig utan dessa tweets uttryckte bland annat hot från stater, fals-
ka alternativmediciner och biovapen från labb i Kina. 

4.4.5 April 1

Under den här tidpunkten var andelen tweets som såg allvarligt på covid-19 hög. Folk uttryck-
te oro för framtiden och flera ansåg att det var olämpligt att skämta om covid-19 som ett april-
skämt. Det förekom vid denna tidpunkt relativt många tweets som kategoriserades som felak-
tig information eller konspirationsteorier. Innehållet i dessa tweets var av varierad karaktär, 
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det diskuterades ämnen som dödstal, 5G och statiners effekt på folk som är sjuka i covid-19.

Figur 8: Wordcloud av alla relevanta tweets från den 1 april

4.4.6 April 15

Flera tweets som skrevs den 15 april handlade om Adam Alsings bortgång och uttryckte även 
ett allvar gentemot covid-19. Av de som uttryckte konspirationsteorier eller felaktig informa-
tion var innehållet blandat, från ifrågasättande av orsaken till Adam Alsings död till konspira-
tioner om labb i Wuhan och anklagelser och spekulationer om att staten ligger bakom pande-
min. Under den här tidpunkten hade det även skett en ökning på andelen tweets som upp-
märksammade och motsade felaktig information jämfört med tidigare datum. Vi kunde inte se
någon likhet mellan dessa tweets förutom att de ställde sig mot felaktig information.

Figur 9: Wordcloud av alla relevanta tweets från den 15 april
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4.4.7 Maj 1

Vid den här tidpunkten förekom det tweets som delade information om C-vitaminets effekter 
på covid-19. Vissa tweets hänvisade till studier och forskning som lyfte fram eventuella sam-
band mellan C-vitaminer och covid-19. En anledning till den relativt höga andelen som ut-
tryckte felaktig information eller konspirationsteorier den första maj var att flera personer län-
kar till en och samma video av Mikael Nordfors. Videon innehöll vad som kan karaktäriseras 
som felaktig information, som att hydroxiklorokin är lösningen på covid-19. Av de som inte 
länkade till videon men som uttryckte felaktig information eller konspirationsteorier var det 
två tweets som nämnde 5G som orsak till covid-19, fem som skrev att viruset var framställt i 
ett labb och två som spred felaktig information om behandlingar och vad covid-19 var för typ 
av virus.

Figur 10: Wordcloud av alla tweets som inte såg allvarligt på covid-19 från den 1 maj

4.4.8 Maj 15

Precis som under de tidigare fyra tidpunkter var det, även under det här datumet, vanligt att 
skriva om covid-19 indirekt. Under den här tidpunkten var det endast tre som uttryckte sig om
konspirationsteorier eller felaktig information och en som motsade felaktig information. De 
tre tweets som innehöll felaktig eller konspiratorisk information handlade om siffror som var 
felaktiga, falska uttalanden om effekter av covid-19 som gick att motbevisa samt anklagelser 
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för att staten låg bakom pandemin.

Figur 11: Wordcloud av alla relevanta tweets från den 15 maj
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5 Diskussion

