
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Abstract 

Syften med uppsatsen var att ta reda på hur folk som är en del av anti-vaccinationsrörelsen 

kommunicerar i sociala medier. Uppsatsen undersöker hur de kommunicerar i inlägg och 

kommentarer i en sluten grupp på Facebook. Med hjälp av ett kodschema så blev 97 inlägg 

analyserade och placerad i olika kategorier med olika variabler. Utifrån kodschemat blev flera 

tabeller skapade som visade den mest relevanta faktan. Utifrån den information, och med 

flera detaljerat beskriva exempel-inlägg, beskrivs den generella stämningen i gruppen och hur 

de talar med varandra. Resultatet blev att de kommunicerar med varandra på ett vänligt och 

stöttande sätt, bidrar med relevant information när det frågas efter, men med lite fientlighet 

visas mot de som kommer med motsatta åsikter. Gruppen är sluten, vilket innebär att 

individer som delar likartade ståndpunkter dominerar plattformen. Detta betyder att åsikter 

som framförs sällan blir utmanade.  

 

Nyckelord: Facebook, Vaccination, Anti-vaccination, Kvantitativ Analys, Kodschema 

 

 

The purpose of this essay has been to figure out how people that are a part of the 

anti-vaccination movement communicate in social media. The essay explores how they 

communicate in posts and comments in a closed group on Facebook. With the help of a 

coding scheme, 97 posts became analysed and placed in different categories with different 

variables. A couple of tables were created from the code scheme that demonstrated the most 

relevant facts. From that information, and with several detailed descriptions of example posts, 

describes the general mode in the group and how they speak with each other. The result was 

that they communicate with each other in a nice and supporting way, contribute with relevant 

information when it was asked for, but with some hostility shown towards those who come 

with opposite views. The group is closed, which means that individuals who share the same 

views dominate the platform. Which also means that opinions are rarely challenged.  

 

Keywords: Facebook, Vaccination, Anti-Vaccination, Quantitative Analysis, Code Scheme  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag rekommenderas och erbjuds vaccinationer mot tio sjukdomar för pojkar, och elva för 

flickor i Sverige. Antal rekommenderade doseringar beror på det vaccineringsschema barnet 

följer. Vissa doseringar innehåller vaccination mot flera sjukdomar och iblant krävs det ett 

förbättrad skydd mot en viss sjukdom (Persson, 1177 Vårdguiden, 2018). Anledningen till att 

vi vaccinerar oss är att vaccinerna skyddar oss mot diverse sjukdomar. Enligt statistik från 

UNICEF (2018) har ca 20 miljoner människoliv räddats genom vaccinering bara de senaste 

20 åren. Problemet är att vaccinationer är komplicerade och innehåller olika komponenter 

som var en en för sig kan tyckas riskfyllda eller konstiga. Det kan skrämma många, speciellt 

eftersom de också har lätta, och, i sällsynta fall, också väldigt allvarliga bieffekter. Detta har 

lett till att en misstro mot vaccinationer har skapats hos vissa, en misstro som härrör från 

missförstånd över vaccinernas effekter, och ibland över anledningen att de överhuvudtaget 

finns. Många föräldrar runt om i världen har blivit övertygade om att vaccinationer avsedda 

för deras barn skulle göra mycket mer skada än potentiell nytta.  

 

Ett exempel är sjukdomen polio, där det, när sjukdomen var som värst, fanns över 5000 fall i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2019). Massvaccinationen av polio startade i Sverige 1957 

och redan år 1961 hade fallen minskat till 64. Året efter var den siffran nere på fyra fall i hela 

landet. Det senaste fallet i Sverige rapporterades 1977.  

