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Sammanfattning 

Under hösten 2009 vaccinerades mer än fem miljoner svenskar med vaccinet Pandemrix för att 

skyddas mot svininfluensan som då spreds som en löpeld. Tyvärr uppdagades det senare att 

vaccinet ökade risken för att utveckla den neurologiska sjukdomen narkolepsi, sjukdomsbilden 

innebär symptom som påtaglig sömnighet eller upplevelsen av att musklerna är kraftlösa. Detta 

är någonting som kommit att skapa en misstro mot vaccinationer rent generellt. I flertalet euro-

peiska länder har dessutom de senaste åren utbrott av mässling förekommit, världshälsoorgani-

sationen uttrycker i sammanhanget en oro över sjunkande vaccinationstäckningar och ett ökat 

motstånd mot vaccin överlag. Framväxten av internet har möjliggjort att information för de allra 

flesta är lättillgänglig, i fotspåren av denna utveckling skapades även Webb 2.0. Webb 2.0 ut-

märker sig i den benämning att den skapar möjligheter för användarna att interagera med 

varandra, de kan skapa, dela med sig och diskutera information. Inom ramen för denna studie 

är det av intresse att undersöka vilken roll de två sociala medierna Facebook och Twitter spelar 

i frågan om att diskutera och sprida information om vaccin. Studiens syfte är att undersöka hur 

information om vaccin skildras på sociala medier, samt hur dessa förhåller sig till myndigheters 

och experters information och rekommendationer rörande vaccin. Metoden som ligger till 

grund för genomförandet av studien är en netnografi, vilket som metod innebär att undersöka 

sociala och kulturella sammanhang över internet. I fallet för denna studie har det empiriska 

materialet samlats in från Facebook och Twitter för att sedan analyseras med utgångspunkt i 

Anthony Giddens teoretiska begrepp tillit och expertsystem samt Ulrich Beck och Giddens te-

oretisering av begreppet risk.   

Studiens resultat pekar på att individer med en negativ inställning till vaccin tenderar att hysa 

en misstro mot den information och de råd som kommer från myndigheter och medicinska ex-

perter. Samtidigt råder ett motsatt förhållande när det kommer till individer som uttrycker en 

positiv inställning till vaccin, dessa individer finner informationen samt råden pålitlig och utgör 

i många fall en grund för argumentation i diskussion om potentiella risker med vaccin. I studien 

identifierades två huvudsakliga argument som framfördes i frågan varför föräldrar inte bör vac-

cinera sina barn. Det ena argumentet baserades på att läkemedelsföretag, läkare, myndigheter 

eller andra aktörer som på något vis kan gynnas ekonomiskt på den information och de råd som 

ges om vaccin inte går att lita på. Det andra huvudsakliga argumentet tog utgångspunkt i att 

vaccin innehåller gifter som skadar barnen, detta argument förstärkte användarna i många fall 

genom att sprida bilder eller filmklipp på sjuka barn tillsammans med en text där vaccin utgavs 

vara orsaken till sjukdomstillståndet. 

 

Nyckelord: Expertsystem, tillit, vaccin, risksamhället, sociala medier  
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Abstract 

In the fall of 2009 five million Swedes were vaccinated with the Pandemrix vaccine in order to 

protect them against the swine flu that were spreading like a wildfire at the time. Unfortunately, 

it was later discovered that the vaccine increased the risk of developing the neurologic disease 

narcolepsy. The pathogenesis of narcolepsy consists of palpable fatigue or the experience of 

feeble muscles. This is something that has contributed to a general mistrust against vaccines. In 

several European countries outbreaks of measles have been identified, the world health organ-

ization has expressed concerns about declining vaccination coverings and increased opposition 

to vaccine overall. The emergence of the internet has made it possible for the vast majority to 

easily access information and in the footsteps of this development Web 2.0 was created. Web 

2.0 is characterized by the fact that it allows users to interact with each other, they can create, 

share, and discuss information. In the context of this study, it is interesting to investigate the 

role of the two social media Facebook and Twitter in the question of discussing and dissemi-

nating vaccine information. The purpose of this study is to investigate how information about 

vaccines is depicted on social media and how these relate to the information and recommenda-

tions of authorities and experts regarding vaccines. The methodology underlying the implemen-

tation of this study is a netnography, which as a method involves examining social and cultural 

contexts over the internet. In the case of this study the empirical material has been collected 

from Facebook and Twitter, then analysed based on Anthony Gidden's theoretical concepts trust 

and expert systems, as well as Ulrich Beck and Gidden's theorizing of the concept of risk. 

 

The study's findings indicate that individuals with a negative attitude towards vaccine tend to 

discredit the information and advice from authorities and medical experts. At the same time, 

there is an opposite relationship when it comes to individuals who express a positive attitude 

towards vaccine, these individuals find the information and advice reliable and, in many cases, 

constitute a reason for argumentation in discussion of potential risks with vaccine. The study 

identified two main arguments on the question why parents should not vaccinate their children. 

One argument was based on allegations claiming that pharmaceutical companies, doctors, au-

thorities or other actors, which in some ways can benefit economically based on the information 

and advice given about the vaccine, cannot be trusted. The second main argument was based 

on statements claiming that vaccine contains toxins that harm the children, this argument was 

reinforced by users in many cases by spreading images or movie clips of sick children along 

with a text where vaccine was given as the specified cause of the ailment. 
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1. Inledning  
Intresset för träning och alla aspekter som kan förbättra den egna hälsan är onekligen utbredd i 

samhället. Det är naturligt att människor är intresserade av att söka information för att skaffa 

sig egna uppfattningar i frågor som rör hälsa, idag existerar det dessutom en mängd olika källor 

för att tillägna sig information om ämnet. Sverige har en rad myndigheter som arbetar för be-

folkningens välmående och hälsa baserat på vetenskapligt underbyggd forskning bland annat 

Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsinstitutet samt Livsmedelsverket. Dessa myndigheter bistår 

allmänheten med viktig information rörande hälsofrågor. Ur ett globalt perspektiv är World 

health organization (WHO) en gigant på ämnen som rör världsbefolkningens hälsa, inom detta 

fält ingår även vaccinationsfrågor. WHO har kunnat kartlägga utbrott av sjukdomar i länder 

runtom Europa som är möjliga att stävja med hjälp av vaccinationer. Från juli 2016 fram till 

oktober 2017 har det till exempel rapporterats om 31 dödsfall på grund av mässling i Rumänien 

samt två i Italien, ett i Tyskland och ett i Portugal (WHO, 2017). Motstånd mot vaccin har 

historiskt sett existerat länge, redan under 1800-talet fanns det motsättningar mot smittkopps-

vaccin. Den väsentliga skillnaden mellan dåtidens och nutidens vaccinationsmotståndare är nu-

tidens teknologi som möjliggör informationsspridning i en större utsträckning genom digitala 

medier och sociala medier (WHO, 2017). För att kasta ljus på magnituden av Internet och so-

ciala mediers betydelse i sammanhanget kan det vara av intresse att erhålla en förståelse för hur 

utbredd användningen är i exempelvis Sverige. Årligen genomför Internetstiftelsen i Sverige 

en undersökning över svenskars internetanvändning baserat på 3000 telefonintervjuer. Denna 

undersökning visade år 2017 att 85 procent letar information rörande medicin och hälsa över 

Internet. Samma undersökning kartlade även användandet av sociala nätverk i form av Instag-

ram, Twitter och Facebook med flera, där återgav 56 procent av respondenterna att de använder 

sociala nätverk dagligen. Respondenterna tillfrågades även om de bedömer att information som 

återfinns på Internet är trovärdig varav 44 procent svarade att den mesta informationen de tillgår 

är pålitlig (Davidsson & Thoresson, 2017). Detta sätter perspektiv på den roll Internet och so-

ciala medier axlar när det kommer till att leverera information om frågor som rör människors 

hälsa där vaccinationer är en betydande del av fältet.  

Under hösten år 2009 genomfördes massvaccinationer i Sverige mot svininfluensan där mer än 

fem miljoner människor fick vaccinet Pandemrix. I efterhand har det uppdagats att vaccinet 

medförde en biverkan i form av en ökad risk att drabbas av en neurologisk sjukdom benämnd 

som narkolepsi. Sjukdomsbilden innebär att regleringen för vakenhet och sömn störs vilket in-

nebär symptom i form av en påtaglig sömnighet, intermittenta attacker med känsla av kraftlös-

het i musklerna samt en upplevelse av förlamning (Socialstyrelsen, 2014). Upptäckten av att 

pandemrixvaccinet resulterade i att ett stort antal människor drabbades av narkolepsi har efter-

följts med kritik och skapat ett misstroende mot svenska myndigheter överlag (Sima & Lennen 

Merckx, 2016). Detta är någonting som också kan ha kommit att stärka en allmän misstro mot 

vaccinationer generellt, exempelvis mot mässlingsvaccinet som i Sverige i synnerhet inneburit 

att mässling i stort sett utrotats efter 1985 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten 

(Folkhalsomyndigheten, 2017). Fortsätter fakta om risker och ett uppmanande till att inte vac-

cinera sig själv eller sina barn att spridas finns det en överhängande risk att sjukdomar som 

mässling återkommer och drabbar omfattande delar av befolkningen. I en intervju med Metro 

berättar Charlotta Bergquist (Peterson, 2018) att hon i rollen som klinisk utredare vid Läkeme-

delsverket uppmärksammat myter som rör folkhälsan och menar att dessa myter i större ut-

sträckning betraktas som sanningar när de fortsätter spridas. Bergquist anför att ett motstånd 

och en misstro mot vaccinationer fått ett starkt fäste hos vissa grupper. År 2010 kunde en äldre 

studie som pekat på ett samband mellan vaccinationer och en ökad risk för autism avvisas med 

grund i forskningsfusk. Tilltron till denna studie lever dock fortfarande kvar menar Bergqvist, 
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hon uttrycker att det nyligt uppkomna mässlingsutbrottet kan ses som ett varningstecken för att 

barnsjukdomar kan spridas på grund av en sjunkande vaccinationstäckning (Peterson, 2018). 

Debatten om vaccinationer på sociala medier svämmas över av anekdotiska berättelser som 

bevisgrund för egna åsikter (och oriktig information). Sociala medier fungerar som ett kraftfullt 

verktyg för användare att skildra anekdoter där risker med vaccinationer står i strålkastarljuset. 

Denna metod har i sig länge nyttjats av vaccinationsmotståndare, skillnaden är att sociala me-

dier som exempelvis Twitter och Facebook har ökat möjligheten att nå fler människor med 

information snabbt och effektivt. Information och påståenden sammanvävda med anekdotiska 

berättelser är generellt enklare för många individer att förstå konkret i jämförelse med det som 

krävs för att försöka greppa riskförhållandet mellan vaccin och negativa följder förklarat av 

myndigheter eller medicinska experter (Betsch, o.a., 2012). Detta är någonting som berör sam-

hället och dess befolkning på ett omfattande plan. Det finns därmed ett behov av att undersöka 

hur information om vaccin skildras på sociala medier samt om myndigheters och medicinska 

experters råd och information rörande vaccin har ersatts med andra källor. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur information om vaccin skildras på sociala medier, 

samt hur dessa förhåller sig till myndigheters och experters information och rekommendat-

ioner rörande vaccin.  

 

• Hur värderar användare på sociala medier myndigheters och medicinska experters 

trovärdighet rörande information och rekommendationer om vaccin? 

• Vilka argument för att inte vaccinera sig själv eller sina barn går att identifiera på 

sociala medier?  

• Hur kan detta förstås med utgångspunkt i begreppen expertsystem, tillit och risk?  

1.2 Disposition, 
Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel där de två sociala medierna Facebook och Twitter 

beskrivs vad gäller hur de är uppbyggda och kan brukas. I kapitlet återges även en detaljerad 

beskrivning av hur relationen mellan patienten och sjukvården har förändrats i takt med ut-

vecklingen av ett nytt medicinskt paradigm. I det andra kapitlet presenterats en litteraturöversikt 

inom ämnet vaccin på sociala medier, denna litteraturöversikt har arbetats fram i syfte skapa en 

bakgrund inom ämnet inför genomförandet av studien som ligger till grund för denna uppsats. 

Efterkommande kapitel redovisar de teoretiska begreppen tillit, risk och expertsystem som lig-

ger till grund för analysen av det empiriska materialet som samlats in. Det femte kapitlet är 

uppsatsens metodkapitel, där motiveras valet av metod och en djupgående beskrivning över hur 

studien utformats presenteras. Detta genom att beskriva avgränsningar samt hur det empiriska 

materialet har analyserats och vilka etiska aspekter som vägts in under genomförandet av stu-

dien. Detta följs åt av resultatkapitlet där det empiriska materialet presenteras och analyseras 

med utgångspunkt i de teoretiska begreppen. I det sjunde och avslutande kapitlet diskuteras 

studiens resultat och förslag på framtida forskning presenteras. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer en bakgrund av de sociala medierna Twitter och Facebook att återges, 

kapitlet beskriver hur Twitter och Facebook i stort är uppbyggt samt vilken roll de spelar när 

det kommer till att skapa och sprida information. Detta kapitel belyser även hur relationen mel-

lan patienten och sjukvården har förändrats och vilka aspekter som legat till grund för framväx-

ten av det nya medicinska paradigmet.  

2.1 Twitter och Facebook  
Twitter är ett socialt nätverk som introducerades år 2006 och benämns som mikroblogg där 

användaren kan dela med sig av inlägg bestående av maximalt 280 tecken. Inläggen betecknas 

som ”tweets”, dessa tweets kan även bestå av filmer eller bilder. Användarna av Twitter kan 

följa andra användare och ta del av tweets samt välja att själv dela vidare dessa. Twitter hade i 

slutet av år 2017 330 miljoner aktiva användare (Statista, 2018), detta sociala medium skapar 

således en stor möjlighet för användare att kunna nå ut till andra med tankar och åsikter. Enligt 

den årliga undersökningen Svenskarna och Internet (Davidsson & Thoresson, 2017) används 

Twitter i högre utsträckning av män än kvinnor i alla de åldersgrupper som undersökts. Till 

störst del används Twitter i åldersgruppen 16–25 år, där uppgav 48 procent att de använder 

Twitter varav 16 procent berättade att de använder Twitter dagligen.  

Facebook är det sociala nätverket med mest antal användare vilket i slutet av år 2017 uppgick 

till 2.2 miljarder användare (Statista, 2018). Jämfört med Twitter är Facebook i sammanhanget 

uppenbart en gigant på området. Undersökningen Svenskarna och Internet påvisar att tre av 

fyra använder Facebook, i studien uppger över 80 procent av respondenterna att de genom Fa-

cebook använder applikationen ”Messenger” för att chatta. Vidare är sex av tio medlemmar i 

någon grupp inom nätverket och när det kommer till att läsa nyheter uppger 53 procent att de 

gör detta på Facebook (Davidsson & Thoresson, 2017). Drygt hälften av Facebookanvändarna 

uppgav i studien att de producerar och delar egna inlägg eller delar andras inlägg, 46 procent 

berättade att de även publicerar bilder. Antalet Facebookanvändare stiger fortsatt förutom bland 

de yngre åldersgrupperna 12–15 år, samt 16–25 år där en minskning observerats. Undersök-

ningen påvisade att de som är mest aktiva med att framställa eget innehåll vid användandet av 

Facebook är individer i åldrarna 36 – 55 år, detta vad gäller att skriva egna inlägg och publicera 

bilder. Användarna som är i åldrarna 16–25 år tillhör dem som i minst utsträckning producerar 

egna inlägg eller publicerar bilder (Davidsson & Thoresson, 2017). 

