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Abstract 

This thesis examines conspiracy theories and the scepticism that exists concerning 

Covid-19 vaccines, although science today is easily accessible. The discussion revolves 

around what scepticism is present in anti-vaccine forums, why some people distance 

themselves from the current scientific debate and why they turn to internet forums to 

gather information. These questions will be discussed through the lens of  a theoretical 

framework concerning a questioning of  science’s epistemic authority and the prioritisation 

of  alternate epistemic strategies, with empirical data from three anti-vaccine groups on 

Facebook. Illustrated by this discussion is that the scepticism leading to conspiracy theories 

have many different causes, which bring on feelings of  anger, anxiety and uncertainty. The 

members of  the groups reject science for a number of  reasons, and while doing so they 

challenge the epistemic authority of  science. The groups then become an emotional space 

where needs are met and more epistemic strategies are accepted when claiming knowledge. 

Nyckelord: socialantropologi, konspirationsteorier, Covid-19, internetforum, kunskap 
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1. Inledning 

Yes and why do they need to add a chemical that’s fluorescent??? Does it stick to the 

mrna and that’s what’s being “sensed” by the high tech gadgets from Bill in 666 papers? 

And why? Why isn’t anyone telling us? This is why we are all saying why?!?! (Facebook) 

När min studie inleddes var min avsikt att undersöka vilka konspirationsteorier som fanns i 

Facebook-grupperna för antivaccin. Tidigt upptäckte jag den stora delen känslor som 

cirkulerade i grupperna – ilska, frustration och rädsla, men även delade skratt. Efter timmar 

av läsning i grupperna kunde jag inte undvika frågan varför en del människor vänder sig till 

de här forumen och bort från den vedertagna vetenskapen? 

År 2016 valde The Oxford Dictionary “post-truth” som årets ord, vilket beskriver ett 

tillstånd där den allmänna opinionen influeras mer av känslor och personliga övertygelser 

än objektiv fakta (Oxford University Press). Ett tillstånd där data handplockas för att kunna 

forma de slutsatser som individen själv efterfrågar. Post-truth som fenomen var inget nytt 

för det året, men det beskriver en utveckling av traditionell medias nedgång och sociala 

mediers framväxt, informationssilos och ett förnekande av vetenskap, vars effekter blev 

påtagliga i samband med Storbritanniens folkomröstning om EU samt USAs presidentval 

2016 (Oxford University Press). Konspirationsteorier är inte längre ett fenomen som sker 

endast i samhällets marginaler, utan det är vanligt förekommande och får mycket 

uppmärksamhet inom media (Harambam & Aupers 2019, 2). Under det senaste året har 

pandemin med viruset SARS-CoV-2, vilken orsakar sjukdomen Covid-19, lett till flertalet 

konspirationsteorier. Dels teorier om pandemin som en “plandemi”, men även de riktade 

mot vaccinationer för Covid-19 som en förlängning på de redan existerande 

konspirationsteorier om vaccinationer. De som ägnar sig åt konspirationsteorier har en 

tendens att samlas på olika internetforum för att diskutera, mobilisera sig och finna stöd i 

sitt sökande efter svar.  

Konspirationsteoretiker är ett väldigt stigmatiserat begrepp även inom antivaccinations-

grupperna, eftersom mycket fördomar är kopplat till det och det används ofta på ett 

nedvärderande sätt. Likväl kommer teorier om konspirationsteoretiker användas som 

utgångspunkt för att diskutera och beskriva personer i grupperna, utefter följande 

definition av konspirationsteorier: “icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en 

viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett 

antal makthavare” (Nationalencyklopedin). Samt att den informationen som delas inte är 
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verifierbar i kontrast till vetenskapliga narrativ. Användningen av konspirationsteorier som 

begrepp innebär inte att jag menar att all information som delas i grupperna är falsk, utan 

enbart att den tenderar vara av utpekande och osäker natur. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det finns en tendens att avfärda konspirationsteoretiker som korkade eller tokiga, att de 

sitter hemma med foliehatt och skapar konspirationsteorier (Harambam 2019, 158). Ett 

sådant resonemang leder till distansering i stället för vidare förståelse av grunden till att 

människor skapar eller tar del av konspirationsteorier, vilket kan leda till ytterligare 

konspirationsteorier. Att individer tar avstånd från vetenskapen och vänder sig till 

konspirationsteorier kan bland annat orsaka hälsorisker för individen och samhället i stort 

(Van Prooijen & Douglas 2018, 899). Mitt syfte är att försöka förstå den skepsis riktad mot 

vaccin för Covid-19 som finns trots att vetenskap idag är relativt lättillgänglig, och vilken 

funktion internetforum som Facebook får i det här sammanhanget.  

För att åstadkomma uppsatsens syfte appliceras följande frågeställning: varför vänder sig en 

del personer till internetforum för att samla information? Med avsikten att även diskutera 

vilken form av skepsis som finns på antivaccinforum och varför vissa tar avstånd från den 

rådande vetenskapliga diskursen. 

1.2 Disposition 

Inledningsvis redogörs för uppsatsens syfte och problemformulering, tidigare forskning 

som angränsar till uppsatsen och det teoretiska ramverket, med fokus på vetenskapens 

epistemiska auktoritet och alternativa epistemiska strategier för att göra anspråk på 

kunskap. Som en del av inledningen presenteras metoden, en metodologisk reflektion och 

etiska överväganden. Efter det följer en kort beskrivning på bakgrunden till 

antivaccinationsrörelsen och konspirationsteorier kopplade till Covid-19. Vidare i tre olika 

avsnitt kopplade till en känsla eller funktion analyseras empirin som samlats in och knyts an 

med det teoretiska ramverket. I sista kapitlet förs en avslutande diskussion som redogör för 

resultatet och ger perspektiv på framtida undersökningar.  

1.3 Tidigare forskning 

Idéer om världen är inget nytt, det är ett sätt för människan att förklara, strukturera och 

skapa förståelse för sin omvärld och fenomen därtill. Inom antropologin har konspirations-
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teorier och dess kulturella kontext studerats i likhet med folkligt berättande och mytologi. 

Annika Rabo beskriver konspirationsteorier som ockult kosmologi inom antropologin och 

hur studiet av konspirationsteorier har utvecklats i samband med studier av häxkonst, onda 

krafter och trolldom (Rabo 2020, 82-83). Rabo lyfter att häxkonst, trolldom och 

konspirationsteori kan betraktas som sätt för maktlösa att förklara och hantera missöden, 

och att den narrativa strukturen ofta efterliknar mänsklig vetenskap (Rabo 2020, 90). 

Inom socialantropologin återfinns inte mycket forskning om konspirationsteorier, men 

inom angränsande samhällsvetenskapliga ämnen finns mycket forskning att tillhandahålla 

vilka lägger fokus på det strukturella perspektivet eller psykologin bakom konspirations-

teorier. Mathijs Pelkmans och Rhys Machold diskuterar vad som blir en konspirationsteori, 

med fokus på dess inbäddning i och påverkan på det socio-politiska fältet (Pelkmans & 

Machold 2011). Jan-Willem van Prooijen och Karen M. Douglas gör en litteraturöversikt 

gällande konspirationsteorier och beskriver dem som universella, sociala och kopplade till 

känslor, och att de kan få konsekvenser som påverkar människors säkerhet, relationer och 

hälsa (Van Prooijen & Douglas 2018). Joseph E. Uscinski, Casey Klofstad och Matthew D. 

Atkinson lyfter hur försök att motbevisa konspiratoriska idéer sällan lyckas, med 

förklaringen att predisposition snarare än information är huvudsakliga drivkraften för 

övertygelse av konspirationsteorier (Uscinski, Klofstad & Atkinson 2016).  

Jaron Harambam och Stef  Aupers menar att samtida konspirationsteorier riktar sig mot 

hemliga och onda krafter som döljer sig i samhället och agerar inom läkemedelsindustrin, 

politiska institutioner och forskningslaboratorier. Genom att formulera alternativa 

sanningar utmanar konspirationsteoretiker vetenskapens epistemiska auktoritet (Harambam 

& Aupers 2015, 467). Vanligen kritiserar konspirationsteoretiker vetenskapens dogmatism 

och det sociala formandet av en expertkultur, vilket tillsammans med akademikers 

avfärdande av konspirationsteoretiker leder till exkludering och stigmatisering av alternativ 

kunskap (Harambam & Aupers 2015, 472). I en studie på hur David Icke – en känd individ 

inom världen av konspirationsteoretiker – legitimerar sina påståenden, lyfter Harambam 

och Aupers att konspirationsteoretiker har möjligheten att anspela på hela spannet av 

epistemiska strategier (Harambam & Aupers 2019, 3). Strategierna Icke använder är en 

kombination av personlig erfarenhet, tradition, vetenskap, teknologiskt bildspråk och social 

teori (Harambam & Aupers 2019, 16).  