5.1 Attitydförändringar på Twitter

5.1.1 Svagt ökande allvarsgrad

Efter att ha undersökt flera tidpunkter innan, under och efter perioder då spridning av konspi-
rationsteorier var som störst kan vi se att det inte skett så stora förändringar gällande hur all-
varligt twitteranvändare såg på covid-19. Figur 2 visar på tendens till ökning av andelen twit-
teranvändare som såg allvarligt på covid-19 från 15 mars då även spridningen av konspira-
tionsteorier hade börjat öka, enligt figur 1. Under de två tidpunkterna i april då konspirations-
teorier spreds som mest skiljde det nästan ingenting mellan hur allvarligt twitteranvändare såg
på covid-19. Andelen användare var nästan uteslutande de som såg allvarligt på covid-19. Re-
sultatet enligt figur 2 föreslår en trend att fler uttrycker att covid-19 är allvarligt om man be-
traktar förändringen den 1 maj som en uteliggare. Argumenten för att se denna datapunkt som
en uteliggare är att samtliga tweets i kategorierna som inte såg allvarligt på covid-19 delade 
samma video och uttryckte sig väldigt likt i sina tweets, se figur 10. En anledning till detta fe-
nomen kan vara att den video som spreds släpptes i samband med det datumet och att twitte-
ranvändare, som följer läkaren bakom den felaktiga information, sedan spred informationen 
vidare. Precis som Douglas et al. (2019) lyfter fram kan det i det här fallet handla om att det 
spreds inom vissa kretsar eller sociala gemenskaper. En annan möjlighet är att den faktor som 
Shariff (2020) nämner, att information under trender har högre trovärdighet, påverkar de an-
vändare som delade videon. Precis som Shariff (2020) också nämner kan typen av informa-
tionskälla påverka trovärdigheten och eftersom personen bakom videon är en läkare kan det 
ha påverkat användarnas beslutsfattande huruvida informationen var sann eller falsk. 

5.1.2 Faktorer bakom en ökande allvarsgrad

Vad ökningen av en allvarlig syn på covid-19 beror på är däremot svårare att säga utifrån de 
resultat och iakttagelser vi gjort i den här undersökningen. Huruvida de kvalitativa iakttagel-
ser vi gjorde, såsom Adam Alsings bortgång, om barn smittar eller spridningen av felaktig 
och konspiratorisk information, egentligen påverkade den ökningen går inte att säga säkert. 
Troligen var orsaken en kombination av dessa, men också flera andra faktorer som exempel-
vis den allmänna smittspridningen och de stigande dödstalen. Våra kvalitativa iakttagelser fö-
reslår att vissa aktuella händelser har haft en viss påverkan på hur twitteranvändare uttrycker 
sig om covid-19. Efter Adam Alsings bortgång den 15 april fanns det flera tweets som både 
diskuterade denna händelse och att de nu såg allvarligare på covid-19. I stället för att basera 
sin uppfattning av hur allvarlig covid-19 är på exempelvis informativa nyheter om hur smitt-
spridningen förändras och effekterna av sjukdomen så pekar våra resultat på att twitteranvän-
dare påverkas mer av en känd person avlider. Från ett ELM-perspektiv så är dessa självrap-
porterade attitydförändringar närmare den perifera vägen än den centrala vägen. Det är något 
som egentligen inte har någon större betydelse för hur allvarlig sjukdomen är, men som väck-
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er känslor och involverar en känd person och då engagerar väldigt många. Det är den händelse
som vi har identifierat som orsakat flest självrapporterade attitydförändringar.

I tabell 2 beskrivs det även att det inte var en enda tweet av alla insamlade och kategoriserade 
som uttryckte någon åsikt om att covid-19 inte existerade. Detta resultat var förvånande i för-
hållande till det som redovisas i Ugarte et al. (2021) där 19,5%, 3,1% och 10% vid tre tillfäl-
len inte trodde på att covid-19 existerade vid de undersökta tidpunkterna. En viktig skillnad 
mellan vår undersökning och Ugarte et al. (2021) var att författarna i studien använde mer 
specifika sökord som exempelvis hoax, real och serious. Författarna valde även att fokusera 
på twitteranvändare från stater i USA som klassas som swing states. Dessa skillnader i datain-
samlingen kan eventuellt förklara varför resultatet i vår undersökning skiljer sig från resultatet
i undersökningen av Ugarte et al. (2021). Resultatet i studien av Ugarte et al. (2021) speglar 
möjligen twitteranvändare där uttryck och åsikter är aningen mer polariserade än i vårt resul-
tat. Det är även svårt att säga hur det skiljer sig mellan svenska och engelskspråkiga tweets. 
För att kunna få mer generell bild av skillnaderna i hur twitteranvändare uttrycker sig om co-
vid-19 i Sverige och USA behövs mer forskning. 

