


”SÅ HOTAR 
KONSPIRATIONS-

TEORIER VÅR 
DEMOKRATI” 







»HÅLLER MED«
8 procent av de unga 

håller med om påståendet. 
11 procent av de vuxna 

håller med. 

»VÄRLDEN STYRS AV ETT HEMLIGT 
SÄLLSKAP (FRIMURAR-ORDEN, 

ILLUMINATI)«

»TAR 
AVSTÅND«

61 procent av de unga 
tar avstånd. 59 procent

av de vuxna tar 
avstånd. 

»VET EJ/HAR 
INGEN ÅSIKT«

30 procent av de unga vet 
inte eller har ingen åsikt. 
Bland de vuxna är siffran 

densamma.
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Definition

• Inget händer av slump

• Inget är vad det verkar vara 

• Allt hänger ihop



Olika typer av 
konspirationsteorier

• Händelsekonspirationer
Mordet på JFK, Mordet på Olof Palme, Estonia, 
9/11. 



• Systemkonspirationer
Fokus på en ”ond” grupp eller organisation som 
anses konspirera och infiltrera samhället för att 
få ökat inflytande eller världsherravälde. Judar, 
muslimer, kommunister, katoliker, frimurare.



• Superkonspirationen
Alla konspirationer är sammanlänkande i ett 
hierarkiskt system, styrt av en ondskefull 
allomfattande makt som manipulerar världen i 
ett sinnrikt manipulativt maktspel. Har växt i 
styrka sedan 1980-talet







Vägen in

Övervakning

Olyckor GMO

Chem-trails UFO

Energi

Judar Katoliker

Hemliga sällskap 

Muslimer

?

Händelse

System

Superkonspirationen

Hälsa/Vaccin
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Individuella faktorer 

• Vår hjärna vill att saker ska hänga ihop 

• Vi vill ha balans mellan orsak och verkan  

• Vi vill att saker ska ha en mening
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Samhälleliga faktorer 

• Brist på tilltro till samhällets institutioner 

• Hyper-individualism 

• ”Sanningsröta” 



Funktion 

Uppifrån och ner 
Av politiska aktörer för att befästa 
makt och smutskasta politiska motståndare.

Nerifrån och upp 
Av dem som känner sig (eller är) 
maktlösa som ett sätt att uttrycka 
maktkritik – eller ett falskt användande 
från dem som påstår sig tala för de 
maktlösa. 



Funktion 

Utifrån och in
Som en del av informationspåverkan 
riktat mot en annan stat 

Inifrån och ut
Skuldbeläggande konspiratoriska 
berättelser som riktas mot andra 
grupper i syfte att hävda den egna 
kollektiva/kulturella identiteten



”Eurabia”



”Qanon”



”The great replacement” 
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Hot & Utmaningar

• Säkerhetshot

• Undergräver förtroendet för 
samhällsgemenskapen

• Kan splittra arbetsplatser, familjer och 
samhällen. 

• Obstruerar demokratiska processer. 