Medicinsk antropologi har de senaste decennierna diskuterat vaccinationer och vaccin-

motstånd, för att bilda förståelse för de olika ståndpunkterna och varför de besluten tas (se: 
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Sobo et al 2016; Sobo 2016; Gottlieb 2013; Atlani-Duault & Kendall 2009). Sobo et al 

lyfter sociala dimensioner gällande vaccination och hur digitala kulturer påverkar hälso-

relaterade beslut (Sobo et al 2016, 529). Genom studier synliggjordes det hur webb 1.0  och 1

dess tillgängliggörande av kunskap och åsikter leder till ett tillplattande av kunskaps-

hierarkin och en förstärkning av tvivlet mot experter, vilket webb 2.0  med sin interaktiva 2

dimension verkar förstärka (Sobo et al 2016, 531). 

Gällande relationen mellan och medias betydelse för konspirationsteorier finns det mycket 

litteratur med olika angreppsvinklar, om det så är att den lyfter den stridiga relationen 

mellan media och konspirationsteorier (Aupers, Crăciun & Önnerfors 2020), skillnader 

mellan konspiratoriska och vetenskapliga diskussioner i forum (Zhang et al 2021), 

kommunikation till en befolkning i en värld som präglas av post-truth (Kahan 2013; 

Connolly et al 2019) och vikten av att inkludera antropologer i kommunikation om 

hälsovård (Atlani-Duault & Kendall 2009). Piia Varis lyfter att hur tillförlitligt något 

uppfattas beror högst på interaktion och är mer avhängigt av hur läsaren konstruerar och 

uppfattar tillförlitligheten än hur verkligt det framställs. Varis belyser även att flera forskare 

betonar en social aspekt och att fokus borde flyttas från innehållet till hur den ideologiska 

konstruktionen av produktion, cirkulation och mottagande formar identiteter och sociala 

grupper, vilka följaktligen ordnas enligt en hierarki (Varis 2019). I april 2021 släpptes en 

rapport skriven av Andreas Önnerfors på beställning av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, för att möta det växande behov som uppstått under Covid-19 pandemin av 

att öka kunskapen om konspirationsteorier och dess bidragande till spridning av 

misinformation och en polarisering av opinionen (MSB 2021).  

Den huvudsakliga aspiration med min studie är att bygga vidare på Varis’ (2019) idé om 

sociala grupper som ordnas enligt en hierarki, Harambam och Aupers’ (2015, 2019) 

resonemang om exkludering av alternativ kunskap, samt Atlani-Duault och Kendalls (2009) 

tanke om att information om hälsovård måste formas utefter flera sociala och kulturella 

aspekter. Flera studier har tidigare undersökt konspirationsteoriers påverkan, vad som 

möjliggör dess genomslagskraft och relationen till media. Mitt intresse med min studie är i 

stället att skapa perspektiv på varför människor möts i internetforum för att diskutera 

vaccinmotstånd. För att inifrån grupperna belysa att motivationen inte bara är 

konspirationen, utan även det plattformen och grupperna ger människorna som är 

 Första utvecklingen av World Wide Web med syftet att möjliggöra informationssökning1

 Nästa generation av World Wide Web med möjlighet till interaktion och samarbete för 2

användarna
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distanserade från den vetenskapliga debatten och dess dominanta diskurs. Mitt fokus ligger 

huvudsakligen på kunskapen de tror på snarare än de individer som tror på den. Genom 

studier av epistemisk auktoritet och konspirationsteoriers koppling till kunskap för att 

skapa ett teoretiskt ramverk, och resultatet från min empiriska studie, kommer slutsatser 

diskuteras om plattformernas funktion och betydelse för människorna i grupperna.  

1.4 Teori 

För att möjliggöra en analys av det insamlade materialet har huvudsakligen två teorier valts 

ut – ett ifrågasättande av vetenskapens epistemiska auktoritet och användningen av 

alternativa epistemiska strategier. Andra litterära verk kommer även lyftas i analysen för att 

bygga upp diskussionen varför empirin ser ut som den gör, men teorierna nedan är 

behjälpliga för att besvara uppsatsens frågeställning.  

Ifrågasättande av vetenskapens epistemiska auktoritet 

Dietram A. Scheufele och Nicole M. Krause betonar vikten av epistemisk kunskap när 

individer ska fatta betydelsefulla beslut, vilket innebär icke-experters nivå av information 

och misinformation om den vetenskapliga processen och hur den formar upptäckter inom 

vetenskap. Det här skiljs från epistemisk övertygelse, vilket handlar om övertygelser om 

kunskapens karaktär och hur vetskap kommer till (Scheufele & Krause 2019, 7663). Den 

epistemiska övertygelsen påverkar synen på epistemisk auktoritet och vilken kunskap som 

värdesätts i legitimerandet av information. De som benämns konspirationsteoretiker menar 

att den vetenskapliga världsbilden är dogmatisk och den dominanta kraften i det 

västerländska samhället och underrättar och legitimerar samhällets institutioner (Harambam 

& Aupers 2015, 471). 

Varis lyfter den sociala aspekten om identiteter och sociala grupper som formas och ordnas 

efter en hierarki (Varis 2019), genom sociala gränsdragningar vilka påverkar dynamiken i 

form av återkommande inkludering och exkludering av människor, praktik och kunskap, 

blir resultatet den konventionella bilden av vad vetenskap är och innehåller (Harambam 

2020, 180). Konspirationsteoretiker ger vetenskap ett annat ramverk och använder fler 

epistemiska strategier för att bilda förklaringar, och ifrågasätter således den konventionella 

bilden av vetenskap och dess epistemiska auktoritet. 
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Alternativa epistemiska strategier 

I kontrast till det konventionella fokus som ligger på fakta, prioriterar konspirations-

teoretiker andra strategier för vetskap; exempelvis känslor, personliga erfarenheter, 

intuition, sedvanor och kosmologi. Sanningen måste kännas rätt, snarare än att vara rätt 

enligt samhällets regler (Harambam 2020, 220). Harambam beskriver att konspirations-

teoretikers behov av att “connect the dots” och David Ickes dragning till personliga 

erfarenheters epistemiska auktoritet, pekar på en större kulturell trend där det sanna jaget är 

den mest pålitliga och värdefulla källan för kunskap (Harambam 2020, 112).  

Att urskilja kvalitativt bra från tveksam information kan vara svårare idag när 

informationslandskapet består av ett överflöd av information som framställs som trovärdig 

(Harambam 2020, 221). Karaktären på interaktionerna mellan konsumenterna av 

vetenskapsnyheter kan dessutom enkelt överskugga kvaliteten av informationen som 

presenteras och således påverka om informationen integreras in i trossystemen (Scheufele 

& Krause 2019, 7667). Människan har en tendens att acceptera information som speglar 

redan existerande värderingar och världsbilder, vilket ytterligare förstärks av samtidens 

teknologi där algoritmer formar informationsbilden efter vårt och våra vänners beteende 

online och icke-konventionella epistemiska strategier får därför stor genomslagskraft online 

(Harambam 2020, 221). 

1.5 Metod 

Tidigt i skrivprocessen av uppsatsen spenderades mycket tid med att gå igenom och finna 

tidigare forskning på angränsande ämnen, för att bygga upp en bakgrund och ett teoretiskt 

ramverk. Mitt empiriska material består av inhämtade konversationer och bilder från tre 

olika stängda Facebook-grupper, vilka alla relaterar till motstånd mot Covid-19-vaccin. Med 

hjälp av litteratur om den vetenskapliga diskussionen och kunskapsstrategier och empiri 

över diskussionerna i grupperna, kan det möjliggöra förståelse till varför människor vänder 

sig till en plattform som Facebook för att samla information och diskutera vaccin.  

De tre grupperna valdes till följd av sin höga aktivitetsgrad och att de främst var en 

samlingsplats för dem som är tveksamma till eller mot vaccinationer, till skillnad från andra 

grupper som är till för diskussioner mellan både de som är för och de som är mot vaccin. 

Alla tre grupperna är privata grupper, vilket innebar att jag fick ansöka om medlemskap för 

att få tillgång. Det gjorde jag med min privata användare på Facebook. För att bli 
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accepterad krävdes det att jag godkände gruppens regelverk som sammanställts av 

administratörerna och i någon av grupperna ombads jag även besvara några frågor om vad 

min inställning till vaccin är, vilka jag besvarade ärligt. Regelverken i grupperna är snarlika 

och inkluderar regler som att respektera varandra, inte sprida falsk information och att 

undvika hets mot folkgrupp och mobbning. Mitt medlemskap accepterades till de 

grupperna jag ansökte. 