 

En av 200 infekterade i polio drabbas av permanent förlamning. Om muskler som hjälper till 

med andningsprocessen drabbas så blir risken för en dödlig utgång stor. De flesta smittade 

uppvisar dock inga symptom alls, eller får bara lätta influensaliknande besvär. Dock fungerar 

de ändå som smittbärare och kan smitta folk genom nära kontakt eller genom 

avloppsförorenat vatten. (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Då polio var en av de största folkhälsoproblemen blev det en världsnyhet när den 

amerikanska virologen Jonas Salk 1955 utvecklade det första fungerade poliovaccinet. Salk 
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blev hyllad som en av de största hjältarna under modern tid och kommer alltid ha en viktig 

plats i den medicinska historien (Wikipedia, Jonas Salk, 2019).  

 

Idag finns det dock människor som förkastar det arbete som Jonas Salk och hans kollegor 

vigt sina liv åt. Vaccinationer som kliniskt blivit bevisats förhindra sjukdomar och som 

nästan alltid bara lett till milda bieffekter har blivit kallade “cocktails of death”. Det är för att 

extremt få i antal upplever svåra bieffekter, eller att andra komplikationer uppstår som 

vaccinationerna får skulden för. Inte sällan bygger kritiken på att människor förväxlar 

association med korrelation - att på grund av att två händelser inträffar nära inpå varandra i 

tiden, så har de något med varandra att göra.  

 

Skepticism mot vaccinationer är dock inget nytt fenomen. Det har funnits lika länge som det 

funnits vaccinationer. Organiserade sammankomster fanns redan så tidigt som på 1800-talet i 

USA. “The Anti-Vaccination League of America” kallade de sin organisation när de höll sitt 

första möte 1882 i New York (Youngdahl, The History of Vaccines, 2019). L.H. Piehn hette 

ordförande för organisationen i slutet på 1800-talet och till början av 1900-talet. Hans dotter 

dog på grund av effekterna från en vaccination mot smittkoppor 1894, vilket inspirerade 

honom till att engagera sig själv i anti-vaccinationsrörelsen. Piehn hade fått obestridliga bevis 

på att hans dotter hade dött av ämnet som skulle skydda henne, vilket var mer än tillräckligt 

med motivation för honom för att förkasta vaccinationer och försöka främja alternativa 

medel. 

 

Bevis på människors misstro mot vaccinationer finns överallt genom historien. År 1955, bara 

några veckor efter det tidigare nämnda poliovaccinet hade gjort sin debut och blivit hyllat i 

pressen, kom det in en rapport om en vaccinerad flicka som blivit paralyserad i armen. Det 

fortsatte komma in ett flertal av liknande rapporter, med varje individ började blivit 

paralyserad i samma arm som de blev vaccinerad i. Det var uppenbart ett mönster med tanke 

på att paralysering av polio vanligtvis startade i benen. Vid undersökning av situation visade 

det sig att de mesta av fallen inträffade vid injektionen av vaccinen som producerades från 

Cutter Laboratories, ett laboratorium en Kalifornien (Wikipedia, Cutter Laboratories, 2019). 
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För att skapa vaccinet krävdes det en omvandlad version av polioviruset. Det visade sig att 

laboratoriet hade av misstag lämnat polioviruset aktivt i vaccinationerna. Utredningar gjordes 

över hur denna katastrof som lämnade tusentals sjuka, ett flertal paralyserade och flera barn 

döda, men de kom fram till att det inte fanns några misstag i Cutters produktion av vaccinen. 

Misstron blev dock så pass stor mot vaccinet att produktionen av den slutade helt senare 

samma år. I slutändan blev det dokumenterat att elva personer hade dött av vaccinet och 

hundratals hade blivit paralyserade. Även om det aldrig blev helt bevisat så är det troligt att 

katastrofen härstammade från att vissa steg i produktionen avvek sig från Jonas Salks 

noggranna instruktioner, vilket ledde till att polioviruset förblev levande och aktivt.  