De tidiga nätgemenskaperna som bildades cirkulerade kring en specifik tematik, inom dessa 

möttes medlemmarna för det mesta av exakt samma information. Detta har förändrats med in-

tåget av sociala medier som Facebook och Twitter. Nätverken kretsar idag kring relationerna 

inom ramen för gemenskaperna där ett konkret exempel på detta är att följa personer på Twitter 

eller gilla sidor på Facebook som i sig utgör tematiska inriktningar (Berg, 2015).  Beroende på 

hur användaren själv väljer att bygga upp sitt nätverk på Twitter eller Facebook kommer de 

mötas av olika informationsflöden. I praktiken formas varje användares flöde efter vilka vänner 

denna har på Facebook eller vilka den följer på Twitter. Informationsflödet på Facebook påver-

kas av angivna intressen och grupper en användare är medlem i. De informationsflöden som 

varje användare möts av på Facebook och Twitter utformas i stort av användarens egna hand-

lingar inom denna miljö. Är en person exempelvis intresserad av frågor som rör vaccinationer 

kan denne välja att följa personer och organisationer eller myndigheter på Twitter som är enga-

gerade i ämnet och publicerarar information eller åsikter av relevans. Genom att jämföra två 

användare som delar ett intresse för nämnt ämne är det möjligt att de två användarnas flöden 

ser helt olika ut. De kan ha byggts med grund i olika värderingar och ståndpunkter som rör 

frågor inom ämnet och de bägge användarna kommer därmed att mötas av olika information 

där uppfattningen om vad som anses vara pålitlig information kommer gå isär (Berg, 2015). 
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2.2. Ett nytt medicinskt paradigm  
Det starka konsensus som länge existerat gällande att läkarvetenskapen betraktas som överläg-

sen andra existerande former av behandlingar och mediciner tillgänglig från andra håll än den 

traditionella sjukvården har börjat ifrågasättas. Den biomedicinska modellen bygger på tre an-

taganden, där det första lyder att en sjukdom beror på en störning i kroppen där denna hindrar 

kroppens normala funktion. Det andra antagandet anger att kroppen och själen behandlas åt-

skilt, en sjuk kropp kan påverkas såväl som undersökas och behandlas. Läkaren ska på ett ob-

jektivt sätt bedöma patienten innan en behandling på ett likaså värderingsfritt plan kan genom-

föras, för att sedan kunna sammanfattas i form av kliniska termer i patientjournalen. Det tredje 

antagandet innebär att diagnostisering och behandling av sjukdomar endast ska genomföras av 

medicinskt utbildade specialister. Läkarna verkar i linje med etiska principer tillämpade för 

yrkets utövande, det lämnas inget utrymme för ovetenskapliga behandlingar utförda av själv-

lärda lekmän (Giddens & Sutton, 2014). Ifrågasättandet av den medicinska modellen ökar och 

alternativmedicinen växer sig starkare, någonting som i allra högsta grad går att identifiera 

bland de fall där biomedicinen inte nått framgång vid behandlingar. Denna tillväxt kommer 

med stor sannolikhet att fortsätta i samband med att kampen om att behandla kroniska sjukdo-

mar tilltar där samverkan mellan sjukvårdspersonal och patienter tilltar (Giddens & Sutton, 

2014). En anledning till att individer väljer att vända sig till alternativmedicinen vid sjukdom 

är en rädsla för potentiella biverkningar av läkemedel eller rädsla för att genomgå en operation. 

Att ta i beaktande är även den upplevda maktasymmetrin som patienter kan uppleva existerar 

mellan dem och läkaren. Inom ramen för detta är det möjligt att patienter upplever sig noncha-

lerad av läkaren när det kommer till den egna kunskapen om kroppen vid konsultation och 

diagnostisering, patienten kan således uppleva att rollen för den egna behandlingen är orättvis 

(Giddens & Sutton, 2014). Alternativmedicinens tillväxt är en av de många förändringar som 

går att hänföra till en produkt av det moderna samhället. Den utvidgade tillgången till inform-

ation från en rad olika källor medför att människors hälsoval påverkas i hög grad. Enskilda 

individer har idag möjlighet att avgöra vilken läkare de vill träffa, samtidigt som de också har 

stegrat kraven vad gäller den egna delaktigheten i sin vård och sina behandlingar. Före mitten 

av 1900-talet var infektionssjukdomar som kolera, malaria och polio några av de vanligaste 

åkommorna som dessutom kunde bryta ut i enorma epidemier vilket hotade hela befolkningar 

och samhällen. I industriländerna utgör dessa sjukdomar inte längre en betydande del när det 

kommer till sjukdomar som leder till dödsfall. En stigande levnadsålder har medfört en ökning 

av antal människor som lever med kroniska sjukdomar. Detta kastar fokus på individers livsval 

vad gäller rökning, kosthållning och motion som påverkansfaktor i utvecklandet av kroniska 

sjukdomar. Ett ökande antal människor med kroniska sjukdomar medför att den biomedicinska 

definitionen av vad hälsa är förfaller som omodern och åtskillnaden mellan experter och lekmän 

försvagas (Giddens & Sutton, 2014).  

Utvecklingen av vaccin kan historiskt betraktas som ett betydande framsteg för folkhälsan, i 

den benämning att de har verkat för en kraftig reducering av människor som insjuknat och till 

följd av sjukdomarna avlidit (Kata, 2012). Samtidigt framställs en annorlunda bild över bety-

delsen av utvecklingen och det vidsträckta användandet av vaccin på publika internetsidor. På 

dessa internetsidor målas vaccin upp som värdelöst och ineffektivt samt i vissa fall hälsofarligt. 

En stor andel människor söker efter information rörande hälsofrågor på Internet, den informat-

ion människor möts och tar del av har en inverkan när det kommer till individuella beslut som 

påverkar hälsan. Möjligheten att sprida och ta del av information har överlag utvecklats stor-

skaligt genom framväxten av den nya generationen Internet benämnt som Webb 2.0 (Kata, 

2012). Utmärkande för Webb 2.0 är mängden interaktion mellan användare samt innehållet som 

skapas av dessa. Webb 2.0 erbjuder användarna möjligheten att själva skapa och dela med sig 
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av information, detta genom att blogga, eller dela foton och filmer. Verktygen för att skapa och 

dela information utgörs av sociala medier som Facebook, Twitter, Youtube och Blogger (Kata, 

2012). Med hjälp av dessa kan användare dela med sig av berättelser om egna och andras upp-

levelser samt erfarenheter av medicinska behandlingar, någonting som knyter an med det nu-

varande medicinska paradigmet. Det nya postmoderna medicinska paradigmet ifråga innebär 

en utveckling av sjukvårdens prioriteringar där vikten läggs vid: värderingar och bevis, samt ett 

fokus på risker jämfört med fördelar samt uppkomsten av den informerade patienten. Webb 2.0 

innebär att patienter inom vården har möjlighet att engagera sig i den egna vården på en annan 

nivå. Medicinsk kunskap och vetenskap har historiskt sett förmedlats via böcker och journaler 

som huvudsakligen förbehållits till medicinska experter. Tillgången till information är inte 

längre begränsad, Internet har möjliggjort och förenklat patientens tillgång till medicinsk in-

formation och därmed har maktpunkten hos den medicinska experten rörande patientens vård-

utformning förflyttats till patienten själv (Kata, 2012). Patienter kan betraktas som konsumenter 

besittande en stor tillgång till information vilket resulterar i att deras vårdval inte längre är 

begränsade till den information som förmedlas genom kontakten med experter. I spåren av det 

postmoderna medicinska paradigmet går det att observera en förhöjd misstro mot vetenskap 

och expertsystem (Kata, 2012). Det postmoderna medicinska paradigmet ifrågasätter såväl ve-

tenskapens legitimitet som myndigheters legitimitet, istället kastas ljuset på patientens behov 

av inflytande och rätt. Förståelsen för vikten av en god hygien, sanering och rent vatten är 

onekligen viktig för folkhälsan vad gäller att förhindra spridningen av vissa smittsamma sjuk-

domar. Samtidigt finns det smittsamma sjukdomar som sprides oavsett detta men är möjliga att 

stävja med hjälp av vaccinationer, detta förutsätter dock att en så stor andel människor som 

möjligt är vaccinerade för att upprätthålla en flockimmunitet (WHO, 2018). 

Antalet människor som vänder sig till alternativmedicin ökar och går att betrakta som ett resul-

tat av en rädsla för biverkningar av läkemedel. Detta kombinerat med att levnadsåldern för 

befolkningen i stort och i synnerhet västvärlden stiger vilket medför en ökning av människor 

som lever med kroniska sjukdomar. Inom ramen för detta framstår den biomedicinska modellen 

otillräcklig och förlegad när individer som lever med kroniska sjukdomar själva blir experter 

på att hantera sin sjukdom då ett botemedel från sjukvårdens sida saknas. Detta medför att det 

rådande maktförhållandet mellan patienten och de medicinska experterna blir mer symmetriskt.   
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3. Tidigare forskning inom området sociala medier och 

vaccinationer 
I nedanstående avsnitt presenteras en översiktlig bild av tidigare forskning som undersökt hur 

frågor och åsikter kring vaccinationer skildras på sociala medier som Facebook, Twitter och 

Pinterest. Översikten har skapats genom att söka efter forskningsartiklar och journaler med 

hjälp av sökord som ”social media” och ”anti-vaccination”, samt ”anti-vaccination” och ”mis-

information”. Därefter sållades sökträffarna för att identifiera relevanta forskningsartiklar. De 

artiklar som återstod har noggrant genomlästs där återkommande nyckelord identifierats och 

kategoriseringar har därefter skapats i syfte att kunna presentera en överskådlig bild av feno-

menet. Dessa kategorier är: 1) Misstro mot myndigheter och medicinska experter, 2) desin-

formation och 3) argumentationsmetoder. 

 

3.1 Misstro mot myndigheter och medicinska experter 
Misstron till influensavaccinets verkan och nytta diskuteras och debatteras både i konvention-

ella medier och sociala medier. På sociala medier uttrycker användare teorier om att de hol-

ländska myndigheternas rekommendationer om att vaccinera sig bygger på ett intresse av eko-

nomisk vinning för enskilda företag. Uttryck för att vaccin används som ett medel i syftet att 

göra människor sjuka och minska befolkningsmängden identifierades även i denna studie (A 

Lehmann, AC Ruiter, & Kok, 2013). I en diskursanalys över anti-vaccinationsinformation på 

Facebook identifierades inlägg av personer där myndigheter målas upp som konspiratörer i 

samarbete med läkemedelsföretagen för att tjäna pengar (Ma & Stahl, 2017). I en granskning 

av Pinterest undersöktes 800 vaccinrelaterade ”pins” där 21,6 procent av dessa berörde ämnet 

konspirationsteorier. Återkommande i dessa är tankar om att myndigheter i samarbete med lä-

kemedelsföretagen döljer sanningen om farorna med vaccin, i dessa ”pins” förklaras även myn-

digheters vaccinationsrekommendationer som en dold agenda för att tjäna pengar (Guidrya, 

Carlylea, Messner, & Jin, 2015) Anna Kata (2009) studerade en mängd anti-vaccinationshem-

sidor från USA och Kanada där teman som belyser argument för att inte vaccinera sig identifi-

erades. Temat konspirationsteorier återfanns på samtliga hemsidor som var föremål för under-

sökning där anledningen till myndigheters vaccinationsrekommendationer ansågs bestå av en 

vinstdrivande agenda. Återkommande var även uttryckta farhågor rörande att vaccinationernas 

bieffekter förminskas och döljs från allmänheten (Kata, 2009). En misstro till israeliska myn-

digheters råd och information rörande vaccinationer identifierades av Daniela Orr, Ayelet 

Baram-Tsabari och Keren Landsman (2016) i en omfattande studie över Facebookgrupper for-

made i syfte att diskutera och sprida information om vaccinationer. I dessa grupper hänvisades 

den israeliska hälsomyndighetens råd om att vaccinera sina barn mot polio som ett resultat av 

politiska påtryckningar av WHO.  

 

3.2 Desinformation 
Anna Kata (2009) uppmärksammade i sin studie av antivaccinationssidor på internet hur en stor 

del av dessa framhävde alternativ som ansågs överlägsna mot sjukdomar jämfört med vaccinat-

ioner. I detta sammanhang presenterades homeopati, akupunktur, kiropraktik och äta ”naturlig 

mat” som goda alternativ (Kata, 2009). Dessa alternativ går inte i linje med vad den omfattande 

forskning som under en lång tidsperiod bedrivits på ämnet, vaccin som skapar möjligheten att 

motverka risken för att individer drabbas av allvarliga sjukdomar bör betraktas som ett av sjuk-

vårdens mest effektiva verktyg (Kata, 2009). Råd delas friskt ut i Facebookgrupper till oroliga 

föräldrar med barn som sägs insjuknat på grund av vaccin, en kvinna råddes ge sitt barn canna-

bisolja för att bota dennes krampanfall (Ma & Stahl, 2017). Buchanan och Beckett (2014) 
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påtalar att otillförlitlig information och påståenden om vaccinationer publiceras i olika Fa-

cebookgrupper, deras studie undersökte både Facebooksidor som var öppet positiva till vaccin 

samt negativa. I studien identifierades rent felaktiga påståenden om vaccin i grupper med en 

negativ inställning till vaccin, denna företeelse identifierades inte hos grupper med en positiv 

inställning till vaccin (Buchanan & D. Beckett, 2014). Större spridning av denna information 

möjliggörs av Facebooks delningsfunktion. Dessutom finns förutsättningar för andra personer 

att gilla inlägg för att visa stöd, någonting som kan påverka fler användare att uppfatta inläggets 

evidensvärde som högre (Buchanan & D. Beckett, 2014). En strategi som används för att nå 

fram till andra människor och förstärka trovärdigheten i ett påstående är att använda sig av en 

beskrivande historia i samband med en bild om hur exempelvis ett barn insjuknat på grund av 

en vaccinationsdos. Detta är någonting som visats sig skapa en högre trovärdighet för inform-

ationen jämfört med statistik (Guidrya, Carlylea, Messner, & Jin, 2015). Detta tillvägagångssätt 

används i högre grad av personer med en negativ inställning till vaccin för att sprida felaktig 

information jämfört med personer som ställer sig positivt till vaccinationer (Guidrya et al., 

2015). Mer extrema påståenden kunde urskiljas i en israelisk Facebookgrupp bestående av 6200 

medlemmar. Där en del personer i gruppen menar att sjukdomen Polio överhuvudtaget aldrig 

existerat, en del menar att den utrotats trots tydliga bevis på en ökning i Israel (Orr, Baram-

Tsabari, & Landsman, 2016).  