Inledningsvis ville jag göra min observation i någon svensk antivaccin-grupp, men fick 

tänka om eftersom det var väldigt låg aktivitet i de grupperna. De tre grupper som i stället 

valdes ut var alla internationella grupper där engelska för det mesta användes för att 

kommunicera. De mest aktiva personerna i grupperna var enligt sina profiler ifrån USA, 

Storbritannien, Australien och Sydafrika. 

Observationerna som genomfördes var helt passiva utan deltagande från mitt håll, eftersom 

mitt syfte var att studera informationen som delades och vad medlemmarna skrev i 

grupperna. De flesta inlägg jag observerat är skrivna under första kvartalet av 2021. 

Observationerna genomfördes utspritt under april 2021 några timmar per tillfälle, vilket 

varvades med läsning av tidigare litteratur på ämnet. Inledningsvis gick jag tillbaka och 

observerade det som publicerats tidigare för att sedan fortsätta observationerna allt 

eftersom fler inlägg publicerades. Sammanlagt spenderades ungefär 20 timmar på att 

observera. Min avsikt var att sprida ut tiden jämt mellan de tre grupperna, men i realiteten 

lades ungefär hälften av tiden på en av grupperna eftersom aktiviteten var markant högre i 

den. När observationerna var genomförda kategoriserade jag det jag inhämtat, för att 

enklare möjliggöra en analys av det empiriska materialet.  

Metodologisk reflektion 

När jag inledde min digitala observation var min avsikt att studera konspirationsteorier och 

desinformationen som spreds i grupperna om Covid-19-vaccin. Det fanns självfallet en del 

inlägg av mer konspiratorisk karaktär, men ganska snabbt insåg jag att en stor del av 

inläggen var väldigt personliga och fulla av känslouttryck, vilket ledde till att jag ändrade 

fokus för min uppsats.  

Fördelen med att genomföra en digital observation är att internet ofta är tilltalande som 

samlingsplats för stigmatiserade grupper (Barratt & Maddox 2016, 702), vilket innebär att 

dold digital observation möjliggör observation av naturliga interaktioner utan att forskaren 
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influerar datan (Kavanaugh & Maratea 2020, 6). Nackdelen med digital observation är att 

datans betydelse lätt kan misstolkas eller gå förlorad utanför den sociala och kulturella 

kontext där den producerats (Barratt & Maddox 2016, 703), vilket jag försökt vara 

medveten om under arbetets gång. När jag genomförde min observation upplevde jag att 

jag ibland behövde mer bakgrundsinformation och att det var svårt att hänga med gällande 

vissa konspirationsteorier och personer som togs upp, men det var ett hinder som jag ofta 

kunde överkomma genom att kolla upp vissa saker på egen hand eller läsa på genom 

länkarna som delades i gruppen.  

Vid sammanställningen av uppsatsen upplevde jag att jag kunde spenderat mer tid på att 

observera, eller åtminstone utvecklat mina anteckningar från observationerna. Vid några 

tillfällen hade jag endast kort beskrivit vad jag sett och sparat en kommentar från något 

inlägg. Under framtida observationer hade jag utvecklat det här, men för nu i arbetet med 

analysen innebar det att jag fick gå tillbaka i grupperna några gånger för att inte gå miste 

om inläggets kontext. 

Viktigt att reflektera över är även mina existerande fördomar gentemot konspirations-

teoretiker. Hameed Chughtai och Michael D. Myers diskuterar att det är vanligt att 

forskarens ingång till fältet tas för givet så fort denne får tillgång till det, men de menar att 

det är en process där forskarens bakgrund, fördomar och förväntningar spelar en stor roll 

(Chughtai & Myers 2017). Jag gick in i arbetet med uppsatsen med den vanliga bilden av 

och de fördomar som finns mot konspirationsteoretiker. Det innebär även att jag ville 

studera och förstå något jag betraktade som “fel”, vilket kan bli problematiskt om 

fördomarna leder till förhastade slutsatser eller om man blundar för sådant som motsäger 

den existerande uppfattningen (Chughtai & Myers 2017, 801). Min skepsis gentemot dem, 

ledde till att jag ville förstå bakgrunden till deras skepsis. Det innebär att jag var tvungen att 

reflektera över min utgångspunkt för att undvika förhastade slutsatser. Uppsatsen 

medförde att jag under processens gång gått från att inte förstå till att börja förstå, och 

således ändrat min bild av konspirationsteoretikerna och varför de vänder sig till 

internetforum.  

Under observationerna upptäckte jag att en del konton som skrev inlägg och 

kommenterade verkade vara falska profiler som förlöjligade personerna i grupperna. Deras 

inlägg tenderade likna de andra medlemmarnas inlägg men var ofta väldigt överdrivna. I 

några grupper upplevde jag det som att personerna med falska profiler hade långa 

konversationer med varandra och drog hela tiden konspirationsteoretikernas resonemang 
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några steg längre. Det de här profilerna hade gemensamt var att det var alldeles nyskapade 

profiler och de hade inga eller endast ett fåtal vänner, ofta var de falska profilerna dessutom 

endast vänner med varandra. Det innebär självklart inte att alla nyskapade profiler var 

falska profiler, men som en försiktighetsåtgärd undvek jag att ta med inlägg i min analys 

om jag var osäker på om de var genuina. Framförallt en av grupperna verkade sakna de 

inlägg som var skrivna av falska användare, vilket kan ha berott på om administratörerna 

kollade personernas profiler innan de accepterades in i gruppen.  

Etiska överväganden 

De grupperna jag valde att observera var privata grupper till vilka en ansökan krävdes för 

att få tillträde, därav tillkommer flera etiska överväganden. Min undersökning innehöll inget 

som ledde till att jag behövde gå emot gruppernas regelverk eller besvara ansökans frågor 

oärligt och jag accepterades därför på samma villkor som andra gruppmedlemmar. En 

viktigt aspekt är att grupperna är “stängda forum” och att personer ofta kan underskatta 

offentligheten och därför uppfatta grupper på sociala medier som en sluten miljö, där 

information ges i förtroende (Görman 2017, 30). Det jag observerat har inhämtats utan 

medlemmarnas vetskap, därför kommer jag som försiktighetsåtgärd lägga extra vikt på att 

skydda de observerades identitet, eftersom det är forskarens ansvar (Vetenskapsrådet, 27). 

De citat jag använder i uppsatsen kommer således inte vara direktcitat, utan i stället 

fraseringar eller omskrivningar utan direktlänkar till min empiri.  

2. Bakgrund 

2.1 Vaccinationsmotstånd 

Vaccinationsmotstånd är inget nytt fenomen utan det har funnits så länge vaccin existerat 

(Stano 2020, 487). Under 1800-talet möttes vaccinet mot smittkoppor av stort motstånd i 

både England och USA. Några av de olika motiven bakom vaccinmotståndet var bristande 

tilltro till medicin generellt, att det kom från djur, att det injicerades genom huden och så 

fanns det de som menade att ett vaccin inskränkte på deras personliga frihet (Stano 2020, 

488). 

Vid slutet av 1980-talet uppmärksammade bland annat lärare, läkare och föräldrar en ökad 

andel små barn med försenad eller hämmad språkutveckling och neuropsykiatriska 

diagnoser. De följande decennierna ansågs miljögifter vara en bidragande faktor till detta, 

specifikt tiomersal som användes som konserveringsmedel i flertalet vaccin (Kaufman 
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2010, 10). Sambandet uppmärksammades eftersom diagnoserna verkade öka samtidigt som 

mängden rutinmässiga barnvaccinationer i USA ökade. Det rapporterades dessutom av den 

vetenskapliga gemenskapen att vara teoretiskt möjligt och blev inte slutgiltigt dementerat. 

Först de senaste decennierna presenterade majoriteten av vetenskapliga studier att de inte 

fann något kausalt samband. Trots detta ledde det till att den tidsmässiga 

överensstämmelsen mellan ökningen i neuropsykiatriska diagnoser och barnvaccinationer, 

vilken förstärktes av föräldrars berättelser, öppnade upp för ett kulturellt rum med 

omfattande försiktighet gentemot vaccin, som lever kvar än idag (ibid).   

Ytterligare en utveckling skedde när the Lancet  1998 publicerade en artikel av Wakefield et 3

al som antydde på en relation mellan MPR-vaccinet  och utvecklingsstörningar. 4

Publikationen ledde till en mediestorm och ökad oro gentemot vaccinet. Det var först år 

2004 medförfattarna till Wakefield återkallade sitt stöd för artikelns hypotes, men den 

starka koppling som gjorts var oåterkallelig och rädslorna hade redan fått fäste på båda 

sidor av Atlanten (Kaufman 2010, 21). Massmedia spelade en stor roll i spridningen och 

mottagandet av Wakefields argument och de konspirationsteorier som sedan följde. Under 

senare år påstod Wakefield att förnekandet av hans argument var del av en större 

konspiration som försöker undanhålla sanningen, vilket även det fick stor spridning genom 

massmedier (Stano 2020, 492). 