 

I början av 1900-talet tog Frank D. Blue över som ordförande för The Anti-Vaccination 

League of America. Han höll flitigt kontakten med andra anti-vaccinationsgrupper som hade 

hunnit bildats i landet och även i England. Utöver det hade han också kontakten med bland 

annat djurrättskämpar, alkohol-motståndare, vegetarianer och brukare av alternativ medicin 

(Youngdahl, The History of Vaccines, 2019). Anti-vaccinationsrörelsen hade redan blivit 

associerad med den alternativa livsstilen som går ut på att om man lever hälsosamt, undviker 

gifter och lever naturligt med hjälp av alternativ medicin och speciella dieter, så kunde man 

motverka effekten av sjukdomar minst lika bra, om inte bättre än vaccinerna.  

 

Idag fungerar argumentation mot vaccinationer på ett liknande sätt. Det är en populär åsikt 

bland vaccineringsmotståndare att om man lever hälsosamt utan artificiella ämnen så kommer 

kroppen hålla sig så pass frisk att den kan motverka symptomen från nästan alla sjukdomar. 

Sjukdomarna som kroppen inte stöter bort kommer dock inte vara till något större besvär, 

eller i alla fall inte vara dödliga. I slutändan hävdar de att kroppen kommer bli mycket 

friskare efteråt och har haft möjligheten till att bygga upp ett hälsosamt immunförsvar som 

kommer motverka framtida sjukdomar - ett immunförsvar som även kommer gå i arv till 

deras barn, som kommer gå i arv till deras barn, och så vidare.  
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Ett populärt argument mot vaccinationer är att de vanligtvis innehåller en del av det 

smittsamma ämnet, vilket innebär att sjukdomen injiceras direkt in i kroppen. Vissa hävdar 

även att det är vaccinen som gör folk sjuka. Vaccin fungerar så att de stimulerar effekten hos 

sjukdomen för att få kroppen att skapa rätt sorts antikroppar. För att stimulera denna effekt 

kräver vaccinet ofta delar av viruset. Som bieffekt så kan mottagaren av vaccinet uppleva 

symtom av sjukdomen (Center for Disease Control and Prevention, 2018). Vissa symptom 

kan vara milda, medan vissa, i sällsynta fall, kan vara allvarliga nog för att personen ska bli 

allvarligt sjuk, eller till och med avlida.  

 

Även om det finns legitima grunder för tvivel mot vaccinationer i vissa lägen, så har 

oavsiktligt felaktig information om ämnet spridit sig bland vaccinationsmotståndare. Det är 

enklare nu än någonsin med hjälp av internet och uppkomsten av sociala medier. Den mest 

använda sociala medieplattformen idag är Facebook. Sedan många år har det varit möjligt att 

skapa Facebookgrupper med vilket tema som helst. Det är också möjligt att skapa slutna 

grupper, det vill säga grupper som inte andra har fritt inträde till för att ta del av alla 

konversationer. Enda sättet att komma in i dessa grupper är att antingen bli inbjuden, eller att 

fråga om inträde och bli godkänd. Med Facebooks 2,38 miljarder aktiva användare varje 

månad (Noyes, Zephora, 2019), är det enkelt att finna grupper som handlar om ens egna 

intressen och med medlemmar som har samma tankar och åsikter som en själv. Det har 

startats fler grupper om anti-vaccination än det går att överblicka . En bidragande orsak till 

detta är att vissa grupper har gjort valet av att vara osynliga och därför är omöjliga att söka 

efter. Enda sättet att se dessa grupperna är via inbjudan. Det är vanligt för 

anti-vaccinationsgrupper att vara slutna, vilket är på grund av att ämnet är kontroversiellt. 