 

3.3 Argumentationstekniker 
Användning av anekdotiska berättelser för att framhäva risker med vaccin i syfte att påverka 

andra människors ståndpunkt rörande vaccinationer framträder tydligt i en öppen Facebook-

grupp. Denna grupp är skapad i syfte för medlemmarna att berätta historier om vad det innebär 

att ha mässling, vattkoppor eller andra sjukdomar. I denna grupp publicerades bilder och filmer 

på sjuka barn tillsammans med texter som skildrar hur barnet insjuknat på grund av vaccinat-

ionsinjektioner (Ma & Stahl, 2017). Personer som publicerade denna typ av innehåll valde alltså 

att lyfta fram enskilda fall som ett bevis för risker med vaccinationer (Ma & Stahl, 2017). Denna 

metod identifierade även i studien av det sociala mediet Pinterest där gripande bilder på sjuka 

barn publicerades med budskap om olika risker med vaccin. Detta i vissa fall följt av statistik 

över insjuknade till följd av vaccineringar dock aldrig med några bifogade referenser för in-

formationen (Guidrya et al., 2015). Föräldrar som samlats på en Facebookgrupp för att disku-

tera vaccinationsfrågor uttrycker att vaccinera sitt barn omöjligt kan vara säkert eftersom att det 

inte är naturligt. Detta uttryck är ett återkommande argument för att vaccinationer inte är säkra 

och andra metoder är att föredra (Orr, Baram-Tsabari, & Landsman, 2016). Ett intressant avvi-

kande resultat identifierades i en studie som genomfördes som en språklig analys av kommen-

tarer i en viral Facebooktråd där vaccinationer diskuterades. Det som i denna studie är avvi-

kande är påvisandet av hur personer med en negativ inställning till vaccin lämnade kommenta-

rer som präglades av en högre grad analytiskt tänkande och med fler referenser till hälsa och 

kropp jämfört med de som klassificerades som positivt inställda till vaccin (Faasse, J. Chatman, 

& R. Martin, 2016). I samma studie redovisas stickprov av kommentarer där vaccinationsmot-

ståndare skuldbelägger föräldrar som berättar att de låtit vaccinera sina barn. Detta genom att 

anklaga föräldrarna för att vara oansvarig och medvetet låta sina barn injiceras med gift som 

kommer göra dem sjuka (Faasse, J. Chatman, & R. Martin, 2016).  
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3.4 Slutsats 
Det går genomgående att se en röd tråd i studierna. Information och rekommendationer som 

presenteras från myndigheters och medicinska experters håll misskrediteras återkommande och 

värderas vara av låg sanningshalt. De största förklaringsfaktorerna förefaller vara misstankar 

om mörkläggning av risker samt en ekonomisk agenda från myndigheter i samförstånd med 

läkemedelsföretagen. En konsensus som förefaller råda mellan många vaccinationsmotståndare 

är att vaccin inte är naturligt för kroppen och därför bör betraktas som hälsofarligt. Istället re-

kommenderas alternativ till vaccinationer som homeopati, akupunktur eller att upprätthålla en 

god kosthållning för att stärka immunförsvaret. Det som binder samman dessa råd är att de inte 

bygger på vetenskaplig bevisning. Andra exempel på hur man diskuterar vaccin och medicin 

på sociala medier är rådgivning till föräldrar rörande hur de ska bota sitt barns krämpor. Ett 

talande exempel i denna kontext är rekommendationen från en användare i en Facebookgrupp 

till en mamma att ge sitt barn cannabisolja för att bota krämpor som påstås uppkommit efter en 

vaccinering. Vilket är ett råd som i sammanhanget inte heller är baserat på vetenskaplig bevis-

ning. Metoder som används av vaccinationsmotståndare för att förstärka och legitimera sin 

ståndpunkt rörande vaccin är anekdotiska berättelser om personer som drabbats av sjukdomar 

till följd av vaccinationsinjektioner 

I nästkommande kapitel presenteras den teoretiska ramen för uppsatsen, vilken behandlar be-

greppen expertsystem, tillit samt risk.  
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4. Teoretiskt ramverk  
Kommande kapitel redovisas det teoretiska ramverket som ligger till grund för analys av det 

empiriska materialet. Detta består av Anthony Giddens resonemang om moderniteten och vilka 

konsekvenser som går att urskilja ur denna samt Ulrich becks teoretisering av samhället, vilket 

han benämner som risksamhället. Kapitlet är uppdelat i de tre avsnitten expertsystem, tillit och 

risk vilka är de tre begrepp som fungerat som analytiska verktyg av det empiriska materialet.  

4.1 Expertsystem  
Anthony Giddens (1996) betraktar expertsystem som system baserade på teknologiska landvin-

ningar och expertis av professionell art, dessa utgör tillsammans en organisering av den sociala 

samt materiella miljö som människor lever i. Personer utan expertkunskaper inom givna områ-

den benämns som lekmän dessa anlitar då och då akademiskt utbildade personer som läkare 

eller advokater vilka benämns som experter. Människor är idag konstant delaktiga i expertsy-

stem där de väljer att hysa tillit gentemot personer eller ting. I stunden en person promenerar 

uppför trappan i ett hus existerar vetskapen om att hela huset skulle kunna rasa ihop men sam-

tidigt framträder inte en rädsla för att det ska hända. Som lekman besitter en person inte den 

kunskapsgrund som krävs för att förstå vilken kompetens och kunskap som krävts för att rita 

huset och sedan bygga det. Samtidigt hyser de flesta tilltro till arkitekten som ritat huset och 

byggmästaren som låtit uppföra det baserat på den kunskap dessa besitter (Giddens, 1996). In-

dividerna möter dessa expertsystem vid tillgångspunkter, dessa kan kortfattat beskrivas som 

lekmännens möten med experter som representerarar olika expertsystem. Giddens (1996) me-

nar att det moderna samhällets institutioner är knutna till mekanismerna som rör tilliten till 

abstrakta system och i synnerhet expertsystem. Lekmännens tillit till expertsystemen handlar 

inte endast om upplevelsen av trygghet, utan även en fråga rörande möjligheten att kalkylera 

vinster kontra risker inom de förhållandena vilka experterna möjliggör och skapar. De kontakter 

lekmännen har med expertsystem är av stor betydelse i det moderna samhället, detta är i det 

moderna samhället något av ett allmänt vedertaget faktum för såväl experter som lekmän. Dessa 

möten med expertsystemen kan både vara mer eller mindre återkommande. Återkommande 

möten med läkare eller tandläkare kan komma präglas av en tillit likt vänskap, samtidigt som 

de icke återkommande mötena i större grad innebär försiktighet och kriterierna för trovärdighet 

gentemot experten från lekmannens sida är strängare. Giddens (1996) använder sig av Erwing 

Goffmans uppdelning av vad som händer på scenen och bakom scenen för att illustrera hur 

expertsystemen är uppbyggda. Experterna döljer en del av vad som pågår för lekmännen, detta 

enligt Giddens (1996) för att själva utövande i expertisen i sina delar kräver specifika miljöer 

och en koncentration som kan vara problematisk att frambringa inför lekmännen. En annan 

förklaring till denna åtskillnad på scenen och bakom scenen är det faktum att experter kan ha 

fel och missuppfatta saker alternativt inte besitta den expertkunskap som lekmannen förutsätter 

att experten har. Tilliten till sjukhuspersonal från en patient skulle troligen försvagas om denne 

hade vetskap om alla de misstag som inträffar bakom scenen det vill säga inne på avdelningar 

och operationssalar (Giddens, 1996). 

Tillgångspunkterna där lekmännen och experterna möts innebär spänningar mellan de bägge, 

där skepticism från lekmännens sida möter experternas sakkunskap påvisar sårbarheten hos ex-

pertsystemen. Det förekommer att människor överger rollen som klient eller lekman i olika 

tillgångspunkter, exempelvis kan en person som tagit en expert till hjälp för att laga en värme-

panna utan framgångsrikt resultat bestämma sig för att göra det själv genom att tillägna sig den 

grundkunskap som krävs (Giddens, 1996). Negativa erfarenheter från tillgångspunkter kan re-

sultera i att lekmannen strävar efter att fullständigt frikoppla sig från expertsystemet.   

Expertsystemen har skapat en underminering av den lokala kontrollen som rådde i tidigare sam-

hällen, den lokala kontrollen utgjordes av att individer i varje samhälle förvärvade kunskap och 
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färdigheter vilket präglade samhället. Med framväxten av abstrakta system och expertsystem 

förändras villkoren för det vardagliga livet, en frikopplingsprocess som resulterat i en förlust 

av lekmännens kontroll. Utvecklingen av den medicinska professionalismen har resulterat i att 

den kunskapen rörande läkekonst som lekmännen tidigare besuttit sorterats bort. Läkare till-

sammans med många professionella experter erhåller sin makt genom tillägnandet av kunskap 

genom respektive praxiskodex. Enligt Giddens (1999) innebär den stora utvecklingen av ex-

pertsystem en överhängande risk för att lekmännens vardagskunskap konkurreras ut. Samtidigt 

framhäver Giddens (1999) att expertsystemen för lekmännen kan innebära en god möjlighet att 

dedicera sig själva kunskap, därmed behöver de inte heller vända sig till experter när det kom-

mer till att värdera och hantera risker.  

4.2 Tillit 
En betydande form av trygghet är enligt Giddens (1996, s. 91) ontologisk trygghet, vilket han 

definierar som följande ”uttrycket syftar på den tillförsikt de flesta människor hyser rörande att 

deras identitet kommer att uppvisa en kontinuitet och att den omgivande sociala och materiella 

handlingsmiljön kommer att vara konstant”. Individens vardagsrutiner som utåt sett kan betrak-

tas som oansenliga men innehar samtidigt en betydande vikt i känslan av trygghet då de innebär 

upplevelsen av någonting oföränderlig. När dessa rutiner av någon anledning bryts uppkommer 

en känsla av oro hos individen. Samtidigt framhäver Giddens (1996) att trots vetskapen om det 

moderna samhällets risker skulle det vara omöjligt för individen att konstant gå runt med en oro 

för potentiella risker då det inte skulle gå att leva ett vanligt liv. Giddens (1999) menar att 

expertsystemen i sin existens är beroende av lekmännens tillit. Tillit förekommande i olika gra-

der och typer är någonting som utgör riktningen för de många beslut som människor fattar i 

vardagen. Att hysa tillit behöver inte ses som ett medvetet val, de handlar snarare om en all-

mängiltig mental inställning som ligger till grund för besluten där dess ursprung kommer från 

en förbindelse mellan tillit och personlighetsutveckling. Naturvetenskapen har under en lång 

tid framförhävt att den erbjuder kunskap av tillförlitligt slag. Detta har också överförts i form 

av en respekterad inställning till en övervägande del av olika tekniska specialiseringar. Parallellt 

med detta är lekmannens generella attityd till vetenskap och teknisk kunskap ambivalent. Am-

bivalens återfinns inom alla tillitsrelationer oavsett om det handlar om tillit till abstrakta system 

eller individer. Tillit krävs endast i de aspekter där okunskap råder, vilket kan gälla både tek-

niska experters påståenden såväl som vänners avsikter. Emellertid föder okunskap upprinnelsen 

till skepticism, för lekmännen kan respekt för tekniskt kunnande och vetenskapen hamna i 

skymundan där känslor av rädsla eller fientlighet istället träder fram. Yrken med ett tydligt krav 

på specialistkunskap kan av lekmännen uppfattas som bestående av en terminologi skapad av 

experterna i syfte att stänga ute övriga (Giddens, 1996).  

Respekt för vetenskap och tekniskt kunnande existerar många gånger i symbios med en prag-

matisk attityd till expertsystem där en viss skepsis förekommer. En stor andel människor köp-

slår med moderniteten i den bemärkelse att den är svår att fullkomligt fly undan men det finns 

samtidigt möjlighet att inta olika hållningar (Giddens, 1996). Exempelvis kan en förälder välja 

att avstå från att låta sitt barn vaccineras samtidigt som att vägra tillgå någon som helst form av 

sjukvård eller kontakt med medicinska experter skulle vara att gå till ytterligheter.  
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4.3 Risk 
Ulrich Beck har formulerat tankar där han benämner det moderna samhället som ett risksam-

hälle, många av dessa tankar har även inspirerat Anthony Giddens egen beskrivning över risk-

samhället uppkomst och utveckling. I Becks skildring av samhället går det att urskilja utveckl-

ingen av detta presenterad i en uppdelning bestående av tre olika stadier, dessa är det förmo-

derna, det moderna och den reflexiva moderniteten där den reflexiva moderniteten represente-

rar risksamhället. Moderniteten är samexisterande tillsammans med det industriella samhället 

och den nya reflexiva moderniteten med risksamhället. Skiljelinjen mellan industrisamhället 

och risksamhället är att industrisamhället i sin existens stod för linjen att sprida varor samtidigt 

som risksamhället står för producerandet av risker. En annan viktig åtskillnad mellan de två är 

att det industriella samhället struktureras efter sociala klasser samtidigt som risksamhället är ett 

individualiserat samhälle (Beck, 1992). Samtidigt menar Beck (1992) att risksamhället är ett 

industrisamhälle i den benämning att industrin tillsammans med vetenskapen skapar risker 

inom risksamhället. Ett slående exempel på hur risksamhället bidrar till skapandet av risker i 

välfärdsländer är hur kampen för det mest nödvändiga när det kommer till överlevnad har ersatts 

med överflöd. Ett ökande antal människor har får problem med hälsan på grund av övervikt 

istället för att behöva oroa sig över att få äta överhuvudtaget. Riskerna som skapas i risksam-

hället är av en annan karaktär, de är inte uppkomna av naturen som i det förmoderna samhället. 

Beck menar att riskerna skapas med hjälp av vetenskap och teknologisk utveckling, dess påver-

kan på omgivningen är också många fall av en större magnitud (Beck, 1992). Inom ramen för 

detta går det att belysa utvecklandet av vaccin som ett resultat av risksamhället med veten-

skapen och de teknologiska framstegen i spetsen. Vaccin är utvecklade i syfte att skydda män-

niskor mot sjukdomar komna av naturen, samtidigt innebär vaccination i sig risker. Dessa risker 

kan vara i form av biverkningar komna av att vaccinera sig själv eller sina barn.  

Anthony Giddens (1999) menar att individernas livsförlopp förändrats stort vilket i synnerhet 

inträffat för de som lever i utvecklade och välställda samhällen. Detta redovisar sig en stigande 

förväntad livslängd och metoder för att hantera allvarliga sjukdomar. I slutet av 1700-talet löpte 

allvarliga epidemier i exempelvis England, någonting som skördade en stor mängd människors 

liv. Barnadödligheten var dessutom ett reellt hot mot befolkningsmängden, någonting som fort-

farande var närvarande en bit in på 1900-talet. Samtidigt har det genom tiden gjorts en rad 

riskreducerande framsteg inom hälsoområdet med hjälp av teknologi och vetenskap. Några av 

dessa betydande framsteg är: rent dricksvatten, spridning av vetenskapliga principer för per-

sonlig hygien, samt spridning och etablerande av kunskap rörande vetenskapliga vaccinations-

principer samt en förståelse för vilken påverkan fetma och rökning har för hälsan. Samtidigt 

kan dessa framsteg ställas i relation till motsvarande negativa utvecklingar som kunnat växa 

fram med utgångspunkt i de teknologiska och vetenskapliga framstegen. Exempel på detta är 

risken för att dö eller bli allvarligt skadad till följd av en bilolycka, under 1930 – 1960-talet 

utkom en stor mängd relativt otestade läkemedel ut på den reguljära marknaden och utgjorde 

därmed potentiella risker för människor Giddens (1999). Giddens (1999) menar att det nya ris-

kerna som utvecklats övervägs av de riskreducerande framstegen när de ställs mot varandra. 

Det moderna samhället har i sig inte genererat fler eller värre risker, Giddens (1999) menar att 

förhållandet är det motsatta där chansen att utsättas för fysiska faror har avtagit. Det som sär-

skiljer riskerna i det moderna samhället är enligt Giddens (1999) det faktum att människorna 

själva med hjälp av tekniska förutsättningar skapar nya typer av risker som i tidigare samhällen 

inte existerat. Detta går i linje med Ulrich Becks tankar om vad som utgör det moderna sam-

hällets risker. Dessutom menar både Giddens (1996) och Beck (1992) att riskerna i sig kan 

utgöra ett hot på en mer omfattande nivå. I detta sammanhang talar Giddens (1999) om hög-

riskkonsekvensrisker som är ett resultat av globalisering och det är dessa risker som utgör den 

verkliga baksidan av moderniteten. Giddens (1999) framhäver att desto större katastrof för 
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samhället och individen en risk innebär desto svårare blir det för individen att greppa som en 

verklighet.  