Inom antivaccinationsrörelsen kombineras ofta de falska medicinska argumenten ovan med 

tron att stora läkemedelsbolag avsiktligen vill göra människor sjuka för att skapa ett 

beroende av vacciner eller läkemedel. Covid-19 anses därför av många vara skapad med just 

detta syfte (MSB 2021, 14). 

För en del har vaccinmotståndet religiösa grunder. I en amerikansk undersökning gjord i 

februari 2021 visade sig vita evangelister vara den grupp minst benägna att vaccinera sig 

mot Covid-19. Skepticismen från religiösa konservativa grundar sig främst i det växande 

tvivlet för den ledande eliten, vetenskap och medicin (Deal Barlow 2021). Kristna 

nationalister ser på sig själv som utvalda av gud och därför även som beskyddade från 

sjukdomar, Covid-19 är ett budskap från gud att världen måste förändras. De ser friheten 

från statsmakten som en viktig del i det traditionella religiösa ramverket, vilket leder till 

kritik mot de restriktioner som införs för att minska smittspridning (ibid).  

 En brittisk medicinsk tidsskrift3

 Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund4
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En del evangelister avstår vaccinet baserat på tron att det utvecklats med hjälp av färsk 

fostervävnad, när i realiteten endast ett fåtal av vaccinen använt stamceller med ursprung 

från ett aborterat foster för flera decennier sedan. Flera evangeliska kyrkor har uttalat sig 

om att det trots abortmotstånd kan vara etiskt att ta vaccinen mot Covid-19 för att skydda 

befolkningen (Deal Barlow 2021). Även Vatikanen har gjort ett liknande uttalande för 

anhängare till katolska kyrkan där de förklarar vaccination med dessa vacciner som 

acceptabelt om inget annat alternativ finns, trots starkt motstånd för abort (Vatikanen). 

Men trots kyrkornas uttalande kvarstår motstånd med religiös koppling, vilket synliggörs 

genom mina observationer. 

2.2 Konspirationsteorier gällande Covid-19 

Varken konspiratoriskt tänkande som präglar det postmodernistiska samhället eller 

vaccintvivel är något nytt. Covid-19 gav därför upphov till en rad nya konspirationsteorier 

som huvudsakligen kan delas in i sex olika inriktningar: virusets ursprung, virusets 

spridning, vem som smittas och virusets dödlighet, vad som görs inom folkhälsan av 

experter och politiker för att motverka pandemin, vaccinationer och teorier och 

förklaringar till varför Covid-19 sker nu (MSB 2021, 8).  

En del tror på virusets existens, men menar att det medvetet eller omedvetet spridits av 

aktörer som olika stater eller andra, exempelvis Bill Gates. Huruvida spridningen är 

avsiktlig eller inte diskuteras även, men vanligast är tron att det skett avsiktligen och 

planerat, därav idén om “plandemin”, vilken presenterades i en kvasi-dokumentär under 

namnet Plandemic. Enligt de som tror på denna teori är pandemin skapad med ekonomisk 

vinning och kontroll som avsikt, genom att tvångsvaccinera världsbefolkningen och berika 

“big pharma” (MSB 2021, 14). På andra sidan finns det även de som tror att hela pandemin 

är en bluff, att Covid-19 i själva verket är en vanlig influensa vilken framställs som farligare  

av de styrande och media för att kontrollera befolkningen (MSB 2021, 15).  

Redan flera år före Covid-19 cirkulerade konspirationsteorier kring inplanteringen av 

mikrochip i människor, med syftet att utöva kontroll. På något vis har dessa konspirations-

teorier sammansmält med vaccinationsmotståndet och spridit idén om att vaccinet 

innehåller ett mikrochip (MSB 2021, 14). Inom global hälsa är Bill and Melinda Gates 

Foundation den största privata välgörenhetsorganisationen som genomfört flertalet 

vaccinationsprogram och stöttat vaccineringen mot Covid-19, vilket bland annat ligger till 
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grund för konspirationsteorierna där Bill Gates kopplas samman med vaccineringen och in-

planteringen av mikrochip (MSB 2021, 15). Ytterligare en konspirationsteori riktad mot 

Gates har tagit inspiration från en misstolkad mening från en TED-konferens år 2010, där 

Gates lyfter idén att jordens överbefolkning kan hämmas med hjälp av nya vaccin, sjukvård 

och reproduktiv hälsa. En del menar därför att Gates i det föredraget uttryckligen säger att 

de önskar kontrollera överbefolkningen med hjälp av vaccin, exempelvis genom dold 

sterilisering (Reuters 2020). 

I oktober 2019 ägde Event 201 rum, vilket var en pandemi-övning som anordnades av 

John Hopkins Center for Health Security i samarbete med World Economic Forum och 

Bill & Melinda Gates Foundation. Simuleringen bestod av ett utbrott av ett nytt 

coronavirus som under de första 18 månaderna dödade 65 miljoner människor. Syftet var 

att finna områden där samarbete på olika nivåer var nödvändigt för att minska risken för 

stora samhälleliga och ekonomiska konsekvenser (Kuperjanov 2021, 174). När SARS-

CoV-2 bröt ut endast några månader senare, menade många att det omöjligt var en 

tillfällighet och flera konspirationsteorier följde. 

Ovan har jag redogjort för några av de konspirationsteorier som finns gällande Covid-19. 

Även om många rör andra ämnen än vaccinationen i sig, tenderar de flesta konspirations-

teorier någon gång lyftas och diskuteras i antivaccinations-grupperna på Facebook. 

Möjligen för att många av teorierna hänger ihop, eller bara för att grupperna har blivit ett 

utrymme för att lyfta annan information än den som lyfts i den offentliga debatten.  

3. Varför vänder sig en del personer till internetforum för att 

samla information? 

3.1 Ilska 

It was never about Covid in the first place .. Covid was created as an excuse for them to 

inject the "Vaccine" into the people. Whatever happens , i have no doubt that this has 

been orchestrated from the start by vicious elements. (Facebook) 

Många av personerna i Facebook-grupperna ger intryck av att vara stereotypiska 

medborgare i post-truth-samhället där samhällskritik och skepsis är en stor del. Ofta är 

konspirationsteorier högst känslosamma och orsakas av negativa känslor (Van Prooijen & 

Douglas 2018, 901), vilket blir tydligt i grupperna där inläggen ofta är intensiva och fulla av 
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känslouttryck. Tron på konspirationsteorier är sammankopplat med intuitivt tänkande 

snarare än analytiskt (Van Prooijen & Douglas 2018, 901). Det leder till att känslor får stor 

inverkan på vad som känns rätt för individen och hur informationen sedan framställs och 

sprids. Zhang et al lyfter att innehållsanalyser som gjorts visar på att negativa ord och 

känsloord är en trivial del av dessa flöden, vilket även leder till att konspirationsteorier får 

större spridning och genomslagskraft än vetenskaplig information (Zhang et al 2021, 

587-588). Interaktionerna mellan konsumenterna av informationen kan även enkelt 

överskugga kvaliteten och påverkar den epistemiska övertygelsen och vad som upplevs som 

trovärdigt (Scheufele & Krause 2019, 7667).  

År 2018 genomförde Facebook förändringar med syftet att minska spridningen av fake 

news och stärka meningsfulla band mellan människor, genom att prioritera nyheter som var 

relevanta och ansågs trovärdiga inom användarnas lokala gemenskap (Facebook 

Newsroom), däremot menar Scheufele och Krause att det här i stället kan leda till att 

användarna ser mer innehåll som underbygger deras redan existerande ideologier och 

därför ger motsatt effekt i arbetet mot fake news (Scheufele & Krause 2019, 7664). Det här 

kan kanske även leda till en stärkt gemenskap och att fler personer hittar till grupperna, om 

mer av innehållet speglar individens egna intressen.  

Once again, Mr. John Smith and others, my group is not there for you, it is there for 

those who share my beliefs, so please feel free to leave. I didn't ask you for your 

thoughts. Get away of  here. You are not welcome here. We're not claiming to be 

scientists, but astrazeneca created a vaccine that was cancelled in numerous countries 

because it wasn’t safe. So how can I trust a scientist or whoever made a vax that 

released something, then it comes back out on the news, that other countries stopped 

giving it due to safety concerns, but now our country, South Africa, which is as stupid 

as hell, says it's safe again.... They are scientists and don’t even know their own job. […] 

So don't come here with your snarky memes and comments... I'm going to kick you 

out... Go find another hobby, get the vaccine, but leave those of  us who don't want it 

alone. Thank you. (Facebook) 

Konspirationsteorier är identitetsformande och för samman människor i kollektiv online, 

där de konsumerar information eller deltar i konspirerandet och producerar teorier (Varis 

2019). Hur information produceras, cirkulerar och mottags formar sociala grupper och 

ordnar dem efter en hierarki (ibid). Hur konstruktionen sker påverkar varför en del narrativ 

anses vetenskapliga och andra konspirationsteorier. Denna kommunikativa process är 

ideologiskt konstruerad på så vis att vissa verkar som kunskapsproducenter, en del sprider 
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den vidare, andra är mottagare och en del står utanför – exempelvis konspirationsteoretiker 

som betraktas som outsiders (ibid).  