Om grupperna lät vem som helst komma in, göra inlägg och kommentera, skulle stämningen 

bli för fientlig för vad de flesta är bekväma med. De slutna grupperna fungerar som en fristad 

för medlemmarnas tankar och idéer som delas utan att ifrågasättas av övriga 

Facebookanvändare i grupperna. Utan folk som utmanar varandras synpunkter så utvecklas 

inte heller folks tankar och värderingar. Grupperna består istället enbart av människor som 

stärker varandras synpunkter, nästan oavsett hur rätt eller fel de har. Det är en stor anledning 

till varför oavsiktligt felaktig information om vaccinering sprids så mycket under dessa 

omständigheter (Caplan & Evrony, 2017). 
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I mars 2019 började Facebook förbjuda anti-vaccinationsreklamer för att motverka 

spridningen av oavsiktligt felaktig information (Wong, 2019). Utöver det började Facebook 

göra det svårare att hitta grupper som fokuserade på anti-vaccination. Facebook minskade 

deras synlighet bland annat genom att ta bort grupperna som föll inom de kategorierna som 

alternativ när texten automatiskt fylls i när man använder sökfunktionen. Dessutom togs 

möjligheten bort för anti-vaccinationsgrupper att bli rekommenderade som “grupper du kan 

vara intresserad av”, samt att inlägg som innehåller “anti-vaccination” försvann ur 

nyhetsflödena.  

 

Censureringen av vad många hävdar är deras rätt till att fritt tala och uttrycka sig har inte 

tagits emot väl inom anti-vaccinationsrörelsen (Glenza & Pilkington, 2019). Det märks i 

“Stop Mandatory Vaccination”, en av de större grupperna på Facebook som rör ämnet. Med 

över 160 000 medlemmar är de enade kring tanken att vaccinationer ej bör vara obligatoriska, 

utan något individen själv väljer att utsätta sig själv eller sina barn för.  

 

Även om Facebook vidtagit åtgärder för att förhindra spridningen av 

anti-vaccinationsgrupper och -information, så är möjligheterna att oberoende av geografiska 

avstånd kommunicera med andra med liknande åsikter större än någonsin. Att finna, och 

utbyta information med, andra likasinnade både billigt och mycket effektivt med hjälp av 

Facebook och andra sociala medier. För anti-vaccinationsrörelserna har Internet inneburit helt 

nya möjligheter att organisera sig, möjligheter som rörelsens grundare på 1800-talet bara 

kunde ha drömt om.  

 

1.2 Tidigare studier 

Tidigare studier har gjorts angående diskussionen om vaccination som händer på Facebook. I 

en studie från 2017 förklaras det att personer delaktig i informationsbaserade sociala rörelser 

vill påverka sin publik intellektuellt och känslomässigt (Ma & Stahl, 2017). De delar 

personliga erfarenheter och vetenskap för att skapa en samling av information som ska hjälpa 

dem att jobba för, eller emot, anti-vaccinations relaterade agendor. I samma studie, med hjälp 

av informationssamlande programvara på offentliga Facebookgrupper, samlade de på sig och 
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sökte igenom 122 inlägg med totalt 1456 kommentarer som blev skrivna mellan januari 2015 

till augusti 2016. Vad de sökte efter var om inlägget var originellt, det vill säga skriven om 

förälderns egna barn, eller sekundär, det vill säga om inlägget handlade om någon annans 

erfarenheter och information med utomstående källor. De sökte också efter om inlägget var 

en kopia av en annat inlägg, om inlägget gjorde en förfrågan efter något, eller om det var ett 

sorts svar till ett annat inlägg eller kommentar.  

 

I en annan studie från 2011 förklarar de hur medlemmar av marginaliserade grupper (till 

exempel förintelseförnekare och AIDS-förnekare) kan enkelt och okritiskt interagera med 

likasinnade personer online (Kata, 2011). Medlemmarna från dessa sorters grupper hamnar 

enkelt i mönster av att ömsesidigt förstärka varandras åsikter. Det leder till att medlemmarna 

lurar sig själva till att tro att många delar deras åsikter, när det egentligen finns risk för att det 

bara är en mycket liten, hängiven grupp som delar dessa åsikter. I studien förklaras det hur 

anti-vaccinationsrörelsen ofta förkastar vetenskapliga studier (och den vetenskapliga metoden 

i allmänhet), samtidigt som de verkligen åtrår vetenskaplig legitimitet för sina teorier om att 

vacciner är skadliga.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer som är emot vaccinationer använder 