Det vardagliga livet innebär i moderniteten enligt Giddens (1999) inte mer risker i relation till 

tidigare epoker. Det ledande i frågan handlar snarare om att människorna under modernitetens 

villkor konstant tänker i risker och riskbedömningar, detta gäller experter inom olika områden 

i lika hög grad som lekmännen. I relation till den största delen av de existerande expertsystemen 

är alla lekmän. Även inom områden och ämnen där experterna påvisar en tydlig konsensus så 

händer det ändå att det kommer ut information som av lekmännen framstår som tvetydigt och 

invecklat. Det som särpräglar en stor del av riskerna som skapas av det moderna samhället är 

även enligt Giddens (1996) svårigheten för lekmännen att identifiera och förstå riskerna. En del 

risker är inte möjliga att identifiera och bemöta med hjälp av sinnen som syn, lukt eller smak, 

makten landar då hos experterna med kunskapen och de tekniska hjälpmedlen som krävs för att 

identifiera och förstå riskerna. Det moderna samhället med den kunskap som kommuniceras ut 

är dynamisk, i detta är riskklimatet dynamiskt och ovisst vilket föder en oro hos alla individer 

oavsett om det handlar om lekmän eller experter (Giddens, 1999). En kritisk hållning mot vac-

cinationer kan med bakgrund till detta förstås som att individer uppfattar potentiella risker men 

saknar den kunskap och de tekniska förutsättningar som krävs för att göra en riskbedömning av 

det hela.  

4.4 Tillämpning av de teoretiska begreppen 
Internet med sociala medier i spetsen skapar möjligheter för att både ta del av information som 

att dela med sig av information. Användare av sociala medier tar till vara på dessa möjligheter 

när det kommer till vaccinationsfrågor. Föräldrar med funderingar om vaccinationers egen-

skaper eller eventuella biverkningar är inte längre bundna till inbokade möten med en läkare 

för att få svar på dessa frågor. Experterna som består av läkare och medicinska forskare i detta 

fallet är inte längre ensamma om att ha en enkel tillgång till information inom sitt fält (Kata, 

2012). 

I relation till denna studie är det av intresse att undersöka vilken tillit och ställning till expert-

system med sina experter användare av sociala medier innehar när det kommer till frågor som 

rör vaccin. Begreppen risk och tillit hör tätt ihop med varandra detta är även begrepp som indi-

vider i hög grad mer eller mindre omedvetet kan reflektera över när det handlar om vaccinat-

ioner. Eftersom att en betydande del av diskussionerna som förs berör eventuella risker och 

huruvida det går att förlita sig på de råden om vaccin medicinska experter och myndigheter ger.  
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5. Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras valet av en netnografisk metod, kapitlet beskriver vidare 

hur urval och avgränsningar genomförts. I kapitlet redogörs även hur empiriinsamlandet ge-

nomförts samt hur det empiriska materialet analyserats och tematiserats. Vidare redovisas och 

diskuteras etiska aspekter relevanta för studiens genomförande, detta kapitel ämnar att i helhet 

skapa en tydlig överblick av hur hela studiens arbetsprocess bedrivits.  

5.1 Metodval  
Syftet med studien är att undersöka hur information om vaccin skildras på sociala medier av 

användare, samt hur dessa förhåller sig till myndigheters och experters information och rekom-

mendationer rörande vaccin. För att samla in empiriskt material valdes en kvalitativ metod i 

form av en netnografi. Inom den kvalitativa forskningen innebär de flesta studier att forskaren 

under en intensiv period undersöker exempelvis en specifik grupp av människor i en social 

miljö. Där kan det handla om att söka en djupare förståelse för ett fenomen och inte en efter-

strävan att producera allmängiltig kunskap (Bryman, 2011). I fallet för denna studie bygger 

genomförandet på att undersöka de två sociala medierna Twitter och Facebook som i sig utgör 

den sociala miljön som studerats. Valet av en netnografisk metod för genomförandet gjordes 

för att det innebär en god tillgång till empiriskt material som skulle kunna vara mer problema-

tiskt att samla in med hjälp av en mer traditionell metod som kvalitativa intervjuer. Detta då 

möjligheten att lokalisera intervjupersoner är begränsad och det kan av vissa upplevas som ett 

kontroversiellt ämne att diskutera. Vilket skulle kunna innebära att intressanta åsikter och tan-

kegångar går förlorade. Centralt för denna studie är att skapa sig förståelse för hur personerna 

i den sociala miljön upplever och tyder sin egen verklighet. Det empiriska material som presen-

teras i studien är således ett resultat av min tolkning som vuxit fram under arbetsprocessen.  

5.2 Netnografi 
Att genomföra en etnografisk studie innebär att en forskare engagerar sig en social miljö och 

genomför observationer av exempelvis individers beteenden i en specifik miljö. Detta för att 

exempelvis skapa en djupgående förståelse för en grupps kultur och kunna formulera en ingå-

ende redogörelse för denna (Bryman, 2011). Ur etnografin är netnografin sprungen och mynta-

des av Robert V. Kozinet år 1997. Netnografi som metod innebär att undersöka sociala och 

kulturella sammanhang över internet. Bryman (2011) påpekar att tillämpandet av en etnografisk 

metod vid insamling av material från internet har betraktats som problematiskt. Detta då pre-

misserna för genomförandet av etnografiska studier är att denna genomförs på en bestämd plats, 

i sammanhanget har det påpekats att internet inte går att betrakta som en plats. Åren som pas-

serat sedan begreppet först kom att användas går att betrakta som en omvälvande utveckling 

för internets betydelse, både gällande användningsområden men också antalet människor som 

nyttjar det. Förståelsen för netnografin och hur den kan tillämpas som kvalitativ metod har där-

med också utvecklats (Berg, 2015). Med detta sagt vill jag påstå att internet och i detta fall de 

två sociala medierna Twitter och Facebook erbjuder en god möjlighet att söka och inhämta 

empiriskt material för att försöka förstå hur information om vaccin skildras inom denna social 

miljön.  

Etnografens roll i relation till den sociala miljö och de individer som innefattas av denna är 

möjlig att klassificera beroende på vilket sätt forskaren är involverad. Raymond Gold har skapat 

ett schema för denna typ av klassificering, detta är ett väl citerat sådant (Bryman, 2011). I detta 

schema presenteras fyra olika roller observatören anses kunna anta, dessa är:  

Fullständig deltagare – Innebär enligt Gold att vara en fullständig medlem av den sociala miljö 

som är föremål för undersökningen. Den fullständige deltagaren fungerar som dold observatör 

då övriga medlemmar inte känner till dennes verkliga identitet.  
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Deltagare som observatör – Inom denna roll är etnografen involverad i samspel med personer 

inom den social miljön, dessutom är övriga medlemmar medvetna om etnografens roll som 

forskare.  

Observatör som deltagare - Detta är en roll som innebär att forskaren i första hand verkar som 

en intervjuare. Observationer äger rum men dessa är inte av en deltagande karaktär.  

Fullständig observatör – Som fullständig observatör äger inget samspel mellan forskaren och 

individerna i den sociala miljön rum. Individerna har således inget behov av att ta hänsyn till 

forskaren, detta förutsätter därmed en observationsmetod som inte påverkar medlemmarna av 

den sociala miljön som studeras (Bryman, 2011).  

Min roll som observatör under insamlandet av det empiriska materialet bör klassificeras som 

fullständig observatör. Insamlandet av empirin har genomförts på ett sådant sätt att ingen inter-

aktion ägt rum mellan mig och den sociala miljön som studerats. Inom ramen för detta finns det 

utrymme att diskutera etiska aspekter relaterade till genomförandet av denna studie, en genom-

gång av möjliga betänkanden och förhållningssätt kring detta återfinns i kapitel 5.6.   

I studiet av digitala miljöer är det av vikt för forskaren att räkna med att denna möter en mång-

fald av erfarenheter, det finns inte utrymme för antaganden om att ett socialt sammanhang tol-

kas och förstås på samma sätt av alla människor. Facebook är exempelvis uppbyggt på ett sådant 

sätt att den information som användaren möts av kommer från nyhetsflödet, detta flöde går att 

förstå som en miniatyr av samhället och utgör en referenspunkt för en användares eventuella 

agerande. Två användare på Facebook kan ha väldigt olika uppsättningar av vänner inom nät-

verket och följa olika nyheter vilket därmed innebär att de utgår från olika referenspunkter när 

det kommer till att skriva och interagera med andra användare. I sammanhanget innebär detta 

att deras agerande sker inom olika rum, där agerandet är synligt för olika användare med vari-

erande syn på vad som betraktas vara lämpligt att skriva. I rollen som netnografisk forskare 

innebär detta ett behov av att ge hänsyn till innehavandet av egna tolkningar inom digitala sam-

manhang och att denna inte måste uppfattas som korrekt av andra människor (Berg, 2015). 

Detta berör även mig som forskare i sammanhanget då jag själv är en användare av Facebook 

och Twitter och därmed möts av mitt unika informationsflöde. För att inte fastna inom detta har 

jag aktivt använt sökfunktioner och valt att vända mig bort från mitt vardagliga nyhetsflöde.  

5.3 Urval och avgränsningar  
Vid avgränsandet av det empiriska fältet pekar Lori Kendall på att den netnografiske forskaren 

ställs inför tre typer av gränsdragningar, rumsliga, tidsmässiga- och relationella gränsdrag-

ningar (Berg, 2015). Inom de rumsliga gränserna reser forskaren frågor som rör vem, och vad 

som ska studeras, de relationella gränserna handlar om det förhållande som råder mellan fors-

karen och de personer som på något vis innefattas av studien. Genomförandet av denna studie 

omfattar ett stort antal människor samtidigt som förhållandet mellan min roll som forskare i 

detta fall och dessa personer i praktiken är obefintligt. Materialet som har samlats in har skapats 

av individer samtidigt som det i sig inte är relevant för denna studie vem eller vilka personerna 

bakom användarkontona är utan snarare vad personerna säger. De tidsmässiga gränserna hand-

lar om att avgöra vilken tid som ska läggas ned på vad i studiens genomförande. Gränsdrag-

ningarna med dess påverkansfaktorer går många gånger in i varandra, tidsmässiga val påverkas 

till exempel ofta av analytiska, praktiska samt personliga faktorer (Berg, 2015). Under arbets-

processen i denna studie har de tidsmässiga gränserna i hög grad styrts vad gäller praktiska 

faktorer som omfattningen av studien samt hur lång tid som var möjlig att tillägna insamlandet 

av det empiriska materialet.   
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Det finns idag ett stort utbud av sociala medier vilket också innebär att det skapas och konsu-

meras en stor mängd information inom ämnet vaccin. Genom att undersöka mängden samt ty-

pen av innehåll rörande vaccin på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Pinte-

rest föll valet på Twitter och Facebook. I fallet för denna studie valdes dessa två med åtanke att 

dessa erbjuder material skapat av användare som sedan många gånger diskuteras samt debatte-

ras i stor utsträckning mellan användarna. Ytterligare en anledning till valet föll på Twitter och 

Facebook är att jag själv sedan många är tillbaka är en användare av dessa, detta förenklar det 

praktiska arbetet med att söka och samla in empiriskt material. I genomförandet av en netno-

grafisk studie är tillgången till empiriskt material många gånger omfattande, detta ställer krav 

på forskaren rörande förmågan att sondera inom detta material och identifiera det relevanta för 

studiens forskningsansats (Berg, 2015). Utmaningar rörande detta har även uppkommit i ge-

nomförandet av denna studie. Vilket i praktiken inneburit att insamlandet av det empiriska 

materialet behövt bedrivas med en tydlig utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor för 

att kunna sålla bort material utan relevans.  

5.4 Tillvägagångssätt  
Denna studie inleddes med genomförandet av en litteraturöversikt. Sökningen efter litteratur 

till genomförandet av litteraturöversikten genomfördes i Luleå tekniska universitets databaser. 

Med utgångspunkt i de exklusions – och inklusionskriterier som på förhand konstruerades ge-

nomfördes sökningar på Luleå tekniska universitets databaser. De ord som låg till grund för 

sökningarna är följande: Anti-vaccination, Social media, Vaccinations, Misinformation. Detta 

bidrog med en god förförståelse inför utformandet av studien samtidigt som litteraturöversikten 

utgör grunden för en överskådlig bild av tidigare forskning som genomförts inom ämnet vacci-

nation och sociala medier.  

För att erhålla det empiriska materialet har en rad olika metoder tillämpats i processen. I syfte 

att hitta relevanta ”tweets” på Twitter användes sökrutan där det är möjligt att söka på så kallade 

hashtags som enkelt förklarat gör en tweet sökbar och samlas med andra tweets som publicerats 

under samma hashtag. I sökrutan genomfördes sökningar på hashtags som anti-vaccination, 

anti-vaxxer samt vaccination. Under sökprocessen identifierades fler relevanta hashtags som 

angivits under tweets som hittats med hjälp av sökrutan, det uppstod en form av snöbollseffekt. 

Dessa hashtags var ” ”saidnofather” samt ”saidnomother”, dessa skapades av Joshua Coleman 

på Facebook under vilken föräldrar publicerar bilder tillsammans med berättelser om sina barns 

vaccinationsrelaterade skador. Det som särskiljer dessa taggar är hur texterna i samband med 

bilderna skrivs i en sarkastisk stil för att få fram sitt budskap (se bilaga 1), samtidigt som de 

gemensamt med andra taggar försöker förmedla informationen genom att framkalla sympati-

känslor hos läsaren. Fler hashtags som identifierades på detta sätt är ”Bigpharma” som syftar 

på en påstådd konspiration mellan läkemedelsföretagen, sjukvårdspersonal, politiker och myn-

digheter där de i samråd uppfinner nya sjukdomar för att individer ska behöva köpa mer medi-

ciner. Inom detta ingår även påståenden om att människor vaccineras i syfte att göra dem sju-

kare och därmed beroende av sjukvården i högre grad. På Facebook har olika grupper där vac-

cinationer diskuteras identifierats, gruppernas syfte och storlek varierar men det gemensamma 

för dessa grupper är att de är så kallade ”öppna grupper”. Detta innebär att alla aktiva Fa-

cebookanvändare kan gå in i gruppen för att publicera inlägg eller läsa och kommentera inne-

hållet. Huvudsakligen hämtades det empiriska materialet ur gruppen We are vaxxed. Detta gör 

att jag i rollen som observatör under hela processen kvarstått i vad som kan klassas fullständig 

observatör enligt Raymond Golds schema (se avsnitt 5.2). Detta har eftersträvats för att inte 

påverka eller forma några diskussioner. Under arbetsprocessen har länkar till tweets och Fa-

cebooktrådar av intresse kopierats och sorterats i ett dokument för att skapa en översikt av det 

empiriska materialet. Under arbetsprocessen har även skärmbilder kontinuerligt sparats i en 

egen mapp för att förenkla en kategorisering av materialet. Av en slump noterade jag ett inlägg 
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som en vän hade delat på Facebook, i detta inlägg vädjar en nybliven mamma andra föräldrar 

att vaccinera sina barn i enighet med vaccinationsprogrammet. Detta vädjar hon om eftersom 

att hennes dotter drabbats av kikhosta vilket medfört allvarliga sjukdomsåkommor för dottern. 

Detta inlägget hade vid tidpunkten då jag uppmärksammade det delats 23 000 gånger och följ-

des av ett vidsträckt kommentarsfält vilket också erbjöd en god tillgång till empiriskt material.  