Facebook-grupperna blir därför ett forum där utrymmet finns för de som annars står 

utanför. Inlägget ovan är ett exempel på medlemmarnas önskan att ha detta utrymmet för 

likasinnade, samt fientligheten mot de som tar sig in i utrymmet och lyfter samhällets 

vedertagna information. Antivaccinationsrörelsen ses ofta som paranoid och obildad, den 

här fördomsfulla bilden av gruppen leder till att även människor i en grupp som är emot 

vaccin tar illa upp av att bli kallade “anti vaxxers”, på grund av dess generellt negativa 

mening i samhället: 

I blocked the disrespectful guy who called us bad things as anti vaxxers (Facebook) 

Personerna i grupperna, även generellt konspirationsteoretiker i sig, målar upp den 

vetenskapliga världsbilden som dogmatisk (Harambam & Aupers 2015, 471). 

Konspirationsteoretiker prioriterar ofta sin intuition och vad som känns rätt, vilket leder till 

att de försöker “connect the dots” (Harambam 2020, 220). Många inlägg i grupperna är 

därför ifrågasättande av den konventionella världsbilden eller vädjanden till att människor 

måste vakna upp och se sanningen, om det så är “plandemin” eller risker med vaccinet: 

“€ov1d is a v1ru$ so deadly, that it requires billions in advertising budget to convince you 

it’s a real threat!” (Facebook). Detta bemöts av någon som fortsätter på samma spår och 

lägger till mer aspekter hen finner orealistiska: “Yes, and many ‘apparently' have this 

‘deadly’ virus without even knowing it, and need to have a faulty test to see if  they have it” 

(Facebook). 

Ofta har konspirationsteoretiker en kritisk syn på samhällets institutioner, med bakgrunden 

att en grupp mäktiga personer antas kontrollera befolkningen (Harambam & Aupers 2015, 

470). Den här gruppen styr vilken kunskap som accepteras och dogmatismen bidrar till 

förstärkandet av en expertkultur kring forskare, vilken följaktligen utesluter andra mer 

avvikande former av kunskap (Harambam & Aupers 2015, 472). Men när människor 

ifrågasätter den vedertagna sanningen och formulerar egna sanningar, likt personerna i 

Facebook-grupperna, utmanas vetenskapens epistemiska auktoritet (Harambam & Aupers 

2015, 467).  

I don’t feel bad about people dying from experimental flu vaccines. Millions of  people, 

including doctors, warned you not to but you called them conspiracy theorists and now 
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you’re dead. Too bad. The TV wasn’t right. Learn from your mistakes in your next life. 

(Facebook) 

Medlemmarna delar inte bara passivt länkar och information, utan väljer vad som sprids, 

kommenterar det, tar saker ur sitt sammanhang och placerar i en ny kontext. I många fall 

lägger de till sin åsikt eller en personlig berättelse för att relatera eller understryka 

informationen. Det innebär att medlemmarna antar sig en aktiv roll med möjlighet att ange 

nya meningar och tolkningar till information, men även sprida den kunskap som är 

tilltalande för dem (Stano 2020, 486).  

Them: Your kids can’t come to school 

Me: I’ll homeschool 

Them: You’ll be on your own 

Me: I’m surrounded by my family and all the people reaching the same conclusions all 

over the world 

Them: You can’t choose for yourself  

Me: I just did 

Them: What can we tempt you with? 

Me: Nothing 

— 

When they have nothing you want they are powerless. And that’s when power comes to 

the people. (Facebook) 

Ovan är ett inlägg med en påhittad konversation av en medlem som publicerades i en av 

grupperna. Det är inte bara genom att aktivt delta i spridningen av information 

medlemmarna försöker ta kontroll, utan även genom att demonstrera sin frihet och 

uppmuntra andra i gruppen till det samma. På inlägget har någon frågat vad man ska göra 

om man behöver sjukvård eller operationer, varpå personen möts av svaret: “you would 

only need them if  you've lived a submissive life living on poorly selected diets relying on 

the big pharma's to sort you out” (Facebook).  

Något som lyftes fram flertalet gånger i grupperna var idén om att ren hälsa är botemedlet 

till Covid-19:  

“THIS IS AMAZING, TO EVERY COUNTRY, GOVERNMENT AND 

ESPECIALLY BILL FU*KEN GATES. I have just found the cure to covid. A hot cup 
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of  lemon and honey, cold and flu tablets night and day 3 days off  work, so Biden can 

now take his finger of  the money printer” (Facebook)  

Det finns även de som diskuterar olika sätt för att motverka vaccinet för dem som har 

tvingats till att ta det: “Through my readings I found people talking about distilled water 

they say it breaks down anything delivered by the vaxx to the cell” (Facebook). Det här blir 

ett tydligt exempel på hur personerna tar avstånd från myndigheters vädjan och 

vetenskapen och försöker finna andra alternativ för att bygga upp sin hälsa eller stå emot 

vaccinets effekter. Personen som föreslår citron och honung i kombination med 

influensamedicin, har möjligen haft Covid-19 själv, eller någon i personens närhet, och 

tillfrisknat efter ett par dagar efter denna behandling. Att personen tar avstånd från fakta 

och i stället prioriterar personliga erfarenheter är typiskt för konspirationsteoretiker 

(Harambam 2020, 220). 

Bilden till höger delades med förklaringen att 

Covid-19 inte handlar om hälsa, utan den följer i 

stället spåret om att allt handlar om kontroll över 

befolkningen. Genom det här tar personen avstånd 

från de restriktioner som införts och därför även 

förklaringen til l varför restriktionerna är 

gynnsamma för samhället och befolkningens hälsa.  

Under pandemin införde Facebook och flera andra 

sociala medier åtgärder för att minska spridningen 

av desinformation och misinformation. Det kan 

exempelvis vara i form av en varningstext som syns i samband med inlägg som rör 

Covid-19 eller inlägg som tagits bort efter granskning (Facebook for Media 2021). Många 

inlägg i grupperna rör därför vad de menar som censurering och de inläggen möts ofta av 

mycket medhåll: “Yep, and they removed it… but not before we all saved it” och “Wow 

they are trying to remove everything!” (Facebook). Facebooks åtgärder förstärker troligtvis 

medlemmarnas frustration om censurering och idéerna om ett storskaligt nedtystande. 

Många menar att det bekräftar deras misstankar och teorier, vilket kan leda till fler 

alternativa sanningar. 

En person skriver “this says to me they don’t work then” (Facebook) och delar en artikel 

med rubriken: An unvaccinated worker set off  an outbreak at a U.S. nursing home where 
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most residents were immunized. Myndigheterna har sedan vaccinen lanserades varit tydliga 

i sin kommunikation med att ett vaccin inte skyddar till hundra procent, ett vaccin behöver 

endast ha en effektivitet på minst femtio procent för att godkännas (WHO 2021). Det 

innebär att trots vaccinationer kan folk insjukna i Covid-19, men den informationen verkar 

inte tillräcklig för en del personer i grupperna: “Blame the unvaccinated when it’s spreading 

through the vaccinated. Are we stupid?” (Facebook). 

Forskare menar att konspirationsteorier blir till genom kulturella processer med syftet att 

försöka hantera komplexa förklaringar, oro och ojämlikheter till följd av samhälleliga 

förändringar. Konspirationsteorier kan genom sina tydliga men samtidigt komplexa 

utläggningar ge komfort under en osäker tid i en komplex värld (Harambam 2020, 20).  

Tidigare forskning visar även på att en känsla av maktlöshet, oro och en strävan efter den 

egna gruppens erkännande, i det här fallet till exempel att utrymmet blir större för 

alternativa epistemiska strategier, leder till konspirationsteorier om andra grupper, i det här 

fallet de som vaccinerar sig eller uppmanar till det (Biddlestone et al 2020, 221). 

Biddlestone et al menar att det är en grundläggande mänsklig motivation att sträva efter en 

känsla av kontroll i sitt liv och sin omgivning. När känslan av maktlöshet uppstår tenderar 

människorna att tillskriva kontroll till andra parter, som gud eller statsmakter (Biddlestone 

et al 2020, 222). Bristen på personlig kontroll och osäkerhet leder ofta till liknande 

meningsskapande processer, vilket jag går mer in på i nästa avsnitt. När dessa känslor 

uppstår kan konspirationsteorier hjälpa individer att förstå sig på händelser och sin omvärld 

(Biddlestone et al 2020, 223). 