Facebook. Den övergripande frågan för uppsatsen är hur vaccinmotståndare använder 

Facebook? Vad handlar inläggen som publiceras i forumet om och vilka är det som skriver 

dem? Vidare frågar jag mig vad det är de får ut av att delta i eller ta del av Facebook-baserad 

kommunikation? 
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2. Teori 

I mina tidiga uppfattningar av den här sorters Facebookgrupper, där en marginaliserad grupp 

av människor har vad som ses av utomstående som extrema synpunkter, så fick jag 

uppfattning att mycket handlade om makt. Föräldrarna känner sig maktlösa när väldigt stark 

etablerade sammanhang, som statliga hälsosystem, försöker tvinga vad föräldrarna ser som 

gift in i deras barn. När personer samlar sig i grupper på internet blir plötsligt deras väldigt 

opopulära synpunkter accepterade. Jag gissar att deras flesta tidigare erfarenheter av att sprida 

sina synpunkter har varit negativa då majoriteten av folk inte tycker som de. Då internet, 

speciellt via Facebook med sin extremt stora användarbas, binder kontakt med folk runt hela 

världen, går det enkelt att hitta tillräckligt många som delar sina opopulära synpunkter. Jag 

uppfattar det även som att när de här personerna har hamnat i ett sammanhang, som kan 

plötsligt bestå av flera hundra tusen, får de tillbaka känslan av den makten de har saknat. De 

är alltså tillräckligt många likasinnade för att bli hörd och till och med kanske kan göra en 

skillnad tillsammans.  

 

Teorierna som används i tidigare studier från 1.2 har varierat, men har i överlag mycket 

gemensamt med Peter Berglez och Stig Arne Nohrstedts tankar över över hur makt utövas i 

medier i Berglez bok Mediesamhället Centrala Begrepp (2009). Även om kapitlet Makt i 

stort sett handlar om journalistikens relation till politik så har jag funnit likheter med hur 

kommunikationen inom min valda Facebookgrupp utövas. I boken beskrivs “mediemakten” 

som en relationen mellan tre huvudsakliga typer av aktörer: medierna, politiken och publiken 

(Berglez & Olausson, 2009, 25). Då medierna är de som talar med publiken angående 

politiker och politiska frågor har de makten över politiken i och med att de kan styra vart 

uppmärksamheten riktas. Politiker i sin tur fungerar som personer av intresse och som källor, 

vilket betyder de har makt över informationen, vilket betyder de har makt över medierna. 

Medierna har sedan makt över publiken eftersom medier påverkar publikens åsikter med den 

utvalda informationen som sprids, därav hjälper forma deras attityd angående valda ämnen 

(Berglez & Olausson, 2009, 26).  
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Med detta resonemang i åtanke, byter vi ut “medierna” mot personer som aktivt sprider 

information om farorna med vaccinationer. Vi byter också ut “politiken” mot källorna av 

information som tidigare nämnda grupp använder sig av. Slutligen byter vi ut “publiken” mot 

de generella användarna av gruppen som granskar och även iblant kommentarer på inläggen. 

Problemet med detta scenario är att samma person kan ha två eller alla tre roller vid olika 

tillfällen, eller till och med på samma gång.  

 

“Medierna”, eller informations-spridarna i det här scenariot, är ansvariga för att hålla igång 

debatten och uppmärksamma vilka frågor som uppmärksammas. De kan dock även fungera 

som “politiken” med att vara källan för information om det exempelvis är en personlig 

erfarenhet som personen beskriver. Makten över konversationen om ämnet ligger mest hos 

“politiken”, med andra ord, källor som Andrew Wakefield, ett stort namn inom 

anti-vaccinrörelsen då han som läkare skrev en berömd rapport där han hävdade att MMR 

vaccinet, som ska skydda mot mässling och påssjuka, kunde ge barn autism. Han har fått sin 

rapport avslöjad som oavsiktligt felaktig information och till och med hävdad som 

desinformation, vilket ledde till att han fick sin läkarlicens indragen (Boseley, 2018). 