5.5 Analys och tematisering 
Det empiriska materialet som i sin helhet består av tweets från Twitter samt inlägg och kom-

mentarer på Facebook som har erhållits genom en omfattande sökprocess. När material av in-

tresse har identifierats har webbadresser sparats i dokument i vissa fall men till största del har 

materialet samlats in genom att ta skärmbilder. Efter att det empiriska materialet samlats in har 

det noggrant studerats och därefter katalogiserats i första hand beroende på om det samlats in 

från Facebook eller Twitter. Därefter sorterades materialet upp i olika mappar baserat på om 

innehållet handlade om vaccinationer i allmänhet eller experter och expertsystem. Därefter har 

materialet studerats i syfte att identifiera mönster och återkommande beröringspunkter för att 

kunna måla upp en bild över fenomenet. Genom detta har fyra teman kunnat konstrueras dessa 

är 1) Förhållningssätt till myndigheter och det medicinska expertsystemet, 2) ekonomiska agen-

dor, 3) riskförhållande och 4) rådgivning.  

Det empiriska materialet har kopplats ihop och sedan analyserats med utgångspunkt i de teore-

tiska begreppen expertsystem, tillit och risk som presenterats i kapitel fyra. Materialet har sedan 

fördelats under fyra rubriker namngivna efter de teman som presenterats ovan där innehållet av 

materialet har styrt under vilken rubrik det placerats under i syfte att skapa en röd tråd. Avsikten 

med detta är att skapa en tydlig struktur som möjliggör att läsa och förstå resultatet på ett över-

skådligt såväl som djupgående plan.  

5.6 Etik 
Att bedriva forskning över internet innebär i praktiken att förhållandet till de traditionella forsk-

ningsetiska principerna angivna av Vetenskapsrådet för samhällsvetenskaplig forskning blir 

mer invecklat och operationaliseringen av dessa behöver anpassas efter situationen. De existe-

rande forskningsetiska principerna lyder följande:  

1. Samtyckeskrav – Genom detta informeras deltagarna om att deltagandet i exempelvis 

en intervju är helt frivilligt, vidare informeras de om rätten att avbyta intervjun utan 

något krav på en motivering. 

2. Konfidentialitetskrav – Deltagarna informeras om att de uppgifter som samlas in be-

handlas konfidentiellt. Det inspelade samt transkriberade materialet kommer endast att 

behandlas av forskaren. 

3. Nyttjandekrav – Deltagarna informeras om hur det insamlade materialet är tänkt att an-

vändas, exempelvis för att framställa en forskningsrapport. 

4. Informationskrav – Respondenterna informeras om till vilket syfte exempelvis rappor-

ten skrivs samt att det har rätt att ta del av resultatet som så önskas (Vetenskapsrådet, 

2002) 

Riktlinjerna är formulerade i syfte att skydda den personliga integriteten för individer 

involverade i ett forskningsprojekt, vilket onekligen blir mer invecklat att applicera vid en 

netnografisk studie. Dessa riktlinjer är enligt Vetenskapsrådet inte anpassade efter forskning 

relaterad till internet och lämnar därmed en del frågetecken gällande frågor som rör individers 

integritet samt skyddande av personuppgifter (Berg, 2015). Varje vetenskaplig studie fordrar 

samtidigt en avvägning mellan behovet av fri forskning och uppbärandet av respekt gentemot 

de individer som på något sätt berörs av forskningen. En viktig aspekt att reflektera över i detta 

sammanhang är huruvida om all information som publiceras på internet och är tillgänglig för 
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allmänheten är accepterat att användas som empiriskt material i en studie. Till viss del går det 

att argumentera för detta, samtidigt är inte merparten av det material som publicerats på internet 

tilltänkt som empiriskt material till forskning. I denna kontext hävdar vissa att just denna aspekt 

kan betraktas som en fördel. I den benämning att förekommande kommunikation och 

interaktion sker på ett mer naturligt sätt och kan därför medföra att kvalitéer framkommer som 

annars kan gå förlorade i mer traditionella forskningsmetoder som utformas av forskaren själv 

(Berg, 2015). Detta visar på problematiken att upprätthålla Vetenskapsrådets linje om 

informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2002) när det kommer till hanterandet av denna typ av 

empiriskt material. En stor andel av det material som publiceras på internet i syfte att läsas av 

andra människor, samtidigt kan detta material publicerats med tanken på att ett begränsat antal 

människor ska läsa det. Information publicerad på internet kan många gånger snabbt hittas med 

hjälp av olika sökmotorer, detta försvårar upprätthållandet av anonymitet (Berg, 2015).  

Inom ramarna för denna studie har det primära intresset ej kretsat kring att studera specifika 

individers tyckande, syftet med studien är att undersöka vad som uttrycks på sociala medier 

angående vaccinationsfrågor. Martin Berg (2015) menar att bedrivandet av forskning på en 

godtagbart etisk nivå i stort handlar om att reflektera över tänkbara risker. Risken som en studies 

deltagare utsätts för behöver förstås på ett kontextuellt plan och således inte endast med ut-

gångspunkt i förkonstruerade principer (Berg, 2015). Diskussionen huruvida om all information 

som publiceras och är tillgänglig på internet är acceptabel att användas som empiriskt material 

har i genomförandet av denna studie i hög grad varit aktuell. Det empiriska material som sam-

lats in från Facebook har hämtats från öppna grupper där alla inlägg och kommentarer som 

publiceras är tillgängliga för allmänheten. Detta betyder i praktiken att det är en stor mängd 

privatpersoner som genererar innehållet, samtidigt är inte de enskilda personernas åsikter eller 

tyckanden av intresse för studien. Detsamma gäller det material som härstammar från en mängd 

olika ”tweets” insamlade från Twitter. Ämnet vaccin är förvisso ett idag omdebatterat ämne i 

många länder men inte av den känsliga natur medförande att personer på grund av sina åsikter 

riskerar att utsättas för någon form av fara. Samtidigt möjliggör en netnografisk studie en möj-

lighet att undersöka en stor mängd material på ett smidigt vis. Dessutom finns det en möjlighet 

att ämnet skulle upplevas känsligare att diskutera och prata om i traditionella kvalitativa inter-

vjuer, vilket skulle kunna leda till en svårighet i att erhålla empiriskt material. Citat från en-

skilda personer presenteras i studien men användarens namn eller alias används inte, detta för-

svårar identifikationen av citatets ägare. Samtidigt finns det begränsningar vad gäller att helt 

och hållet omöjliggöra identifikationen av dessa personer. I de fall citat presenteras har samti-

digt ett övervägande fått göras vad gällande vikten av vad citatet bidrar med till i studiens för-

fattande. De citat som presenteras i resultatet har valts ut med syfte att öka förståelsen för feno-

menet som studeras. 
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5.7 Tillförlitlighet 
Inom begreppet tillförlitlighet innefattas fyra delkriterier varav varje kriterium existerar som en 

motsvarighet till kriterium uppställda inom kvantitativ forskning. Dessa fyra kriterier är trovär-

dighet, överförbarhet, möjligheter att styrka och konfirmera samt pålitlighet. Trovärdighetskri-

teriet motsvarar intern validitet, inom detta kriterium reses frågan om resultaten som forskaren 

presenterar godtas som trovärdiga och korrekta i betraktande av andras ögon. Att producera 

trovärdiga resultat innebär att forskaren under studiens genomförande behöver förhålla sig till 

upprättade regelverk, samt att denna redogör resultaten för de personer som deltar i den sociala 

verklighet forskaren studerat med syfte att kunna verifiera en korrekt skildring av denna sociala 

verklighet (Bryman, 2011). Under genomförandet av denna studie har min egna förförståelse 

av sociala medier samt pågående offentliga debatter om vaccinationer legat till grund för ansat-

sen att återge den sociala verkligheten som studerats på ett korrekt sätt. En mängd forsknings-

artiklar med olika utgångspunkter inom ämnet vaccin på sociala medier har genomlästs för att 

stärka möjligheterna gällande att studien genomförs på ett sådant sätt att tillförlitlighet uppnås. 

I sammanhanget anser jag samtidigt att det är viktigt att beakta det faktum att sociala medier 

som social studiemiljö ständigt är i förändring och ny information skapas och delas av använ-

dare konstant. Denna föränderlighet kan i viss mån påverka andra personers uppfattning rörande 

om studien upplevs skildra den sociala verkligheten på ett korrekt sätt. Av denna anledningen 

har jag vid genomförande av studien lagt fokus på att grundligt redovisa tillvägagångsättet för 

att erhålla det empiriska materialet och därmed skapat möjligheten för andra att kunna tillgå 

samma material som det studien bygger på. Vad gäller möjligheten till att styrka och konfirmera 

är det kritiskt för forskaren att förlika sig med det faktum att en fullkomlig objektivitet inte går 

att uppnå inom samhällelig forskning och bör därför säkerställa att denne agerat i god tro. När-

mare beskrivet ska inte forskarens personliga ståndpunkter och värderingar avsiktligt inverka 

på studiens utförande eller de slutsatserna dragna av denna (Bryman, 2011). Jag besitter som 

beskrivet ovan en förförståelse för ämnet vaccinationer och sociala medier, vad gäller genom-

förandet för denna studie har en uteslutning av egna värderingar och ståndpunkter eftersträvats. 

Detta då egna värderingar i hög grad skulle kunna påverka studiens genomförande och generera 

missvisande resultat. Denna eftersträvan efter uteslutandet av egna värderingar har genomgå-

ende funnits med i arbetsprocessen för att undvika enkelspåriga tankegångar och slutsatser be-

grundade på personliga åsikter i frågor som rör vaccinationer. Pålitlighetskriteriet som kan jäm-

föras med det kvantitativa kriteriet reliabilitet anger att forskaren redovisar studiens faser. Detta 

innebär att beskriva problemformulering, hur valet av exempelvis intervjupersoner gått till samt 

hur det empiriska materialet samlats in och analyserats och så vidare. Enklare beskrivet handlar 

pålitlighetskriteriet om studiens metodologiska utförande och hur denna redovisar påverkar hur 

pålitligt den uppfattas vara av andra. Detta är någonting som tagits hänsyn till i genomförandet 

av denna studie. Vilket innebär att jag i metodkapitlet presenterar hur valet av metod gått till 

och varför denna metod valts. Dessutom redogörs det vad en netnografisk metod innebär i prak-

tiken och hur insamlandet av det empiriska materialet har gått till samt hur det analyserats och 

kodats. Vidare redovisas även de etiska aspekter som legat till grund för studien samt vilka 

avgränsningar som gjorts, detta ger sammanlagt en bred och djupgående bild över hela proces-

sen. Gällande kriteriet om överförbarhet innebär detta att forskaren i studien ska skildra det som 

undersökts på ett sådant utförligt sätt att det sedan är överförbart till en annan social miljö. Vid 

genomförandet av denna studie har transparens eftersträvats i syfte att andra ska kunna bedöma 

om de presenterade resultaten är överförbara till andra sociala miljöer och sammanhang.  
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6. Resultat 
I följande kapitel redovisas och analyseras studiens empiriska material i förhållande till det 

teoretiska ramverk som presenterats. Resultatet presenteras i en struktur med utgångspunkt de 

fyra teman som presenterats i metodkapitlet.  

6.1 Förhållningssätt till myndigheter och det medicinska expertsystemet  
Under studiens gång har en betydande skillnad mellan olika användare på Facebook och Twitter 

identifierats i den benämning att beroende på uttryckta inställningar till vaccin föreföll den ge-

nerella inställningen till både myndigheter och medicinska experter följa samma riktning. Det 

vill säga användare som uttryckte en negativ inställning till vaccin gjorde detta i många fall i 

samband med kritik mot läkare eller myndigheters ageranden eller råd i frågor som rör vacci-

nationer. Ett missförtroende mot medicinska experter identifierades i form av att läkare och 

myndigheter kritiseras öppet av användare på Facebook och Twitter i frågor som rör vaccin. 

Individer möter i samhället expertsystem i olika tillgångspunkter där mötet med en expert an-

tingen kan präglas av tillit och ge svar på frågor där expertens specialistkunskap fordras, sam-

tidigt som mötet kan föda misstro och väcka fler frågor (Giddens, 1996). 

” It’s always the more experienced doctors who have seen the damage vaccines does to children 

and families, speak out against it!” 

Citatet ovan är en tweet från en användare som uppmanar läkare att berätta på vilket sätt vacci-

nationer kan vara riskfyllt för människor, användaren publicerade tweeten i samband med att 

en annan användare publicerat ett videoklipp med en läkare som berättade om risker med mäss-

lingsvaccin. Genom att studera detta med utgångpunkt i Giddens (1999) resonemang går det att 

första denna typ av tweets som reaktioner på lekmäns negativa möten med experter och expert-

system. Vilket för en del lekmän kan innebära ett beslut i att helt och hållet välja att frikoppla 

sig från expertsystemen för att istället vända sig till den egna förmågan att inhämta information 

och förvärva kunskap för att sedan agera därefter. Med utgångspunkt i detta går det att förstå 

sociala medier som Facebook och Twitter som betydande verktyg rörande möjligheten till detta 

i dubbel bemärkelse. Användaren kan både tillägna sig information skapad av andra användare 

samtidigt som de har möjlighet att själva producera information om exempelvis vad de själva 

upplevt i kontakt med experter och expertsystem vilket kan påverka fler användares syn på 

vaccin. Giddens (1996) framhäver att expertsystemen kan erbjuda lekmännen en möjlighet att 

tillägna sig kunskap för att på ett mer individuellt plan förstå och hantera risker. Sett ur detta 

kan användare av Facebook och Twitter vända sig till andra användare för information och 

rådgivning. Det skulle därmed vara möjligt att dessa användare väljer att betrakta Twitter och 

Facebook som ett expertsystem då det samlas information och förmedlas råd där vissa använ-

dare kan vara exempelvis läkare och därmed ha sina rötter i ett konventionellt expertsystem.   

Samtidigt går det i Facebookgruppen We are vaxxed att observera hur användare med en ut-

tryckt negativ inställning till vaccin lägger stor vikt vid uttalanden av läkare eller forskare med 

samma ståndpunkt som de själva. I dessa fall förefaller användare att lägga en större tillit hos 

dessa personer med grund i deras specialistkunskaper och delaktighet i ett expertsystem. I denna 

grupp publicerades ett Youtubeklipp med titeln "I am a doctor and I now know the truth about 

vaccines" där en person berättar om en förändrad syn på vaccin och hur skadligt det är för 

människor. Detta inlägg följdes av ett stort antal kommentarer som uppmanade andra att lyssna 

på vad läkaren säger och gav uttryck för att detta var ett riktigt bevis för faror med vaccin. En 

användare lämnade nedanstående kommentar under inlägget.  

"That's so great. I also know a doctor who knows the truth... But he stays anonymous to keep 

him from losing his license. No freedom of speech.” 
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Detta citat ger uttryck för att användaren besitter en negativ inställning till vaccin men ändå 

hyser tillit till experter när det kommer till information rörande vaccin precis som de användare 

som uttrycker en positiv inställning till vaccin. Genomgående i de tweets och Facebookinlägg 

samt kommentarer som granskats syns det tydligt att expertsystem med sina experter används 

som ett verktyg för att cementera sina påståenden eller åsikter. Denna metod används i högre 

utsträckning av användare som förespråkar vaccin jämfört med de som uttrycker motstånd till 

vaccin.  