3.2 Oro 

Hi everyone. My spouse just got the vaccine. I CAN’T believe it! What are your 

thoughts about a covid (mark of  the beast) vaccinated man sleeping with an 

unvaccinated woman? Am I being silly? I’m concerned about how it could affect me. I 

mean AIDS, gonorrhea, and all sexual infections get passed between partners through 

the mucus membranes. I don’t think sex is on the agenda for me until I know more. 

Would be open to hearing any thoughts anyone has to share about this topic. I did hear 

something about this vax having the potential to make women infertile (less of  an issue 

for me because I have 2 beautiful kids). But what else can it do if  it can do that? Almost 

feels like destiny has stepped in here as it relates to my relationship. Thanks for any 

insight anyone can offer (Facebook) 
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Covid-19 är den första pandemin i denna skala samtiden upplever, vilket troligen bidrar till 

människors stora engagemang och sökande efter svar. Konspirerandet kan därför fungera 

som meningsskapande processer för att försöka förstå. Det hänger ihop med att 

konspirationsteorier stärks av samhälleliga kriser som framkallar känslor av osäkerhet, 

ångest och maktlöshet (Van Prooijen & Douglas 2018, 901). Många av inläggen i 

grupperna består av personer, framförallt kvinnor, som beskriver sin upplevelse rörande 

Covid-19 eller vaccination och sedan ber om råd. Ofta är de oroliga och ber om råd i form 

av information eller erfarenheter. Den här typen av inlägg är några av de som ger flest 

reaktioner och svar från andra medlemmar, oftast majoriteten kvinnor även dem.  

Inlägget ovan bemöttes både av några som ifrågasatte henne men någon gav även sin åsikt 

på samma ämne, medan några stöttade: “I am legitimately sorry you’re so scared. You have 

every right to share your concerns as we have very little info on this new technology. And I 

wish others were adult enough to hear someone else’s reality without judgment. If  

someone is scared be compassionate no matter your opinion. It’s very brave of  you to 

express such a private topic and I am very disappointed at the insensitivity of  some of  

these comments” (Facebook).  

Sabo lyfter vaccinrelaterade handlingar som högst sociala, även när de till exempel sker på 

egen hand och framför en dator (Sabo 2016, 347). Genom att avstå vaccinering förklarar de 

sin samhörighet med gruppen utanför det som är mainstream (Sabo 2016, 348). När 

medlemmarna i grupperna skriver inlägg och ber om råd och stöd, bidrar det till känslan av 

tillhörighet när de behoven sedan möts. I den vetenskapliga diskussionen finns kanske inte 

samma utrymme för att ställa de här frågorna och diskutera, utan där avfärdas man som en 

outsider. De som ber om råd från grupperna visar på att vetenskapen inte är tillräcklig, utan 

de efterfrågar andra former av kunskap: 

I'm looking for any information about covid shots and fertility, as I'm thinking about 

getting pregnant or being pregnant while being vaccinated. It's safe, according to the 

CDC. I don’t believe them (Facebook) 

Det här ligger i linje med att konspirationsteoretiker tenderar att vända sig bort från 

vetenskaplig fakta och prioritera andra strategier för vetskap (Harambam 2020, 220). 

Konspiratoriskt tänkande beskrivs som en epistemisk quick-fix till komplexa problem 

(Knight 2000, 8, citerad i Harambam 2020, 20). Forskare jobbar med att särskilja fakta från 

andra anspråk på sanningen, som intuition, egna övertygelser, vidskepelse och myter. De 
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menar att konspirationsteoretiker lever i ett annat epistemiskt universum där reglerna för 

vad som är sant och falskt inte gäller, tron på konspirationsteorier handlar mer om 

övertygelse snarare än bevis (Harambam 2020, 13). Svaren på inlägget visar på att de 

prioriterar personens egna intuition: “I don’t intend on having children because I’m a firm 

believer  if  you can’t support yourself  you cannot support a child, and I barely scrape by. 

However I still would never risk my fertility” (Facebook). Dessutom delar medlemmen 

ovan med sig av en personlig inblick, vilket kanske skapar en form av kontakt och 

relaterbarhet mellan två som annars är främlingar för varandra.  

Ett annat inlägg delar en påstådd dokumentär som avslöjar konspirationsteorier om Bill 

Gates. Inlägget har fått starka reaktioner vilka rör varför Gates inte blivit lönnmördad än 

och att djävulen äger honom, men även kommentarer som bidrar till mer kontakt: “Thank 

you for this very meaningful post! It reaffirms my objection to the vaccine and I intend to 

study it so that I can back up my beliefs when confronted by persons who want to argue 

with me. Some of  my Christian friends and acquaintances have naively accepted the 

vaccine without doing their homework. This saddens me so much” (Facebook). Det här 

leder till några kommentarer mellan skaparen av inlägget och kvinnan som skrivit 

kommentaren ovan, där skaparen säger att hon forskat i två och ett halvt år och erbjuder att 

lägga till den andra kvinnan i en kristen Facebook-grupp, vilket hon tackar för och säger att 

hon ser fram emot. I den ursprungliga kommentaren delar både kvinnan med sig av sin 

oro, men även en inblick i hennes liv. 

För en del grundar sig vaccinmotståndet i religion, eftersom några konservativa religiösa 

inriktningar generellt har ett starkt tvivel gentemot vetenskap, medicin och den ledande 

eliten (Deal Barlow 2021). Religionen är även något som de vänder sig till för att förklara 

samtiden och pandemin (ibid). Kvinnan som skrivit inlägget ovan beskriver att satan har 

ljugit för oss men att hon och hennes syster har varit med om ett uppvaknande, därför 

säger hon att hon har gått tillbaka till guds lagar och lever som vi borde (Facebook). När 

hon bjuder in den andra kvinnan till en annan Facebook-grupp, bjuder hon in till ytterligare 

ett utrymme för alternativa strategier för vetskap, i det här fallet religion för att förklara 

pandemin. 

Oavsett online-innehållet och inläggs trovärdighet slutar inte människor sprida och 

kommentera inläggen, vilket uppdriver oförutsägbar och svårhanterlig gruppolarisering. 

Den gemytlighet som Web 2.0 tillåter och vilken återfinns i grupperna online frambringar 
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social tillit vilken tillåter spridningen av flera narrativ utan krav på referenser till bevisad 

fakta (Stano 2020, 493).  

Scheufele och Krause beskriver problematiken i att många saknar förståelse för 

vetenskaplig fakta och den vetenskapliga processen (Scheufele & Krause 2019, 7663), vilket 

kan vara en bidragande faktor till att människor letar efter andra källor för kunskap, helt 

enkelt för att den tillgängliga kunskapen är svårförståelig. Det förklarar även en del av 

konspirationsteorierna om Bill Gates. Hans resonemang och förklaringar är ibland för 

avancerade vilket leder till misstolkningar och ett sökande efter andra svar. Det här 

stämmer överens med att högre utbildning tenderar att innebära lägre sannolikhet för 

konspirationsteorier, för att de med lägre utbildning ofta tillskriver makt och avsiktlighet 

där det ofta inte finns (Van Prooijen & Douglas 2018, 901). Således får de känslosamma 

och intuitiva processerna, snarare än de analytiska, större plats. Vilket även innebär att 

känslosamma upplevelser ökar människors tendens att vända sig till meningsskapande 

processer och förklaringar (Van Prooijen & Douglas 2018, 902). 

En kvinna delar en lång diskussion om vaccin hon haft med en immunolog, vilket leder till 

att en annan kvinna ber om stöd i en diskussion med sin svägerska som också är forskare: 

Could you possibly pop over to my page and have this talk with my sister in law who’s 

constantly throwing the “I trust science” argument at me?! Also do you think you could 

PM me your links? (Facebook) 

Hon beskriver vidare: “I feel like she’s not putting things into terms I can understand and it 

frustrates me” (Facebook). De delar en lång konversation där ena parten besvarar frågor 

och skickar länkar med information till den andra. Om forskare gällande vetenskap skriver 

hon även: “It’s like they need a community of  ‘truth’ to tell them what’s right and what isn’t 

because they can’t build their own ‘truth’ in life or even find and construct it for 

themselves” (Facebook). Hon menar alltså att en del människor blint förlitar sig på det 

generellt accepterade narrativet om vetenskap, för att de inte kan hitta eller konstruera en 

egen sanning. Konversationen avslutas med att trådstartaren uppmuntrar till fortsatt 

sökande efter information och delar med sig av fler Facebook-grupper för att underlätta 

sökandet: 

That’s very good you’re gathering all the info, I know it can take time they don’t make it 

easy to find that’s for sure but definitely try to spread it too once you have it. I’m also a 

member of  a few other groups some more activist based and others discussion based. 
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I’ll post the link to one of  them you may be interested in and others as I come across 

them, but groups definitely make it easier to find things when you’re connected with 

the right people (Facebook) 

Ett annat inlägg som tyder på vetenskapen som för komplicerad, var ett inlägg med ett citat 

från ett svar på en fråga på The BMJs hemsida, en brittisk medicinsk tidskrift . Frågan 5

rörde om det skulle vara obligatoriskt för doktorer i Storbritannien att bli vaccinerade, 

medan det utdragna citatet handlade om att många blivit sjuka efter vaccinationerna. 