“Medierna” har dock makten över konversationerna vid de tillfällen då det är de som läser 

igenom all information och väljer ut delarna de vill sprida till “publiken”, vilket i mina 

analyser råder i de flesta fallen. “Medierna” kortfattat har redigeringsmakten (Berglez & 

Olausson, 2009, 28).   
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3. Metod 

För att besvara frågeställningarna valde jag att studera den amerikanska Facebookgruppen 

Stop Mandatory Vaccination. För att få ett tillräckligt stort material att analysera ville jag 

söka fram och analysera alla inläggen som gjordes på Facebookgruppen under mars 2019, 

med betoning på inläggen som innehöll text. Jag valde mars månad för det var i början på den 

månaden som Facebook började censurera anti-vaccinationsgrupper. Det var tillräckligt länge 

sedan för att all aktivitet kring inläggen skulle ha hunnit upphöra, samtidigt som det inte var 

för länge sedan för att ämnena inte skulle vara inaktuella .  

 

Ett problem med att söka ut alla inläggen för en specifik månad är att det inte finns ett enkelt 

sätt på Facebook gå igenom alla inlägg som har gjorts i en grupp under en specificerad 

tidsperiod. Det effektivaste sättet jag kunde hitta var att söka efter alla inlägg som innehöll en 

specifik term som gjordes under en månad. För att göra det använde jag sökrutan som är 

placerad till vänster i Facebookgrupper och sökte efter det mest använda ordet i den engelska 

ordboken, vilket var “the”. Jag kunde inte heller sortera inläggen efter publiceringsdatum 

(Most Recent), då det ändrade hur Facebooks algoritm fungerar och visade enbart 27 inlägg. 

Istället var jag tvungen att sortera inläggen efter “Top Posts”, vilket innebar att dessa inlägg 

visades först. Vad “top” egentligen innebär är väldigt svårt att tyda och något som Facebook 

håller hemligt då det har att göra med deras algoritmer fungerar, vilket i sin tur är en 

välbevarad hemlighet. Efter jag sorterade efter “Top Posts” dök 97 inlägg upp publicerade i 

mars. Med denna metod gick det inte att avgöra med säkerhet hur många inlägg som totalt 

gjordes sammanlagt den månaden på grund av begränsningarna i Facebooks sökfunktioner. 

Det går inte heller att säga med säkerhet att det finns totalt 97 inlägg med ordet “the” ifrån 

mars. Jag gjorde dock bedömningen att de 97 inläggen som jag kunde hitta var ett tillräckligt 

antal för att kunna besvara mina frågeställningar.  

 

Inför analysen av de 97 inläggen skapades ett kodschema. Inför konstruerandet av 

kodschemat studerade jag de senast publicerade inläggen för att få en bild av hur innehållet i 

Facebookgruppen brukar se ut. Efter det strukturerade jag själva kodschemat med de 

variabler som jag fann mest relevanta utifrån mina frågeställningar och för att nå kunskap om 
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hur medlemmarna kommunicerar med varandra i den här gruppen. Innan kodschema var 

färdigt att använda för undersökningen gjorde flera provkodningar. Jag fann mitt kodschema 

otillräcklig i flera aspekter, vilket gjorde att jag uppdaterade den allt eftersom jag stötte på 

inlägg som inte innehöll intressant information som inte fångades av de existerande 

variablerna. Sedan strukturerade jag kodschemat utifrån tidslinjen av de senaste inläggen som 

hade dykt upp i gruppen. Många inlägg var inget annat än delade bilder eller länkar som 

saknade text överhuvudtaget. Såna inlägg dök inte upp bland de utvalda 97 eftersom de 

saknade ordet “the”, eller direkt länkade till en text utan ordet. Jag försökte skapa mitt 

kodschema utifrån de generella inläggen, men inläggen som jag till slut valde ut och 

analyserade var enbart det urvalet som inkluderade ordet “the”. Det innebar dock att jag 

enbart fick inlägg till mina urval som var textbaserade, och därför var mer informativa. Inlägg 

med enbart bilder eller länkar finns alltså inte med i undersökningens urval. 