Giddens (1996) menar att expertsystemens existens och fortlevnad bygger på en existerande 

tillit från lekmännen, där expertsystemen med dess experter i frågor som rör vaccinationer ut-

görs av läkare, vetenskapsmän och läkemedelsbranschen. De uttryck för skepsis och missför-

troende som identifierats i studien kan ytterligare med hjälp av Giddens (1996) tillitsbegrepp 

förstås som lekmännens reaktion på ett expertsystem byggt på en terminologi skapad och bru-

kad av experterna vilket resulterar i att lekmännen utestängs. Detta kan i sammanhanget ge en 

fingervisning gällande populariteten i att leta information rörande vaccin på sociala medier som 

Facebook och Twitter, detta kan med bakgrund i Giddens (1996) resonemang förstås som lek-

männens reaktion på misslyckade möten med expertsystem. Det vill säga kan exempelvis de 

föräldrar som ger uttryck för oro över risker med att vaccinera sitt barn uppleva att denne inte 

får det gehör av läkaren som förväntas och kan därför välja att vända sig till andra källor för 

information och råd. I tidigare samhällen var kunskapen kring exempelvis läkevetenskap i 

högre grad förankrad i en större del av befolkningen, framväxten av den medicinska profess-

ionalismen har underminerat denna kunskap hos lekmännen (Giddens, 1999). Inställningen till 

vetenskap och teknisk kunskap är från lekmännens sida ambivalent enligt Giddens (1999) i den 

benämning att den blandas med känslan av respekt och rädsla då lekmannen kan sakna den 

kunskap som krävs för att tolka och förstå den terminologi som experterna brukar inom ett 

expertsystem. En metod för att hantera detta är att som Giddens (1996) uttrycker det köpslå 

med moderniteten, det är svårt att helt och hållet undvika det moderna samhället med sina ex-

pertsystem men möjligheten att inte olika ställning existerar.  

” I had my first baby vaccinated up to 15 months (against my better judgement) and with constant 

pressure from the paediatrician even though I voiced concerns several times. Thank god she 

didn't have any severe adverse reactions. We now go to a much better paediatrician that is on 

my side and realizes my rights to protect my children.” 

I citatet ovan skildrar en användare i Facebookgruppen We are vaxxed sina upplevelser av mö-

ten med en barnläkare. Giddens (1996) beskriver hur möten i tillgångspunkter mellan experter 

och lekmän kan upplevas som negativa eller misslyckade och resultera i lekmännens tillit för-

svagas eller helt resolut raseras för att sedan innebära en vilja att helt och hållet lösgöra sig från 

expertsystemet. Citatet ovan beskriver användaren att denne känner sig ignorerad av läkaren 

som inte lyssnar på framförda synpunkter, vilket resulterade i att personen i fråga valde att 

vända sig till en annan expert. Detta visar på att som Giddens (1996) uttrycker det att köpslå 

med moderniteten, användaren valde att vända sig till en annan expert där denne som lekman 

upplevde sig bli hörd och respekterad.  

I denna studie har det i hög utsträckning varit möjligt att identifiera en polarisering när det 

kommer till användares uttryckta tillit för expertsystem och experter befattande information 

och rådgivning om vaccin. Detta kan illustreras genom att först granska detta nedanstående citat 

hämtat från Facebook och sätta det i relation till ett citat hämtat från samma Facebooktråd där 

omfattande diskussioner om vaccin fördes. 

”Att vaccinera sina barn är det första viktiga beslutet föräldrar gör för sina efterkommandes 

del, konstaterar världshälsoorganisationen.” 
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Citatet ovan är hämtat från en Facebooktråd där användaren delade med sig av en länk till en 

av världshälsoorganisationens hemsidor och uttrycker att det via denna länk går att tillgå pålitlig 

och vetenskapsbaserad forskning om vaccin. Detta inlägg följdes tätt av ett stort antal kommen-

tarer med varierande uttryck för ståndpunkt i ursprungsfrågan om var pålitlig information om 

vaccin går att finna. En kommentar på detta inlägg kom från en användare som delade en länk 

till en blogg vars anstiftare beskrev det som en plats där information om vaccinationsskador 

samlas och uppmanar människor att sluta vaccinera sig själva och sina barn. 

"De som är intresserade av sanningen kan gå in och läsa på denna hemsida, där finns all fakta 

som man behöver veta om vaccin." 

Polariseringen som observerades i det empiriska materialet är således att beroende på vilken 

inställning användaren uttryckte mot vaccin skilde sig också typen av källor som dessa använ-

dare länkade till under diskussioner på Facebook eller Twitter. Användare med en uttryckt po-

sitiv inställning till vaccin hänvisade i de flesta fall till myndigheter och forskningsinstitut sam-

tidigt som de användarna positionerade i en motsatt inställning mot vaccin hänvisade till blog-

gar, diskussionsforum eller Youtubeklipp. Denna skillnad går att förstå som ett ytterligare 

tecken på lekmän som köpslår med modernitetens expertsystem, tillgången till information till-

handahålls inte längre exklusivt av myndigheter, forskningsinstitutioner och i konsultation med 

sjukvårdspersonal. Information kan tillgängliggöras av vilken enskild individ som helst på hem-

sidor, bloggar eller sociala medier som Facebook och Twitter. 

De traditionella tillgångspunkterna där en patient möter en läkare för en konsultation medför 

spänningar mellan bägge parterna, där skepticism från patienten som lekman ska bemötas av 

läkarens expertkunskap (Giddens, 1999). Under denna studie har ett flertal inlägg på Facebook 

och tweets samlats in där användarna skildrar sådana möten där de konsulterat läkare i vacci-

nationsfrågor och upplevt att uttryckt oro inför risker nonchalerats vilket resulterat i upplevel-

sen av ett misslyckat möte i tillgångspunkten. Detta kan betraktas som en utlösande faktor när 

det kommer till att en lekman väljer att försöka frikoppla sig från ett expertsystem. Detta menar 

Giddens (1996) kan ske genom att själv välja att tillägna sig den kunskap som lekmannen anser 

nödvändig inför att exempelvis fatta ett beslut. I anslutning till detta är det möjligt att betrakta 

Facebook och Twitter som verktyg för lekmannen att tillägna sig kunskap om vaccin utan en 

direktkontakt med konventionella expertsystem och dess experter.  

Avslutningsvis är det möjligt att i sammanhanget anföra det faktum att användarnas uttryckta 

tillit eller misstro mot experter och expertsystem i stor utsträckning påverkas av hur användarna 

som lekmän upplevt mötet i tillgångspunkten med experter i form av läkare. Ett stort antal an-

vändare som framförde synpunkter om eventuella risker med vaccin uttryckte att de kände sig 

förbisedda eller nonchalerade av läkaren. Detta resulterade i att dessa personer antingen valde 

att vända sig till en annan läkare alternativt försökte skaffa sig egen kunskap om vaccin med 

hjälp av Internet och sociala medier. I de fall användare med en negativ inställning till vaccin 

gav uttryck för känslor av tillit mot experter och expertsystem var i de fall uttalanden eller 

rådgivning givna av dessa överensstämde med användarnas egna åsikter. Detta identifierades 

även hos de användare som positionerade sig som positivt inställda till vaccin, experter och 

expertsystem brukas således som en tyngd för att stärka egna argument i frågor som rör vaccin. 

Detta är en viktig aspekt då Giddens (1996) menar att expertsystemens existens förutsätts av 

lekmännens tillit. Vilket inte enbart innefattar upplevelsen av trygghet utan påverkas också av 

de möjligheter experterna tillhandahåller när det kommer till att kalkylera vinster kontra risker 

för lekmännen. När det kommer till information och rådgivning inom ämnet vaccin är det med 

utgångspunkt i de inlägg, kommentarer och tweets som samlats in möjligt att identifiera ett 
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missnöje hos en del användare. Detta baserat på ett anseende gällande att riskerna kontra vins-

terna med vaccin inte synliggörs på ett tillfredsställande vis av de konventionella expertsyste-

men. Detta kan erbjuda en ytterligare förklaring till varför lekmän vänder sig till Twitter och 

Facebook för att ta del av samt skapa information om vaccin. Inom denna kontext kan exper-

ternas terminologi överges som annars av lekmännen upplevs som skapad av experterna för att 

utesluta dem, användarna av Facebook och Twitter kan därmed uppleva sig själva ha möjlighet 

att tillägna sig information på lika villkor. 

 

6.2 Riskrelationer 
Det moderna samhället eller den reflexiva moderniteten som Beck (1992) benämner det som är 

vad som utgör risksamhället. Det som separerar risksamhället från det tidigare industrisamhället 

menar Beck (1992) är att industrisamhället verkade för spridning av varor jämfört med risk-

samhället som i sin existens verkar för produktionen av risker. Samtidigt menar Beck (1992) 

att risksamhället är en typ av industrisamhälle där industrin i samverkan med vetenskaplig ut-

veckling skapar risker. Ett talande exempel för detta är hur kampen för att överhuvudtaget över-

leva har ersatts med möjligheten till att leva ett liv i överflöd med en stigande levnadsålder för 

människorna som skapar utrymme för en oro över nya typer av risker. Med hjälp av denna 

bakgrund är det möjligt att förstå bakomliggande orsaker till de existerande diskussioner rö-

rande risker med att vaccinera sig respektive att inte vaccinera sig. Denna fråga får ett större 

fokus i människors liv då andra typer av risker idag kan hanteras och i vissa fall elimineras till 

följd av vetenskapliga och teknologiska innovationer.   

Frågor rörande vilka eventuella biverkningar både på kort sikt och lång sikt som olika typer av 

vaccin kan medföra utgör en stor del av de diskussioner som förs på Facebook och Twitter. I 

genomgången av det empiriska materialet identifierades två olika syner på risker när det kom-

mer till vaccin. De användare som uttryckte ståndpunkter som visade på en positiv inställning 

till vaccinationer i allmänhet framhävde en oro över riskerna med sjunkande vaccinationstäck-

ningar som skulle kunna drabba ett stort antal människor. Genom att de insjuknar i allvarliga 

sjukdomar som vetenskapligt bevisat är möjliga att hindra med hjälp av vaccin. Samtidigt som 

användarna med en negativ inställning till vaccin publicerade innehåll där riskerna med olika 

vaccins innehåll eller eventuella biverkningar utgör den största oron.  

”Vill ni vaccinera er och era barn med kvicksilver, aluminium och andra giftiga tillsatser?  Verk-

ligen? Utbilda er folk! Det finns en massa information om varför Big pharma ljuger om allt. Ta 

hand om era immunsystem med en bra diet av mycket grönsaker, bra oljor mm.”    

Detta citat är hämtat från en kommentar publicerad av en användare i en Facebooktråd där 

vaccinationer i stort diskuteras och ett flertal användare antingen uppmanar andra att vaccinera 

sig eller att inte göra detta. I citatet ovan går det att urskilja hur användaren framhäver att vac-

cinationer som bestående av gift som är skadligt för människor, detta bör ersättas med en bra 

kosthållning och en omvårdnad av immunsystemet. Under framväxten av det moderna sam-

hället framhäver Giddens (1996) att ett stort antal riskreducerande framsteg gjorts, detta i form 

av exempelvis rent dricksvatten, förståelsen för behovet av personlig hygien samt utvecklandet 

av vaccin. Vetenskapliga och teknologiska framsteg har samtidigt i sin existens i sig skapat nya 

typer av risker, i ljuset av denna bakgrund kan vaccin förstås som ett riskreducerande framsteg 

av vissa och en bärare av nya risker av andra. Som svar på kommentaren ovan lämnade en 

annan användare detta svar i samma tråd: 

”Jag tycker att det är riktigt egoistiskt att välja bort vaccin. Det är långt mycket större risker 

förknippat med att inte vaccinera jämfört med att vaccinera. Det finns fler människor i världen 

än barnet och föräldrarna."  
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De bägge citaten visar på två användare med helt olika ståndpunkt i frågan om vaccin, parallellt 

återfinns en gemensam nämnare i dessa två citat. Oron för risker är någonting som åtskiljer de 

bägge användarna samtidigt som det förenar dem. Att identifiera och förstå dessa typer av risker 

är problematiskt för lekmän då de inte är möjligt genom de mänskliga sinnena vilket gör att 

expertsystemen med ledning av experterna är de som förväntas tolka och förstå riskerna för att 

sedan kommunicera ut detta till lekmännen (Giddens, 1996).  Detta förhållande kan sedermera 

anses ha förändrats genom framväxten av internet och Webb 2.0 där information kan produce-

ras av såväl lekmän som experter. I Facebookgruppen We are vaxxed är grundpremissen för 

gruppens existens att diskutera risker med vaccin, vilket i många fall bedrivs genom att publi-

cera inlägg där föräldrar berättar om hur egna eller andra barn drabbats av sjukdomar efter 

vaccinationsinjektioner. Giddens (1999) framhäver att livet i moderniteten för individen inte i 

sig innebär fler risker och att knäckfrågan snarare handlar om att riskbedömningar och den 

påtalade existensen av risker är mer påtaglig för individen. Med Facebook och Twitter till för-

fogande kan användare ta del av allt som andra användare som berättar om barn som drabbats 

av allvarliga skador och sjukdomar till följd av ett vaccin eller information om vaccinations-

program och rekommendationer presenterade av WHO samt andra organisationer eller myn-

digheter.  

Ett stort antal av de tweets och Facebookinlägg med uttryck för en negativ inställning till vaccin 

fokuserar på dödsfall eller komplikationer som påstås vara kopplade till vaccin. Samtidigt som 

de Facebookinlägg och tweets som ger uttryck för en positiv inställning till vaccin belyser döds-

fall och potentiella komplikationer som kan uppkomma då människor väljer att inte vaccinera 

sig eller sina barn. Denna skillnad kan belysas och förstås med utgångspunkt i det teoretiska 

begreppet risk. Ett vaccin kan onekligen medföra risker i form av biverkningar, samtidigt som 

valet att inte ta ett vaccin kan innebära risker i from av att drabbas av en sjukdom. Både Giddens 

(1996) och Beck (1992) menar att riskerna i det moderna samhället är av en karaktär som med-

för svårigheter i att upptäcka samt tolka och förstå innebörden av dessa. Utvecklingen av vaccin 

är en produkt av vetenskaplig forskning med ett syfte att förhindra risker i form av spridning av 

skadliga och smittsamma sjukdomar. Samtidigt medför dessa risker i skepnad av potentiella 

bieffekter. Här blir det ur Giddens (1996) synsätt viktigt att studera och ställa dessa två olika 

risker i relation till varandra, det vill säga risken med att ett barn insjuknar i sviterna av ett 

vaccin kan för de flesta lekmännen var greppbart utan innehavandet av expertkunskaper. Sam-

tidigt kan det vara mer komplicerat och abstrakt att föreställa sig hur en sjunkande flockimmu-

nitet skulle kunna innebära risker för ett stort antal människor då en sjukdom kan spridas. För 

att kunna förstå detta samband kräver det sett ur Giddens (1999) ögon djupgående kunskap 

förvärvad genom utbildning på högre nivå.   

” What kills 7300 babies in the United States each year? Vaccines, where there's a risk there 

must be a choice!” 

Citatet ovan är hämtat från Twitter där användaren uttrycker vikten av att föräldrar själva måste 

få avgöra om de ska vaccinera sina barn eller inte. Detta citat är av intresse att lyfta fram då 

detta är en aspekt som Giddens belyser när det kommer till risker. För att lekmännen ska kunna 

hysa tillit mot expertsystem och experter fordrar detta att experterna förser lekmännen med 

möjligheten att själva kunna kalkylera vinster kontra risker (Giddens, 1996). Om en förälder 

möter en läkare för en konsultation rörande vaccin av sitt barn är det sett ur Giddens (1999) 

tankegång av vikt att föräldern förses med all information förknippad med att vaccinera respek-

tive att inte vaccinera. Detta är av vikt för att föräldern som lekman ska kunna tolka och förstå 

riskerna i relation till varandra. Det handlar helt enkelt om risker som enligt Beck (1992) och 

Giddens (1999) är produkter av samhället vi lever i idag där möjligheten att identifiera och 

förstå riskerna kräver djupgående kunskap samt tekniska hjälpmedel. Möjligheten till detta åter-

finns därmed hos experterna som besitter kunskapen förvärvad genom utbildning och tekniska 
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hjälpmedel tillgänglig i en yrkesroll, genom detta blir lekmännen beroende av experternas in-

formation och rådgivning när det kommer till att överväga risker och fatta ett beslut i frågan om 

att vaccinera eller inte.   