5.1.3 Osäkerheter kring spridningen av konspirationsteorier och felaktig information

Angående förändringen av åsikter och attityder om konspirationsteorier och felaktig informa-
tion, som visas i figur 4, är det svårare att se något mönster mellan de olika undersökta tid-
punkterna. Det finns inte heller något samband mellan förändringen av andelen som motsäger 
felaktig information och de som sprider det. När ena kategorin ökar eller minskar visar figur 4
inte på något samband med den andra kategorin. Under tidpunkten som konspirationsteorier 
spreds som mest var även andelen tweets som motsade denna typen av information relativt 
hög. Det är dock svårt att säga om det finns något samband när det sätts i förhållande till de 
övriga tidpunkterna. Som figur 3 illustrerar är det små andelar som uttrycker sig om konspira-
tionsteorier och felaktig information vilket gör det svårare att dra några slutsatser. Utifrån de 
iakttagelser vi gjort på hur twitteranvändare uttrycker eller motsäger falsk information och 
konspirationsteorier kan vi inte heller se någon utveckling eller samband mellan olika tweets 
innehåll. 

En iakttagelse som vi gjorde var att det ofta förekom tweets som hänvisade till vedertagna 
källor som Folkhälsomyndigheten och andra tillförlitliga hemsidor. Ett antagande man skulle 
kunna göra utifrån detta resultat är att dessa tweets nått ut till en stor grupp twitteranvändare 
och då potentiellt haft en påverkan på deras attityder. I resultatet som Mourad et al. (2020) 
presenterar pekar det snarare åt motsatsen, att nåbarheten var låg för sådan information som 
de beskrev som context-relevant. 

Som Miller et al. (2017) nämner i deras undersökning så spreds det falsk information om tidi-
gare epidemier som Zika-viruset och Ebola och likt det Ortiz-Martínez & Jiménez-Arcia 
(2017) belyser om spridning av felaktig information angående alternativmedicin för gula fe-
bern så visar även våra iakttagelser att det förekom tweets som innehöll information om alter-
nativmedicin. Precis som Al-Rakhami och Al-Amri (2020) skriver så visar vårt resultat att det
även under corona-pandemin spreds falsk information om alternativmedicin. Det föreslår även
att det finns likheter i hur information accepteras och sprids av twitteranvändare i olika länder,
då det kan skilja mellan vilken typ av sjukvård som finns i landet. Det är dock viktigt att näm-
na att all information i de tweets vi analyserade som handlade om alternativmedicin inte var 
falsk information. Vissa tweets innehöll inte tillräckligt starka påståenden för att det skulle gå 
att kategorisera dem som falsk information och andra hänvisade till studier som vid den tid-
punkten inte kunde konstatera effekten av en viss medicin på covid-19. 
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5.2 Faktorer för attitydförändringar

5.2.1 Informationsspridning inom sociala gemenskaper

Som Shi et al. (2018) lyfter fram i deras slutsats så handlade benägenheten till att dela infor-
mation, kopplat till den perifera vägen, om bland annat sociala band och lika värderingar. 
Våra resultat tyder att det inte skett särskilt stora förändringar i attityder kring covid-19. Detta
resultat kan utifrån den tidigare litteratur som diskuterats tolkas som att twitteranvändare som 
skriver om covid-19 väljer att sprida information som kommer från andra användare med lika 
värderingar. Det skulle innebära att oavsett vilken typ av information som en användare delar 
så sprids det inom samma social gemenskap. Informationsutbytet mellan olika grupper, exem-
pelvis gruppen som tror på konspirationsteorier och gruppen som inte gör det, är alltså troli-
gen inte speciellt stort. Den här typen av antaganden går i linje med Douglas et al. (2019) på-
stående om hur konspirationsteorier sprids bland sociala gemenskaper på sociala medier. Det 
berör även trovärdighet, som Shariff (2020) skriver, bland annat handlar om tilliten läsaren 
har till författaren bakom informationen. Det skulle i såfall kunna innebära att twitteranvända-
re formar en tillit till vissa typer av källor och gemenskaper som uttrycker liknande åsikter.