 

Variablerna i det färdiga kodschemat (se bilaga nedanför) omfattar följande kategorier: (1) 

Tid och datum, (2) Texten i inlägget, (3) Typ av inlägg, (4) Teman, (5) Vem som skrivit 

inlägget, (6) Bild och videomaterial, (7) Reaktioner, (8) Kommentarer samt (9) Eventuell 

kritik mot läkare. 
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4. Genomförande 

Min plan från början var att finna en Facebookgrupp som fokuserade på 

vaccinationsmotstånd. Det visade sig vara svårare än väntat. I början sökte jag direkt i 

Facebook med termer som “vaccination”, “anti-vaccination” och “anti-vax”. Det enda jag 

kunde hitta var grupper som främjar vaccinationer, eller som till och med fungerade som 

anti-grupper mot anti-vaccinations grupper. Jag sökte sedan via Google med liknande termer 

och med liknande resultat. Efter ett tag hittade jag en artikel på BuzzFeed News som handlade 

om Larry Cook, före detta verkställande direktör för California Naturopathic Doctors, och 

hans organisation/projekt, Stop Mandatory Vaccination (Broderick, 2019). Artikeln och 

intervjun handlade om hur han och hans samling av hemsidor och Facebookgrupp, som är en 

av de största anti-vaccinationsgrupperna på plattformen, användes för att bygga sitt stora 

nätverk. Mitt intresse för hela Stop Mandatory Vaccination nätverket började genast och jag 

bestämde mig för att fokusera min uppsats på Cooks Facebookgrupp.  

 

Nästa problem uppstod när jag försökte få tillgång till gruppen. Gruppen är sluten, vilket 

innebar att jag var tvungen att fråga om medlemskap och sedan få det godkänt för få tillträde. 

Utöver att vara en sluten grupp så kräver de att potentiella nya gruppmedlemmar svarar på tre 

separata frågor: 

 

● “Why do you want to join this group *AND* How did you hear about it?” (Varför vill du gå med i den 

här gruppen och hur hörde du talas om den?) 

● If you could ask members one question, what would it be? (Om du kunde fråga medlemmar en fråga, 

vad skulle det vara?) 

● What is your current opinion about vaccination? (Vad är din nuvarande åsikt om vaccinationer?)  

 

Jag svarade på frågorna och ett par dagar senare fick jag tillträde till gruppen. Genast var det 

uppenbart hur aktiv gruppen var, med nya inlägg uppladdade flera gånger i timmen och med 

flera hundra inlägg och kommentarer gjorda varje dag. Jag kollade igenom tidsflödet för att 

få en uppfattning över hur de kommunicerade i gruppen och se den generella 

sinnesstämningen. Först och främst upplevde jag att alla var väldigt vänligt inställd till 

varandra. Varje inlägg, oavsett om det var hälsoråd, om någon delade en historia, eller om 
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någon delade ett skämt, så var varje kommentar positiv mot inlägget och mot både den som 

skrivit det och de som kommenterade på det. Det är förståeligt då gruppen har tydliga regler 

som visas för den som ansöker om medlemskap i gruppen. När jag läste inläggen i gruppen 

fick jag intrycket att reglerna följs flitigt. I många inlägg visas medlemmar med utgråade 

namn, vilket betyder att de inte längre är en del av gruppen. Jag uppfattade det som att det var 

fler personer med gråa namn är de vanliga blåa som hade mer hetsande kommentarer, vilket 

antyder på att de har blivit utsparkad från gruppen. I andra fall när någon verkar bryta mot 

regler, eller verkar skapa dålig stämning, så kommenterar andra medlemmar på att de ska 

kontakta moderatorer, eller anklagar personen för att vara ett “troll”, vilket är en individ som 

vars syfte brukar enbart vara att söka upp och argumentera med folk över internet och 

samtidigt vara så provocerande som möjligt.  