”All ära till vaccinationsprogrammet men tyvärr börjar det att gå överstyr. Det är inte längre 

till barnens bästa utan till läkemedelsföretagens ficka. Forskarna påstår olika saker varje vecka 

så det är svårt att veta vad som är på riktigt och vad som är påhitt.” 

Giddens (1999) menar att moderniteten utmärks av att alla individer konstant tänker i banor av 

risker och riskbedömningar, detta är någonting som gäller lekmän såväl som experter verk-

samma inom olika expertsystem. Inom expertsystem där en konsensus i en vetenskaplig fråga 

är urskiljbar inträffar det ändå att den information som kommuniceras ut till lekmännen upp-

fattas som tvetydig vilket kan försvåra möjligheten att identifiera och förstå risker. Citatet ovan 

härstammar från den omfattande Facebooktråden där vaccin började diskuteras livligt. Använ-

daren publicerade ett stort antal inlägg där inställningen till vaccin uppfattades som trevande. I 

citatet ovan beskriver användaren precis det problem som Giddens (1999) lyfter fram när det 

kommer till lekmännens möjligheter att identifiera och förstå risker i experternas kommunice-

rade information om vaccin. Lekmännen besitter inte den kunskap och de teknologiska hjälp-

medel som krävs för att urskilja riskerna och därmed finns inte heller förutsättningarna för att 

inta en ståndpunkt i frågan begrundat på ett övervägande av risker kontra vinster med vaccin. 

Lekmännen besitter i frågan inte heller den kunskap som krävs för att kunna bedöma hur tro-

värdig informationen som kommuniceras ut är. Påståenden eller information från forskare i en 

fråga som rör vaccin där det förefaller råda en stor oenighet kan i själva verket bero på att en 

del av det som kommer ut till lekmännen i verkligheten är felaktig. 

” The companies that were gassing Jews in Nazi Germany are the very same ones that have 

brought us vaccine”  

Detta uttalande kan givetvis av många betraktas som extremt men bör samtidigt i sin kontext 

förstås som ett uttryck för den misstänksamhet och avsaknad av tillit mot läkemedelsföretagen 

som tillverkar vaccin. Denna starka misstro som uttrycks i citatet ovan kan förklaras med ut-

gångspunkt i användarens brist på kunskap som lekman vilket medför en skeptisk inställning 

till det medicinska expertsystemet (Giddens, 1996). Denna inställning kan även förstås med 

utgångspunkt i Becks (1992) skildring av det moderna samhället som han menar är ett risksam-

hälle där industrin tillsammans med vetenskapen producerar risker. Riskerna är enligt Beck 

alltså inte längre komna av naturen utan skapas av människorna själva, utmärkande för dessa 

risker är även att de många gånger kan påverka omgivningen i en stor utsträckning. Giddens 

(1999) menar också att desto större katastrof för samhället och individen en risk innebär desto 

svårare blir det att förstå och hantera den blir det. Med denna bakgrund kan citatet ovan förstås 

som en individs oro för att vaccin kan innebära risker i form av allvarliga biverkningar som kan 

drabba en stor del av befolkningen. Denna bild förstärks av det material som användaren kan 

ta del av i gruppen We are vaxxed. Som bland annat består av föräldrar som berättar hur deras 

barn insjuknat i allvarliga sjukdomar efter vaccinationsinjektioner eller inlägg som påstår att 

läkemedelsföretagen och läkarna mörklägger riskerna med vaccin.  

Nedanstående citat kan i kontexten sätta ytterligare perspektiv på den svårighet lekmännen 

ställs inför när det kommer till att identifiera och bemöta risker i relation till vaccin. 

”Min ovaccinerade dotter har typ aldrig varit sjuk. Så vad snackar folk om? Vaccin är gift, det 

är bättre att bygga upp ett naturligt immunförsvar.” 
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Även detta citat är hämtat från den omfattande Facebooktråden där användarna sinsemellan 

diskuterade vaccin på olika plan. Användaren ovan lämnade denna kommentar i Facebooktrå-

den som ett svar i en diskussion där en användare innan uttryckt att genom att avstå från att 

vaccinera sitt barn mot mässling innebär det en risk för allvarlig sjukdom som även kan drabba 

andra människor. Detta resonemang höll inte ägaren av citatet ovan med om, denna menade att 

dottern inte drabbats av någon sjukdom trots att hon inte fått något vaccin vilket kan ses som 

ett bevis för att vaccination mot mässling inte är nödvändigt. Detta efterföljs med uttrycket att 

vaccin är gift. En av användarna menar att genom beslutet av att inte låta vaccinera sitt barn 

skapas risker samtidigt som den andra användaren menar att handlingen i att vaccinera sitt barn 

skapar risker. Giddens (1996) menar att den ontologiska tryggheten för individen innebär upp-

levelsen av att den sociala – och materiella handlingsmiljön som omger individen ska vara kon-

stant. Inom detta innefattas även att individens vardagsrutiner uppfattas som oföränderliga och 

stabila vilket för individen skapar en känsla av trygghet. Användaren som menar att dennes 

dotter aldrig varit sjuk och inte vill vaccinera eftersom att detta enligt användaren innehåller 

gift och anses utgöra en risk. I relation till Giddens (1996) teoretisering av ontologisk trygghet 

kan detta resonemang förstås som ett tillvägagångssätt i syfte att upprätthålla känslan av att 

kontinuitet och trygghet i livet. Ett beslut av att vaccinera sitt barn kan av användaren upplevas 

som ett steg utanför den annars upplevda känslan av en oföränderlig vardag. Trots vetskapen 

om existensen av det moderna samhällets risker menar Giddens (1996) att det i längden för 

individen inte är möjligt att ständigt fundera och oroa sig för riskerna, detta motverkar individen 

med utgångspunkt i den ontologiska tryggheten.  

 

6.3 Ekonomiska agendor  
I Facebookgruppen We are vaxxed identifierades återkommande diskussioner rörande eventu-

ella ekonomiska vinningar och intressen för aktörerna som på något sätt är involverade i till-

verkning av vaccin eller råd och riktlinjer rörande vaccinationer. Denna aspekt är i samman-

hanget viktig att lyfta fram då det återkommande identifierades åsikter från användare där lä-

kemedelsföretag, läkare och forskare inte ansågs vara pålitlig så länge det existerar en möjlighet 

för ekonomisk vinning för dessa. Det är därför av intresse att undersöka vilken roll detta spelar 

i användarnas uttryckta tillit till experter och expertsystem samt om det kan påverka ett besluts-

fattande i valet att inte vaccinera sitt barn. Nedanstående citat är en kommentar från en använ-

dare i en Facebooktråd, när vaccin diskuterades uppkom en fråga rörande hur länge vissa vaccin 

erbjöd skydd och vilka vaccin som var viktigast att ge till barn. Varav en användare svarade på 

denna fråga i form av nedanstående citat: 

”Såklart rekommenderas de flesta att vaccineras om och om igen, hur ska de stora företagen 

annars tjäna pengar?” 

I citatet går det att utläsa en brist på tillit från användaren när det kommer till de rekommendat-

ioner för vaccin som ges av myndigheter och medicinska experter då de enligt denne användare 

bygger på en agenda i att tjäna pengar. Giddens (1996) menar att expertsystemen bygger på 

teknologiska landvinningar och expertis av professionell form där dessa tillsammans skapar en 

organisering av den sociala och materiella miljön samhällets individer lever i. Expertsystemen 

är någonting som människor konstant är i kontakt med varav de flesta hyser en tillit gentemot 

dessa. Giddens (1996) exemplifierar detta på följande lättbegripliga sätt. I stunden en person 

promenerar uppför trappan i ett hus existerar vetskapen om att hela huset skulle kunna rasa ihop 

men samtidigt framträder inte en rädsla för att det ska hända. Som lekman besitter en person 

inte den kunskapsgrund som krävs för att förstå vilken kompetens och kunskap som krävts för 

att rita huset och sedan bygga det. Samtidigt hyser de flesta tilltro till arkitekten som ritat huset 

och byggmästaren som låtit uppföra det baserat på den kunskap dessa besitter (1996). Denna 
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tankegång går många gånger att överföra till liknande situationer. Av denna anledning kan det 

uttryckta missförtroendet mot läkare, läkemedelsföretag och myndigheter när det kommer till 

information och rådgivning om vaccinationer uppfattas som uppseendeväckande. Samma kri-

tisk inställning från lekmän mot andra typer expertsystem observeras sällan, i fallet för vacci-

nationer kan denna kritiska inställning samtidigt förklaras genom att det för de allra flest lekmän 

inte handlar om någon kontinuerlig kontakt med expertsystem när det kommer till frågor som 

rör vaccin. Möten i tillgångspunkter som är mer sällan förekommande innebär enligt Giddens 

(1996) att lekmännen intar en mer försiktig inställning och kriterierna för att experten ska upp-

fattas som trovärdig är därmed tämligen strängare.  

” You have to become your own detective. Follow the money. Anyone influenced by big Pharma 

or government cannot be trusted. There is so much corruption and conflicts of interest. It’s a sad 

reality.” 

I detta sammanhang uttrycks missförtroende mot myndigheters och läkemedelsbranschens in-

tentioner med tillverkning och rekommendationer rörande vaccinationer. En konsensus förelig-

ger hos de användare som uttrycker motstånd mot vaccinationer, angående att ekonomiska vin-

ningar från läkemedelsföretagen i samröre med myndigheter och läkare samt sjukvårdspersonal 

medför att dessa aktörer inte går att lita på. Citatet ovan uttrycker ordagrant att det inte går att 

lita på personer som på något vis har ett samröre med myndigheter eller andra aktörer som 

innefattas av Big pharma konspirationen. Följ pengarna och gör ditt eget detektivarbete i vac-

cinationsfrågor är en uppmaning som ett stort antal användare yppar genom inlägg via såväl 

Twitter som Facebook. Giddens (1996) menar att experterna till viss del döljer saker från lek-

männen av den anledning att förståelsen för utövandet av expertisen fordrar specifika miljöer 

och kunskap som kan vara problematiska för lekmännen att greppa. Det är helt enkelt inte möj-

ligt för alla lekmän att tillgå en total insikt i de expertsystem som ligger till grund för forskning 

och utveckling av vaccin. Precis som Giddens (1999) beskriver det är expertsystemen struktu-

rerade på ett sådant vis att det krävs en djupgående fackkunskap och förståelse för den termi-

nologi som brukas inom expertsystemet för att kunna begripa hur det fungerar. Detta kan i 

sammanhanget skänka en förklaring till en stor till användarnas uppfattning om det medicinska 

expertsystemets intentioner med vaccin. Som lekmän i situationen besitter inte användarna 

samma kunskap som experterna inom ämnet. Samtidigt som vaccin i stort diskuteras på bland 

annat Facebook och Twitter där historier om vaccinationsskador hos barn presenteras eller lä-

kemedelsföretagens ekonomiska intressen svartmålas, detta kan föda en skeptisk inställning hos 

användarna.   

Återkommande i Facebookgruppen We are vaxxed uppkommer uttryck av en bristande tillit 

mot myndigheter och läkemedelsbranschen där kritiken bygger på att det existerar en konspi-

ration mellan dessa med gemensamma ekonomiska intressen liggande till grund. Begreppet 

”Big pharma” innefattar en påstådd invecklad konspiration mellan läkemedelsföretag, politiker 

och beslutsfattare samt sjukvårdspersonal. Inom ramen för denna konspiration påstås bland an-

nat att dessa aktörer i samråd skapar nya sjukdomar som individer kan smittas med för att kunna 

tjäna pengar på behandlingar och mediciner. I fallet för vaccin har påståenden identifierats som 

påtalar att det tillverkas med baktankar om att göra individer sjukare och genom detta försätta 

dessa i beroendeställning till läkare och läkemedelsföretag. Med samma argumentationsgrunder 

avvisas publicerade vetenskapliga studier på vaccin då det är läkemedelsföretagen som genom-

fört dessa.  

” If vaccine studies are funded by pharmaceutical companies that have been found guilty of 

fraud… Doesn’t that invalidate most vaccine studies?” 

Detta misskrediterande av vetenskapliga studier på olika vaccin återfinns på såväl Facebook 

som Twitter, där en del användare menar att företagens egna studier inte går att lita på då det 
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föreligger egna ekonomiska intressen. Citatet ovan är en kommentar från en användare i grup-

pen We are vaxxed där en annan användare i en pågående diskussion publicerat ett inlägg som 

ifrågasatte förekommande kritik mot forskare och myndigheter. Som tidigare nämnt menar Gid-

dens (1999) att expertsystemens uppkomst renderat i en underminering av den tidigare lokala 

kontrollen som existerade i varje samhälle. kunskapen om specifika ämnen har helt enkelt istäl-

let samlats inom en mindre grupp människor som tillägnar sig denna kunskap genom studier 

och kan därmed bli experter och en del av ett expertsystem. Lekmännen kan därmed uppleva 

en avsaknad av kontroll och möjlighet att kunna förstå och hantera eventuella risker som vaccin 

kan innebära. Samtidigt menar Giddens (1999) att expertsystemen i sig kan vara ett verktyg för 

lekmännen dit de kan vända sig för att själv utöka sin kunskap inom ett ämne. I studien upp-

märksammades dock ett stort antal användare som gav uttryck för att detta inte var möjligt då 

exempelvis läkaren i roll som expert avvisade påståenden och frågor som experten inte ansåg 

stämma. Detta medför att lekmän som inte känner sig tillfreds med bemötande väljer att vända 

sig till andra platser för information och råd.  

 

6.4 Rådgivning  
Ett intressant fenomen som identifierades vid genomgången och analysarbetet av det empiriska 

materialet var ett stort antal inlägg och kommentarer på Twitter och Facebook som bestod av 

råd i vaccinationsfrågor mellan olika användare. Allt från uppmaningar till att vända sig till 

myndigheter och sjukvårdspersonal till att använda sig av naturläkemedel eller upprätthålla en 

god kosthållning istället för att vaccinera sig själv eller sitt barn. Inom detta område förekom 

det även att en del användare uppmanade andra att köpa avgiftningskurer som skulle hjälp att 

driva ut det gift som de själv eller deras barn utsatts för vid en vaccination.  

” Buy full spectrum Vitamins & Pyralite minerals from www.Pyradyne.com This will aid her 

entire body with full spectrum nutrients needed to purge out toxins and feed the cells healing 

light and electromagnetic nutrients to recover and heal deeper.” 

Citatet ovan är hämtat från en kommentar författad av en användare i gruppen We are vaxxed 

där ett inlägg publicerats av en användare som undrade hur denne skulle kunna bota sin dotters 

sjukdom som uppkommit efter en vaccinationsinjektion. I citatet hänvisas den frågande föräl-

dern att vända sig till en hemsida för att köpa vitaminer och mineraler som ska hjälpa dottern 

att tillfriskna och driva ut gifter ur kroppen. En stor mängd inlägg av denna typ observerades i 

Facebookgruppen, detta är någonting som pekar på att dessa användare tagit avstånd från den 

information och de råd som medicinska experter och myndigheter tillhandahåller i frågan. Un-

der studiens gång har ett stort antal inlägg, kommentarer och tweets återfunnits där användarna 

uttrycker att de läkare som de mött inte respekterat och lyssnat på de åsikter de i rollen som 

lekmän frambringat när risker med vaccin har diskuterats. Att vända sig till andra användare på 

Facebook kan i sammanhanget förstås som en reaktion från föräldrar när dessa som lekmän 

upplevt negativa möten i tillgångspunkterna med experter. Detta tillvägagångsätt kan erbjuda 

användarna möjlighet att diskutera eventuella risker med vaccin utan att riskera att bemötas av 

en expert som kan avfärda dessa med en terminologi som för användaren som lekman framstår 

vara svårbegriplig. Genom att leta information på Facebook och Twitter kan användaren i sin 

roll som lekman tillägna sig den kunskap denne upplever som nödvändig för att identifiera och 

hantera eventuella risker vilket enligt Giddens (1996) skänker lekmannen en känsla av kontroll. 