5.2.2 Twitter ur ett ELM-perspektiv

Twitter har en begränsning som framträder starkare när man ser på plattformen med olika fak-
torer för attitydförändringar från de två vägarna i ELM i åtanke. Denna begränsning är hur 
lång en tweet kan vara. Twitter hade länge en begränsning på 140 tecken per tweet, men som 
2017 utökades till 280 tecken per tweet. Begränsningen i textens längd gör att en viktig faktor 
för den centrala vägen, nämligen informationsmängd, också är begränsad. Det finns dock oli-
ka sätt att komma runt detta problem som bland annat Shi et al. (2018) tar upp. Hashtags kan 
koppla innehållet i en tweet till olika ämnen och då ge den ett sammanhang och en tydligare 
betydelse. Det troligen mest effektiva sättet att öka informationsmängden som en tweets kan 
förmedla, åtminstone indirekt, är att ha med en länk till en annan sida som innehåller större 
mängd och mer djupgående information, som en tidningsartikel eller en akademisk artikel. Att
öppna en länk kräver dock ytterligare en handling från läsaren som inte alla utför. Gabielkov, 
Ramachandran, Chaintreau och Legout (2016) kom fram till att en majoritet av länkarna på 
twitter, 59%, aldrig klickas på. Shi et al. (2018) tog upp informationsmängd, bland annat syf-
tande på länkar, som en faktor tillhörande den centrala vägen. Det är dock möjligt, speciellt 
med tanke på att få länkar på Twitter blir klickade på, att en länk påverkar läsare genom den 
perifera vägen. Vid länkning av en tidningsartikel så visas ofta bild, rubrik och vilken tidning 
artikeln kommer ifrån. Att påverkas av exempelvis rubriker eller förutfattade meningar om 
kvaliteten hos en viss tidning utan att klicka på länken och att läsa innehållet i artikeln ligger 
mer i linje med den perifera vägen. Detta potentiella problem när det kommer till att definiera 
de faktorer för attitydförändring som kan manifestera sig på Twitter som antingen centrala el-
ler perifera är något som Shi et al. (2018) inte tar upp. Vi upplever denna problematik som nå-
got som kräver ytterligare forskning, kanske genom studier i vilka man både tittar på beteende
på Twitter, exempelvis vilka tweets som lästes och vilka länkar som klickades på, och sen at-
titydförändringar relaterat till det observerade beteendet genom intervjuer.

Både Pee och Lee (2016) och Shi et al. (2018) ser på personlig relevans som en faktor för 
ELM, och menar att hög personlig relevans är kopplat till den centrala vägen. Under de första 
månaderna som vi studerar i denna undersökning så var covid-19 troligen något som hade re-
lativt liten personlig relevans för de flesta svensktalande användare på Twitter. Vid de tre 
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första tidpunkterna hade ännu inte något dödsfall kopplat till covid-19 inträffat i Sverige och 
det fanns inga rekommendationer att jobba och studera hemifrån. Sådana rekommendationer 
kom dagar efter den 15 mars (Folkhälsomyndigheten, 2020a), (Folkhälsomyndigheten, 
2020b). Detta skifte i det vardagliga livet är troligen en av de stora orsakerna till att den skill-
nad i attityder kring allvarsgraden som vi såg efter den 15 mars. I och med dessa rekommen-
dationer så påverkades en stor del av befolkningen på ett personligt plan och som utifrån Pee 
och Lees (2016) forskning skulle kunna innebära en ökad benägenhet att använda sig av den 
centrala vägen, alltså mer informerat och analytiskt, för attitydförändringar kring covid-19. 
Eftersom Swami et al. (2014) visat att analytiskt tänkande minskar risken för att tro på kon-
spirationsteorier så skulle man kunna förvänta sig ett samband mellan att den personliga rele-
vansen av att covid-19 ökar och att tron och uttrycken för konspirationsteorier minskar. Vi 
lyckades dock inte visa på ett sådant samband när vi undersökte uttrycken för felaktig infor-
mation och konspirationsteorier på Twitter. Det behöver inte inte betyda att sambandet inte 
existerar eftersom vi analyserade för få tweets som uttryckte konspirationsteorier för att kunna
dra några säkra slutsatser i denna fråga. Anledningen till att vi analyserade få tweets är de som
diskuteras under rubriken begränsningar.