Problematiken i det här var att citatet var taget ur sin kontext och eftersom det 

ursprungligen publicerades på the The BMJ, sågs det som trovärdigt utan att någon 

ifrågasatte. Det här ledde till att The BMJ tog bort hela svaret med förklaringen att det 

använts på hemsidor och sociala medier för att sprida misinformation.  

När informationslandskapet idag består av ett överflöd av information som framställs som 

trovärdig blir det allt svårare att urskilja kvalitativt bra från tveksam information 

(Harambam 2020, 221). Människan tenderar att acceptera information som speglar redan 

existerande värderingar och världsbilder (ibid), vilket leder till att sådana här scenarion lätt 

kan ske. Inläggen i grupperna tenderar att främja känslomässig involvering, vilket kan leda 

till större sannolikhet att de delar inläggen vidare i sina sociala cirklar, snarare än att endast 

gilla-markera eller reagera på dem (Stano 2020, 491). Det här får stora konsekvenser i 

sådana fall när vissa citat väljs ut för att skapa reaktioner. Citatet delades för att det speglade 

människornas oro, men taget ur sin kontext fick det en annan betydelse och framställde 

vaccinationer på ett annat sätt än författaren avsett. 

Internet som massmedia har lett till semiotisk demokrati, där konsumenterna tolkar och 

skapar sin egen betydelse, där finns utrymmet för fler människor att berätta sin historia 

(Varis 2019). Varis lyfter den mer fientliga beskrivningen av internet som “the Petri dish for 

paranoids” (Fenster 2008, 1, citerad i Varis 2019). Det här är nog en del av den synen 

många har på människorna i dessa grupperna, men här används paranoida som 

nedvärderande eftersom det egentligen är ett sjukligt tillstånd. Efter mina observationer kan 

jag konstatera att många av människorna är fyllda av oro och misstänksamhet, vilket dock i 

folkmun skulle kunna kallas paranoid i samma bemärkelse som nojig. Det finns en stark 

koppling mellan oro och påvisande av hot, därför är det inte oväntat att människor med 

mycket oro tolkar tvetydig information som hotfull och att andra grupper har onda 

 https://www.bmj.com/content/372/bmj.n810/rr-14?5

fbclid=IwAR20xccdiuiiueoClXOUeRmLqllCeiaUj4UXvEfCMNVg_n9hmn1fygvuVA8 
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intentioner (Biddlestone et al 2020, 221). Det kan därför även leda till att 

konspirationsteorier tas an för att skydda den egna gruppen och nedsätta den hotfulla 

gruppen (Biddlestone et al 2020, 222): 

AstraZeneca vaccine has given some people in Europe blood clots, so they have 

stopped giving the jab in some countries, Australian prime minister said he wasn't going 

to stop the roll out of  the vaccine, what an idiot he is, this vaccine could be deadly, well 

done Bill Gates your plan might work after all of  reducing global population ,and 

making a ton of  money aswell (Facebook) 

Atlani-Duault och Kendall skriver under mitten av H1N1-pandemin år 2009 att ett 

misslyckande inom folkhälsan var att inte planera kommunikationen inför en epidemi utan 

att integrera den kunskap som fanns om kommunikation, krissituationer, risker och 

osäkerhet (Atlani-Duault & Kendall 2009, 208). Det systemet som existerade för 

nödsituationer närmade sig uppgiften endast enligt ett epidemiologiskt och biomedicinskt 

angreppsätt, vilket blir problematisk när katastrofer har flera orsaker och ursprung och 

därför berör flera områden – sociala, kulturella, politiska, religiösa och ekonomiska (ibid). 

De menar att det är av stor vikt att myndigheterna kan bemöta dessa angelägenheter och ge 

människor ett sätt att kanalisera sin oro (Atlani-Duault & Kendall 2009, 209).  

Det starka fokus som ligger på att endast sprida riktig information visar på att de sociala 

och kulturella dimensionerna av pandemier saknar utforskning, likaså undersökningar på 

hur osäkerhet och risker förmedlas på bästa sätt till människor som inte är epidemiologer 

(Atlani-Duault & Kendall 2009, 209). Det är farligt att förlita sig på att vetenskapen i 

sådana här situationer står helt utom tävlan för vad som används till att förstå kriser och 

lidande (Atlani-Duault & Kendall 2009, 210). Artikeln är skriven under den senaste 

pandemin samtiden upplevt för över ett decennium sedan, vilket innebär att allt kanske inte 

längre är applicerbart. Men med tanke på den mängd konspirationsteorier som vi ändå ser 

idag under den rådande pandemin, är det tydligt att kommunikationen än idag måste 

förbättras för att nå fram till fler och tillgodose de behov som finns. 

3.3 Humor 

Hey guys! I’m just writing to say I have done some research and have decided to get the 

vaccine tomorrow. I have come to the conclusion that maybe people are right and we 
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are the conspiracy theorists after all. It has been great talking to you in this group, take 

care! (Facebook) 

Det här inlägget publicerades av en av administratörerna i en grupp och möttes av 

förvåning från de andra medlemmarna, men även från mig. Det var först efter en liten 

stund jag insåg att dagens datum var den första april och att inlägget var ett aprilskämt. 

Några av de första kommentarerna på inlägget uttryckte sin förvåning och ifrågasatte vad 

som fick honom att ändra sig, medan fler sedan även dem insåg att det var ett aprilskämt. 

Denna typen av kommunikation tyder på ett djupare utbyte och interaktion mellan 

personerna i gruppen. 

Konspirationsteorier verkar på flera nivåer samtidigt, med varierande alternativa former av 

kunskap. Det innebär även att de får flera funktioner, till exempel som sammanbringande, 

politiska och sociala verktyg eller en underhållande produkt och handlingar (Stano 2020, 

491). Facebook-grupperna och dess varierade innehåll innebär kanske att det oftast finns 

något tilltalande för alla och de kan få utlopp för sina behov. Även om en del personer 

oftare uttrycker sig om exempelvis personlig frihet eller sin oro, observerades det aldrig 

någon kritik när någon i stället valde att vända sig till humor. 

Stano lyfter att parodi och humor är några av de faktorer som leder till att innehåll sprids, 

speciellt när de nyttjas för att kritisera delar i det moderna samhället (Stano 2020, 491). 

Exempelvis sprids memes flitigt på sociala medier. Memes spelar både på medlemmarnas 

känslor och humor,  samtidigt som de är visuella och ofta med tydliga medföljande texter, 

vilket ökar intresset och bildernas spridning (ibid). 

I grupperna delas det då och då memes ofta rörande konspirationerna som diskuteras och 

sprids i inläggen runt om. Precis som Stano lyfte verkar memes vara ett enkelt och snabbt 

sätt för att sprida en konspirationsteori, eftersom memes varit närvarande i alla grupper jag 

varit inne i, även utöver de tre som här är en del av min observation.  

En man delade en bild på en kvinna som ger en spruta och därför lutar sig fram så att man 

ser hennes bröst, med följande text skrivet över bilden: “Today I have taken my fifth 

vaccine jab, people! Together we’ll beat covid!” (Facebook). Bilden delar ingen 

konspirationsteori i sig, men blir ett bevis på stämningen som råder i grupperna. Här målas 

det upp som att enda anledningen till att ta vaccinet skulle vara kvinnan vars bröst syns. 

Inlägget fick flera skratt-reaktioner. 
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Flera av de memes som delas i grupperna 

innehåller Bill Gates, eftersom Gates av många 

betraktas som en av de som ligger bakom 

Covid-19. På bilden till höger har personen klippt 

in ansiktena till Bill Gates och USAs ansvariga 

medicinska rådgivare Anthony Fauci. Många 

personer i grupperna är amerikaner, vilket leder till 

att de även ställer sig mot Dr. Fauci som agerar 

som medicinsk rådgivare till presidenten och 

därför påverkar vilka restriktioner som införs. Här 

förlöjligar skaparen av memen narrativet som 

delas om att vaccin är viktigt för att minska 

smittspridningen av Covid-19.  