Genom detta kan användarna frikoppla sig från det medicinska expertsystemet när det kommer 

till rådgivning och informationsinhämtning rörande vaccin, vilket Giddens (1996) menar är ett 

tydligt tecken på att lekmannen upplevt mötet med experten i tillgångspunkten som misslyckat. 

Nedanstående citat är hämtat från en kommentar i Facebookgruppen We are vaxxed den 



S0055A Kandidatuppsats Victor Åström 

 

28 

 

lämnades som svar på inlägget där en användare undrade hur dennes dotters allvarliga sjuk-

domstillstånd som utbrutit efter en vaccinering skulle kunna botas. 

” Call Dr Len Horowitz (he’s a humanitarian Dr and bright spirit) discuss over a consultation 

the situation, that your seeking to get your daughter on a healing celebration journey and fully 

reverse vaccine injury, he knows exactly how to tackle this and has helped thousands reverse 

these situations thoughtfully and with pure godly integrity! He’s for the people to heal holisti-

cally and knows all about dangers of vaccines.” 

I kommentaren uppmanas den oroad användaren att uppsöka en doktor som ska kunna åtgärda 

sjukdomar som uppkommit efter vaccinationer. Användaren som lämnat kommentaren lovor-

dar doktorn och menar att han hjälpt tusentals människor med samma problem och har en god 

kunskap om de faror vaccin utgör. Denna kommentar och flera andra inlägg med liknad innehåll 

visar på en tillit till personer som de anser är experter på att hjälpa människor som drabbats av 

biverkningar till följd av vaccinationer. Detta pekar ytterligare på att de användare som upplevt 

den reguljära sjukvården som otillräcklig söker sig till andra alternativ där de upplever att de 

blir hörda och kan få möjlighet att tillägna sig kunskap. Det är möjligt att dessa alternativ skän-

ker en bättre möjlighet för lekmännen att kunna kalkylera vinster kontra risker i sammanhanget 

vilket Giddens (1996) påpekar är en viktig aspekt för att lekmännen ska kunna hysa tillit gente-

mot experterna och expertsystemen.  

"Det är bevisat att örtmedicin och naturliga tillskott ger ett betydligt bättre skydd mot till exem-

pel mässling än vaccin, dessutom innebär det inga biverkningar eller risker som vaccin gör" 

Ovanstående citat är hämtat från en Facebooktråd där vaccin diskuterades och frågan om varför 

människor väljer att inte vaccinera sig själv eller sina barn dök upp. Ägaren till citatet menar 

att vaccin medför risker och biverkningar och att människor istället för att vaccinera sig mot 

mässling kan erhålla ett skydd mot sjukdomen genom intag av tillskott och örtmediciner. 

Samma användare delade sedan en länk till en hemsida där det skulle gå att köpa så kallade 

avgiftningskurer för att driva ut gift som individer har i kroppen efter en vaccinationsinjektion. 

Intressant att observera i detta sammanhang är att denna kommentar precis som andra liknande 

där användare gör reklam för olika hemsidor som säljer kosttillskott lovordas av ett stort antal 

användare samtidigt som dessa användare tidigare har avvisat alla aktörer som förespråkar vac-

cin som opålitliga då det existerar en ekonomisk agenda. Denna aspekt förefaller inte vara ak-

tuell i de sammanhang potentiella botemedel eller behandlingsmetoder för att hjälpa människor 

som ska ha skadats av vaccin diskuteras. Detta kan förklaras med utgångspunkt i det teoretiska 

begreppet risk där Beck (1992) menar att inom risksamhället skapas riskerna med hjälp av ve-

tenskap och teknologi och är inte komna av naturen som i tidigare samhällen. Inom ramen för 

detta är det möjligt att lekmännen ser örtmedicin och alternativbehandlingar som en motkraft 

med en möjlighet att på ett naturligt sätt motverka de risker vaccin kan medföra.  

Twitter och Facebook utgör i sammanhanget en samlingsplats för information om vaccin, en 

plats där användare kan vända sig till för att rådfråga andra om behandlingar mot bieffekter 

komna av vaccin eller bara som ett bollplank när en användare vill diskutera olika frågor som 

rör vaccin. Sett ur detta perspektiv utgör sociala medier som Facebook och Twitter på ett sätt 

ett expertsystem i sig där maktförhållandet mellan experter och lekmän lyser med sin frånvaro.  
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7. Diskussion 
I nedanstående kapitel förs en djupgående diskussion med utgångspunkt i resultatet som pre-

senteras, kapitlet belyser även tänkbara framtida forskningsansatser som skulle kunna skänka 

en djupare förståelse för fenomenet.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur information om vaccin skildras på sociala medier, 

samt hur dessa förhåller sig till myndigheters och experters information och rekommendationer 

rörande vaccin. För att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats: 

1) Hur värderar användare på sociala medier myndigheters och medicinska experters tro-

värdighet rörande information och rekommendationer om vaccin? 

2) Vilka argument för att inte vaccinera sig själv eller sina barn går att identifiera på soci-

ala medier?  

3) Hur kan detta förstås med utgångspunkt i begreppen expertsystem, tillit och risk?  

De teoretiska begreppen risk, tillit och expertsystem har använts som en teoretisk referensram 

i arbetet med att analysera det empiriska materialet som samlats in. 

Den syn som användare på Twitter och Facebook uttrycker rörande information och rekom-

mendationer från myndigheter och medicinska experter varierar kraftigt. Generellt förefaller de 

användare som uttrycker en negativ inställning till vaccin att värdera information och rådgiv-

ning från myndigheter och medicinska experter som opålitlig. Samtidigt som de användare som 

identifierats som positivt inställda till vaccin uttryckte en tillit inför de information och de råd 

som tillhandahålls av myndigheter och medicinska experter. I de fall användare med en negativ 

inställning till vaccin uttrycker en tillit inför experter är när det skapar tillfälle för användarna 

att bekräfta sina åsikter. I de flesta fall när detta förekom handlade det om läkare eller forskare 

som framställdes som utbrytare ur det konventionella medicinska expertsystemet och nu be-

stämt sig för att tala ut om vad de menar är sanningen om vaccinernas risker.  

I det empiriska materialet identifierades en rad olika argument för att inte vaccinera sitt barn 

presenterade av användarna genom tweets, inlägg eller kommentarer. Ett återkommande argu-

ment som presenterades av användarna var att de ekonomiska intressen läkemedelsföretagen 

har i att sälja vaccin innebär att de studier som presenteras och sedan ligger till grund för de 

rekommendationer läkare och myndigheter ger är opålitliga. Inom ramen för detta påstod fler-

talet användare att det existerar en djupgående konspiration mellan läkemedelsföretagen, lä-

kare, politiker och alla involverade myndigheter. Återkommande förekom situationer där an-

vändare rådfrågade andra användare hur de kan bota sitt barns vaccinationsskador eller hur de 

bäst kan skydda mot sjukdomar. Som svar på dessa inlägg och tweets hänvisade andra använ-

dare till olika hemsidor som bedriver försäljning av diverse tillskott som påstås ge skydd mot 

sjukdomar som mässling men utan risker för biverkningar. Det förekom även användare som 

publicerade inlägg som ren reklam till hemsidor som säljer avgiftningskurer som ska hjälpa att 

driva ut de gifter som vaccin påstås innehålla, även rekommendationer om olika homeopater 

eller andra människor som erbjuder alternativa behandlingar förekommer. Dessa inlägg och 

tweets erhåll i de flesta fall positiva reaktioner av användarna som lovordade kosttillskotten och 

de behandlingar som föreslogs. Med denna bakgrund är det av intresse att reflektera över varför 

användarna lägger sin tillit till dessa aktörer som givetvis i sammanhanget precis som läkeme-

delsföretagen har ett ekonomiskt intresse i sin verksamt. Det är möjligt att användarna upplever 

en större tillit till dessa företag där kosttillskott säljs eller till homeopater som säljer in sina 

tjänster då dessa aktörer framställer sig som godhjärtade och endast existerar för att hjälpa män-

niskor.  
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Internet och sociala medier bör betraktas som ett kraftfullt verktyg när det kommer till att för-

medla kunskap samt framföra åsikter. Med utgångspunkt i de resultat som presenterats i studien 

går det att betrakta internet med sociala medier som Facebook och Twitter med sina användare 

som ett eget expertsystem. Samtidigt som det erbjuder möjligheter kan det också bära med sig 

en problematik i den benämning att användare väljer att lita på information som i värsta fall kan 

vara felaktig och innebära reella risker. Detta baserat på att i princip vem som helst kan produ-

cera innehåll utan någon egentlig bevisgrund och med egna agendor bakom informationen. Det 

existerar ingen slags kvalitetskontroll, påståenden och information kritiseras eller granskas inte 

på samma sätt som när myndigheter, läkare eller forskare publicerar någonting. Sökandet efter 

information om potentiella risker med vaccin på Twitter och Facebook kan således istället in-

nebära att en användare tar ett beslut som resulterar i andra eller mer fatala risker. Användare 

som vänt sig till läkare med en oro inför eventuella risker med vaccin uttrycker att de känt sig 

nonchalerade av läkaren där inget utrymme lämnats för diskussion. Sådana upplevelser kan 

vara en bidragande faktor till att individer väljer att vända sig till sociala medier som Facebook 

och Twitter för att diskutera vaccin eller rådfråga andra användare inför ett beslut om att vac-

cinera eller inte. Expertsystemens existens bygger enligt Giddens (1999) på att lekmännen hyser 

tillit för experterna och expertsystemen. Om ett ökande antal lekmän tappar tilltron till expert-

systemen kan dess inflytande minskas och misstron stiga bland fler, i sammanhanget är det inte 

otänkbart att denna kritiska hållning från lekmännens sida kan uppstå när det kommer till andra 

samhällsfrågor som berör andra expertsystem.  

I resultatet presenterades en problematik med att information om vaccin som föreställs av ex-

perter i rollen som forskare eller läkare kan uppfattas som tvetydig av lekmännen och därmed 

försvåra möjligheten för dessa att identifiera och förstå potentiella risker. I sammanhanget kan 

det samtidigt diskuteras vilken roll de traditionella medierna spelar i frågan. Jag vill därmed 

poängtera att beroende på hur information om ett ämne som vaccin speglas av massmedia kan 

det för individen som lekman upplevas förvirrande och en känsla av att experterna är osäkra 

och att konsensus i en fråga kan ändras från dag till dag. De individer som förmedlar informat-

ion i massmedia är i de flesta fall själva lekmän inom ämnet likaså mottagarna av den inform-

ationen vilket skapar utrymme för feltolkning. Som lekman i frågan om vaccin besitter sällan 

personen den kunskap eller utbildning som krävs för att exempelvis kunna tolka och först en 

medicinsk studie, lika svårt kan det vara för en lekman att avgöra vad som utgör en pålitligt 

studie.  

Som tidigare nämnts utformas sociala nätverk som Facebook och Twitter i stor utsträckning av 

användaren själv. Detta medför att nyhetsflödet som användaren möter i grunden bygger på 

egna åsikter och värderingar. Således kommer användare med olika inställning till vaccin mötas 

av helt olika nyhetsflöden. Detta innebär i praktiken att en användare med en negativ inställning 

till vaccin i högre grad kommer att mötas av information som pekar i samma riktning. Använ-

darens nyhetsflöde kan i den benämning till viss del fungera som en slags konfirmeringsbias 

där åsikter som står i konflikt med de egna omedvetet sållas bort. Har en individ valt att fri-

koppla sig från ett expertsystem på grund av bristande tillit kan det därmed innebära att denne 

riskerar att ta del av felaktig information och motta rådgivning av användare på sociala medier 

i vaccinationsfrågor där vetenskaplig evidens saknas. Det är möjligt att antalet individer som 

inte litar på den information och de råd om vaccin som tillhandahålls via expertsystemen ökar. 

Samtidigt är det tänkbart att Twitter och Facebook skapar en möjlighet för individer med lik-

nande åsikter och värderingar att samlas på samma plats vilket kan skapa en bild av att antalet 

med denna inställning är större än vad det egentligen är.  
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Giddens (1999) menar att risktänkande upptar en stor del av individens liv i moderniteten, vilket 

även har varit möjligt att urskilja genom denna studie. Denna studie visar att oavsett uttryckt 

inställning till vaccin från användarna på Facebook och Twitter förefaller en gemensam berö-

ringspunkt vara tankegångar rörande risker förknippat med vaccin. De användare som tar av-

stånd från vaccin förknippar vaccinationer i sig med risker, detta med hänvisning till att vaccin 

innehåller farliga ämnen som skadar människor i form av allvarliga biverkningar. Samtidigt är 

det möjligt att identifiera ett risktänkande hos de användare som förespråkar vaccin. Dessa an-

vändare uttrycker att sjunkande vaccinationstäckningar på grund av att fler föräldrar väljer bort 

att vaccinera sina barn mot exempelvis mässling innebär stora risker då allt fler löper risk att 

drabbas av en allvarlig sjukdom. Med utgångspunkt i detta är det möjligt att se risktänkande 

som en aspekt där användarna förenas samtidigt som de separeras. All den teknologiska ut-

veckling och de riskreducerande framsteg som gjorts i regi av forskning har resulterat i att in-

divider i välfärdsländer inte längre behöver oroa sig över tillgång till mat, rent vatten eller sjuk-

vård i lika hög grad. Det är möjligt att se denna utveckling som orsak till att individer i moder-

niteten kunnat flytta fokus i sitt risktänkande, från oro över att inte kunna tillgå rent vatten eller 

mat till att istället oroa sig över vilka risker att vaccinera medför eller vilka risker att inte vac-

cinera medför. 

 

Denna uppsats handlar om hur synen på vaccinationer tar sig i uttryck i sociala medier, exemp-

lifierat genom Twitter och Facebook. Samtidigt kan studien ses som ett exempel på en studie 

av hur sociala medier i dag används och vad de forumen kan bidra med vad gäller synen på 

olika frågor i relation till vetenskapligt förankrad kunskap, och hur detta kan få konsekvenser 

för samhället i sin helhet. Även om studiens resultat inte kan generaliseras i ett rakt led ned till 

andra frågor kan resultaten ändå antas ha relevans för andra ämnen och frågor som seglar upp 

som heta diskussionsämnen via just sociala medier. Att bedriva forskning över internet i form 

av netnografi erbjuder onekligen stora möjligheter vad gäller tillgången till empiriskt material.  

Det krävs mer forskning rörande vilken roll sociala medier spelar när det kommer till individers 

eftersökande av information och råd i frågor som rör kropp och hälsa. Det är tänkbart att den 

arbetssituation med knappa resurser och hög arbetsbelastning som råder inom vården medför 

att det inte finns tid eller utrymme för medicinska experter att diskutera och debattera om vaccin 

med lekmännen. Med utgångspunkt i detta skulle det vara av intresse att undersöka vilken syn 

de individer som är en del av det medicinska expertsystemet har på det existerande missförtro-

ende mot den information och råd i frågor om vaccin som kommer från detta håll. En tänkbar 

framtida forskningsansats skulle därmed kunna fokusera på att genom intervjuer med exempel-

vis läkare och sjuksköterskor försöka utröna om det föreligger någon oro inför ett sjunkande 

förtroende från lekmännens sida när det kommer till råd och information om vaccin. 
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