5.3 Begränsningar

I vår undersökning använder vi oss av twitterdata som empirisk data. Det ger oss fördelar som
tillgång till en stor mängd data på ett lättillgängligt sätt, men det orsakar också en del problem
och begränsningar. Det är dock problematik som vi inte är ensamma om att ha. De senaste 
åren har det, inom informatik och informationssystem, publicerats flera artiklar relaterade till 
sociala medier, exempelvis Bae och Kwon (2021), Ross, Pilz, Cabrera, Brachten, Neubaum 
och Stieglitz (2019), Laato, Islam, Islam och Whelan (2020), alla från basket of eight. . I någ-
ra av dessa artiklar har författarna använt sig av data från sociala medier för att nå sina slutsat-
ser, i stället för det mer traditionella angreppssättet att samla in data genom enkäter eller inter-
vjuer. Ett av problemen med att använda sig av denna typ av data är om resultatet som man 
får är representativt för allmänheten. Användare av Twitter är enligt Klašnja et al. (2017) inte 
representativa för den generella befolkningen, de är yngre, bor oftare i storstäder och har hög-
re inkomst. I vårt fall gäller det alltså om de attityder vi identifierar från de tweets som vi ana-
lyserar också är representativa för de som inte använder twitter och då går att applicera på all-
mänheten. Vi undviker denna problematik genom att ha som mål att bara besvara hur twitte-
ranvändares, men inte allmänhetens, attityder förändras. Vi anser dock att det är en viktig 
aspekt att komma ihåg när man ska dra slutsatser från resultatet.

En annan begränsning som däremot är aktuell för denna undersökning är att vi inte kan veta 
om de attityder och åsikter som twitteranvändare uttrycker på Twitter faktiskt är de attityder 
och åsikter som de faktiskt har. Samma problem finns i traditionella enkäter, det är dock 
oklart i hur stor grad det publika sammanhanget som tweets publiceras i påverkar hur genuina 
användarna är med sina åsikter. Enligt Klašnja et al. (2017) är många användare på Twitter 
anonyma och kan därför i vissa fall uttrycka mer sanningsenliga åsikter än de skulle göra i si-
tuationer när de inte var anonyma. De tar upp en annan skillnad från enkäter och intervjuer, 
nämligen att data samlas utan att det framkallas en artificiell intervjusituation där formule-
ringen av en fråga kan påverka svaret. På detta sätt liknar vår typ av undersökning mer obser-
vationer än en enkät.

En annan konsekvens av att vi använder oss av data från Twitter är att vi inte har full kontroll 
över vilken data som vi får tillbaka från Twitter när vi gör en sökning med den avancerade 
sökfunktionen istället för firehose-tjänsten som ger tillgång till all historisk data från Twitter. 
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För att vara helt säker på hur stor skillnaden är mellan Twitters sökfunktion och firehose-
tjänsten för typen av undersökning som vi gör i denna uppsats så hade det varit givande att 
upprepa samma undersökning med fullständig historisk data från firehose-tjänsten. För att inte
helt förlita oss på Twitters urval och kronologiska ordning på tweets efter en sökning valde vi 
att hämta in en stor mängd tweets som vi sedan gör ett slumpmässig urval från. Det finns en 
risk att detta problem leder till överlevnadsbias, alltså att man bara undersöker det som klarat 
sig igenom någon typ av urvalsprocess och när man egentligen även vill inkludera det som 
inte tog sig igenom processen. Överlevnadsbiasen skulle uppstå eftersom vi inte vet om Twit-
ter på något sätt filtrerar de tweets som man får tillbaka efter en sökning. Utöver det vi redan 
gör för att minska effekterna av en sådan filtrering så ligger detta problem utom vår kontroll. 
Eventuella framtida undersökningar med en liknande metod kan dock komma runt detta pro-
blem genom att använda sig att versionen av Twitters API som ger tillgång till firehose-tjäns-
ten.