Den andra bilden tydliggör den skepsisen som 

finns gällande virusets existens eller risk, med 

huvudpoängen att medier sprider den enligt dem 

falska informationen om viruset.  

Under senare år har memes blivit ett studieobjekt 

och mer och mer forskning har dykt upp på 

ämnet. Det senaste året har även f lera 

undersökningar gjorts gällande memes och deras 

koppling till Covid-19 (se: Panchal & Jack 2020; 

Kuperjanov 2021; Meder 2021). Maris Kuperjanov 

beskriver likheten i informationslandskapet med 

tiden under tidigare epidemier och pandemier. 

Precis som då och under stora händelser generellt, fungerar pandemierna som en effektiv 

tid för spridningen av konspirationsteorier, skämt, internet memes, myter, etc., tack vare det 

stora flödet av information som sker under kort tid (Kuperjanov 2021, 162).  

Ett inlägg gällande att Moderna skulle inleda vaccintester på bebisar ledde till flera 

upprörda kommentarer, däribland: “Parents selling their children to the devil” (Facebook). 

På det här följer kommentaren: “My child IS the devil with her attitude” (Facebook) och 

flera svar fram och tillbaka på samma spår fyllda med skratt-smileys mellan de två 
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personerna. Humor främjar konspirationteoriernas spridning, eftersom den fungerar som 

förmedlare genom vilken människor uttrycker och bekräftar relationerna med personerna 

som de delar skämten med (Stano 2020, 491). Grupperna blir inte endast en plats för att 

dela kunskap, utan de är även till för att dela skratt och skapa kontakt, vilket i sin tur kanske 

kan bidra till att personerna betraktar varandra som mer trovärdiga i delningen av sin 

personliga erfarenhet och kunskap. 

Förutom humorn finns det även tecken på en gemytlighet mellan medlemmarna i 

grupperna, vilket välkomnar acceptans och håller utrymmet öppet för delandet av 

information och personernas egna sanning. Varis lyfter att internet blivit mycket verkligt för 

en del människor och att det fungerar som ett socialt rum, ett alternativt utrymme fast 

online (Varis 2018). På ett inlägg är det en person som i kommentarerna ifrågasätter den 

andra personens resonemang om att kontrollera befolkningen. De håller inte med varandra 

om syftet med Covid-19, men avslutar ändå konversationen på ett trevligt sätt: “that’s why 

you don’t want to wear masks ok, I understand that. Something is out there so just be 

safe”. Följt av: “Thanks man! 👍 👍  Same to you John”. Denna gemytlighet visar på att så 

länge grundinställningen är mot vaccin finns det i grupperna utrymme för olika åsikter, 

vilket står i kontrast till den vetenskapliga diskursen. 

4. Avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet kommer min uppsats som helhet att summeras, samt resultatet 

presenteras och diskuteras. Resultatet som framställts rör frågorna vilken form av skepsis 

som finns på antivaccinforum, varför tar vissa avstånd från den rådande vetenskapliga 

diskursen och varför vänder sig en del personer till internetforum för att samla 

information? Min studie bygger vidare på teorierna om ifrågasättande av vetenskapens 

epistemiska auktoritet och främjandet av alternativa epistemiska strategier. Min studie 

bestod av passiva observationer i tre olika Facebook-grupper vilka alla relaterar till 

motstånd mot Covid-19-vaccin. Studien hade sin utgångspunkt i den vanliga idén om att 

människor som skapar konspirationsteorier eller tar del av dem är tokiga, obildade och 

missnöjda, med syftet att vidareutveckla och nyansera det perspektivet.  

Skepsisen i Facebook-grupperna är mångsidig. Det är tydligt att frågan om kontroll och 

maktlöshet är av stor vikt för individerna, vilket är en vanlig orsak till konspirationsteorier 

generellt. Många förnekar att Covid-19 skulle handla om hälsa i stället för kontroll över 
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befolkningen, eftersom deras bild av hälsa och åtgärder för att skydda mot ett virus inte 

speglar samhällets konventionella bild. Skepsisen mot vaccinationen grundar sig dels i de 

andra konspirationsteorierna om Covid-19 och vaccin generellt, men också i en rädsla 

gentemot vaccinet och vilka hälsorisker det kan komma med.  

Det finns mycket frustration och ilska i grupperna kring personlig frihet och de åtgärder 

som finns på Facebook för att motverka misinformation, vilket inom grupperna betraktas 

som censur och ytterligare förstärker frustrationen över att de inte kan dela sin sanning 

fritt. Här beskylls även massmedia för att delta i förstorandet eller spridningen av en enligt 

grupperna falsk bild av Covid-19. Det leder till att medlemmarna i många fall använder 

alternativa nyhetskällor för att dela information och för att kämpa för att få fler att se 

“sanningen”, utan att känna sig begränsade eller kontrollerade av människor på 

maktpositioner.  

Den främsta skepsisen i grupperna är den gentemot vetenskap. Den hänger ihop med det 

ovan, eftersom skepsis mot personer på maktpositioner, andra inflytelserika aktörer och 

media även leder till skepsis mot den information de kommer ut med, vilken oftast är 

vetenskaplig när det gäller Covid-19 och vaccination. Det råder även skepsis och 

missaktning gentemot de personer som tror på vetenskapen och vaccinerar sig, vilket 

tydliggörs i användningen av skällsord för att beskriva dem och uppmaningar att undvika 

dem.  

Efter mina observationer verkar bilden av konspirationsteoretiker som obildade stämma 

utifrån ett rent vetenskapligt perspektiv. Den här slutsatsen dras efter den bakgrund att 

många teorier handlar om misstolkningar av information och människors uttalanden. Att 

medlemmarna i grupperna vänder sig från den vetenskapliga diskursen verkar delvis tyda 

på att vetenskapen är för avancerad och därför otillräcklig för att dämpa den osäkerheten 

och besvara de frågor personerna har. Min uppfattning efter observationerna är att det i 

många fall även saknas en vilja att förstå, helt enkelt för att människorna vill ta avstånd från 

den dominanta vetenskapliga diskursen, vilket kan grunda sig i samhällskritik, religiösa 

åsikter eller rädslor för aktörers onda intentioner. Det här gör att de tenderar vända sig till 

helt andra former av kunskap, vilket leder till att vetenskapens epistemiska auktoritet 

ifrågasätts. Många lyfter även annan information som framställs som vetenskap med 

tvivelaktig eller brist på källa. Det kan möjligen grunda sig i dagens osäkra 

informationslandskap, brist på kunskap om den vetenskapliga processen eller individens 

epistemiska övertygelse. 
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Vidare visar min undersökning på hur en stor del av motivationen bakom inte bara är 

konspirationen som människorna diskuterar, utan själva plattformen och det utbytet som 

sker i grupperna. När personerna tar avstånd från vetenskapen och vänder sig till 

internetforum söker de inte bara alternativ information, de tar även avstånd från det Varis 

beskriver som en expertgrupp som placeras högst i kunskapshierarkin och den 

exkluderingen av människor och kunskap som följer. När de deltar i Facebook-grupperna 

förklarar de sin samhörighet med gruppen utanför den vetenskapliga diskursen och har 

möjlighet att söka stöd och ställa de frågor som annars förblir obesvarade. Ibland besvaras 

frågorna, men ibland finner personerna också sig i att fler står på samma sida med samma 

funderingar. 

Facebook-grupperna ger något annat till de människor som inte känner sig hemma i den 

dominanta diskursen, de blir ett emotionellt rum där både känslor och det personliga får 

utrymme. Det utrymmet tillåter fler epistemiska strategier, vilket innebär att känslor, 

intuition, religion och personlig erfarenhet lyfts fram för att hantera frustrationer och 

osäkerhet. Humor är något som även används för att knyta kontakt med de andra 

medlemmarna och finna underhållning i de gemensamma ståndpunkterna. 

Det finns flera studier som avhandlar ämnen kring konspirationsteorier, men i många fall 

med fokus på varför människor konspirerar och hur det påverkar människors liv. År 2019 

utsedde WHO tveksamhet inför vaccinering som ett av de största hoten mot global hälsa 

(MSB 2021, 14). Konspirationsteorier har visat sig vara skadliga på flera plan, för att 

minimera riskerna skulle framtida studier kunna undersöka hur man kan nå fram till och 

bemöta fler människor genom utvecklad kommunikation i en samhällskris. Antropologins 

tillvägagångssätt att utforska mer omfattande sanningar och områden leder till att ett stort 

fokus hamnar på människan. Ett viktigt steg skulle vara att uppmärksamma att alla 

människor och sociala grupper inte delar samma syn på kunskapshierarkin där vetenskapen 

dominerar, utan gör anspråk på kunskap enligt andra prioriteringar och regler. Ett sådant 

perspektiv skulle tillåta kommunikation där fler människors behov kan tillgodoses i 

spridningen av viktig information. 
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