Bristen på insyn i hur tweets hanteras av Twitter är något som också kan påverka resultatet på 
ytterligare ett sätt. Som tidigare nämnt så har Twitter på senare tid intensifierat sina ansträng-
ningar för att motverka och ta bort felaktig information och konspirationsteorier (Twitter, 
2021a). Om Twitter raderar tweets som uttrycker felaktig information och konspirationsteori-
er så kan det påverka resultatet av vår undersökning i form av en överlevnadsbias för de 
tweets som inte blir raderade. Detta skulle främst påverka våra resultat för uttryck för felaktig 
information och konspirationsteorier, men vi kan i alla fall se att Twitter inte har tagit bort alla
dessa uttryck i den data som vi har samlat in. I en mindre utsträckning så skulle en sådan 
överlevnadsbias också kunna påverka de generella attityderna kring allvarsgraden av covid-
19. En potentiell, men inte sannolik, förklaring till att inga tweets som vi analyserade placera-
des i någon av kategorierna som uttryckte att covid-19 inte var på riktigt är att det finns ett 
samband mellan tweets som skulle ha placerats i dessa kategorier och de som uttrycker felak-
tig information och konspirationsteorier. Alltså att det funnits tweets som uttryckte felaktig in-
formation eller konspirationsteorier och att de inte tror att covid-19 är på riktigt, men som ra-
derats av Twitter. Om dessa tweets har existerat och sedan raderats så skulle påverkan för de 
generella attityderna också vara stor. Anledningen till att denna förklaring inte är sannolik är 
att det fortfarande finns en stor mängd tweets på engelska från perioden som vi undersökte 
som uttrycker att covid-19 inte var på riktigt och att det är troligt att Twitter prioriterar engels-
ka tweets i försöken motverka spridningen av felaktig information och konspirationsteorier. 

5.4 Vidare forskning

Begränsningarna som föreligger för denna undersökning är som tidigare diskuterat flera och 
mångfacetterade. Det hade dock varit möjligt att lösa flera av dessa problem genom att auto-
matisera flera delar av metoden. Med en större mängd data och en snabb, automatiserad och 
säker kategorisering skulle alla problem som relaterar till bristen på insamlad och kategorise-
rad åtgärdas. För att detta skulle vara genomförbart så skulle det krävas både teknik som re-
dan existerar, men också förbättringar i existerande teknik eller ny teknik i synnerhet för kate-
goriseringen av tweets.

Med tillgång till Twitters enterprise-API skulle man genom, den tidigare diskuterade, fireho-
se-tjänsten ha tillgång till all historisk data från twitter. Då skulle man med säkerhet få alla 
tweets kring ett visst ämne utan både tveksamhet om Twitters filtrering av tweets och att be-
höva läsa tweets manuellt som Twitters avancerade sökfunktionen kräver. När det kommer till
kategoriseringen så finns det verktyg inom machine learning och natural language processing
som sentiment analysis och sentiment classification som potentiellt kan vara användbara. För 
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att göra en kategorisering liknande den vi gjorde skulle det dock krävas specialiserad multi-
class sentiment classification som var tränad på ett relevant dataset, något som vad vi erfar 
inte existerar idag. Det finns också andra möjliga vägar att gå för att se förändringar i attityd 
som exempelvis metoden från artikeln av Akcora, Bayir, Demirbas och Ferhatosmanoglu 
(2010). Utöver insamlandet av data och kategorisering så behövs också relevanta visualise-
ringsverktyg för att denna undersökning fullständigt kan automatiseras. Metoden kan då an-
vändas både för att göra liknande akademiska undersökningar om andra ämnen eller i ett 
praktiskt sammanhang där en verksamhet vill undersöka attitydförändringar kring ett visst 
ämne. Exempelvis kan attityder kring en viss produkt under en marknadsföringskampanj eller 
lansering.

För den specifika undersökning som vi gjorde finns det flera aspekter som kan studeras vida-
re. Ytterligare forskning krävs för att visa om det existerar ett samband mellan spridningen av 
konspirationsteorier om covid-19 och attitydförändringar kring samma ämne. Det skulle troli-
gen vara givande att komplettera utökade resultat av vår metod med intervjuer med twitteran-
vändare. För att få en ännu mer generaliserad bild av twitteranvändares attitydförändringar så 
skulle det också vara mycket intressant att studera engelskspråkiga tweets vilket hade resulte-
rat i ett mycket större dataset.

– 35 –



Attityder på Twitter Elon Eklöv och Henrik Sandhall 

6 Slutsats

Målet med denna uppsats var att besvara frågeställningen:

Hur ändras twitteranvändares attityder och åsikter i samband med spridningen av felaktig in-
formation och konspirationsteorier på Twitter kopplat till covid-19?

Genom vår undersökning och analys kunde vi visa att fördelningen av attityder kopplade till 
allvarsgraden av covid-19 på Twitter inte genomgick några dramatiska förändringar kring de 
månader som felaktig information och konspirationsteorier spreds som mest. Vi identifierade 
dock en svag trend av ökande allvarsgrad under tidpunkterna som vi undersökte, i synnerhet 
om man betraktar den tillfälligt minskade allvarsgraden den 1 maj som en uteliggare. Att den-
na datapunkt är en uteliggare argumenterar vi för baserat på en kvalitativ läsning innehållet i 
de tweets som bidrar till detta fenomen. Vi kan dock inte säga något säkert om orsaken till 
trenden av ökad allvarsgrad utifrån vår kvantitativa data, den beror troligen på flera olika fak-
torer. Vi kopplar även våra resultat till tidigare forskning som visar att information sprids som
mest inom gemenskaper och sociala grupper vilket kan vara en bidragande orsak till att det 
inte sker dramatiska förändringar.

Vid en kvalitativ läsning av tweets såg vi att enskilda händelser kan ligga bakom självrappor-
terade attitydförändringar, som exempelvis när kända personer går bort i covid-19. Vi utfors-
kade även olika faktorer för attitydförändringar som vi upptäckte genom vår undersökning i 
relation den tidigare litteraturen, speciellt utifrån ELM. Resultat från tidigare forskning peka-
de ett potentiellt samband mellan ökad personlig relevans, analytiskt tänkande och minskad 
tro på konspirationsteorier och felaktig information. Vi kunde dock inte se detta samband i 
våra resultat genom minskade nivåer av uttryck av konspirationsteorier och felaktig informa-
tion.

En annan viktig reflektion från denna undersökning är att vi ser ett potentiellt stort värde hos 
den metodologi som vi använder oss av, speciellt om den i högre grad automatiseras. En av 
begränsningarna i vår undersökning är att vi inte har resurser att samla in och analysera mer 
data. Denna begränsning skulle försvinna helt om hela processen automatiserades. Verktygen 
för insamling av twitterdata finns och metoder för att automatiskt klassificera text inom natu-
ral language processing, som sentiment analysis och multiclass text classification, blir stän-
digt bättre.
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Appendix 

Wordclouds av alla relevanta tweets

Februari 1

Februari 15
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Mars 1

Mars 15
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April 15
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Wordclouds av alla tweets som inte såg allvarligt på covid-19

Februari 1

Februari 15
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Mars 1

Mars 15
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April 1

April 15
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Maj 1

Maj 15

Inga tweets inom denna kategorin för detta datum.
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Wordclouds av alla tweets som uttrycker felaktig information eller 
konspirationsteorier

Februari 1

Februari 15
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Mars 15
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