 

Alla i gruppen förväntas följa den gyllene regeln: behandla alla som du själv vill bli 

behandlad. Det är också viktigt att alla respekterar varandras rätt till sekretess, är artiga, 

undviker mobbningsaktigt beteende och låta bli att ge nedsättande kommentarer om etnicitet, 

kultur, sexuell läggning, kön eller hur någon på annat sätt identifierar sig själv. Reglerna 

förtydligar att även icke vaccinrelaterade inlägg är tillåtna, speciellt när det gäller hälsofrågor. 

Dock har gruppens moderatorer och administrator rätten att ta bort vilket inlägg som helst om 

de upplever att den kan skapa fientlighet, vilket gäller för alla sorters inlägg. 

 

I varje inlägg där någon frågar om råd så var kommentarsfältet fyllt med hjälpande förslag 

och information. Genom alla inlägg och kommentarer jag studerade fann jag så gott som 

ingen argumentation eller ifrågasättande av inlägg eller kommentarer. Det finns inlägg som 

handlar om att göra folk som inte är vaccineringsmotståndare till åtlöje, konspirationsteorier 

om artificiellt skapad autism och till och med om att vaccinationer är tecken för djävulen. De 

få inlägg som faktiskt skapar argumentation i kommentarsfälten verkar vara sådana som inte 

visar hundraprocentigt motstånd mot vaccinationer. De få inlägg som jag har hittat där den 

som skriver uttrycker någon form av tvekan över rörelsen har alltid flera fientliga 

kommentarer angående personens åsikter och ofta att hen beskrivs som, eller antyds vara, en 

idiot. Dock är det alltid en minoritet som visar fientlighet. De flesta kommentarerna är 

fortfarande vänliga och inbjudande. Om någon visar tvekan, eller ifrågasätter rörelsen, så 

kommer folk i kommentarerna med information och källor för att övertyga om att det är 
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hälsosamt att vara väldigt kritiskt mot vaccinationer. Nästan alla argumenterar fram sin 

information civiliserat, om än inte vänligt.  

 

Utifrån datainsamlingen baserat på kodschemat har jag sammanställt tabeller som visar hur 

många gånger de 97 undersökta inläggen passat in i någon av mina bestämda kategorier. 

Dessutom kan ett inlägg ha passat i flera olika variabler inom samma tabell. Därmed kan 

summan av antalet kategoriserade inlägg avvika från antalet undersökta inlägg, vilket i det 

här fallet är 97. Eftersom detta är fallet kommer även procentsiffrorna påverkas, och kommer 

inte alltid komma upp i slutsumman 100%. 

 

4.1 Typ av inlägg 

Av alla inläggen jag valde att analysera handlade nästan hälften om personliga erfarenheter 

(se tabell 1 nedan). De handlade ofta om mödrar som pratar om sina barn och deras friska och 

vaccin-fria liv. Många handlade även om föräldrar som stött på problem med att försöka leva 

ett vaccin-fritt liv för dem och deras barn. Vissa till och med beskriver hur de har blivit 

tvingade att få sina barn vaccinerade, eller fått sina barn omhändertagna då de vägrat. Det är 

bland annat den typen av inlägg folk reagerar med en “Sad” reaktion (det vill säga med en 

sorgsen emoji-reaktion), vilket är en av anledningarna till att det är den tredje mest använda 

reaktionen (se tabell 2 nedan). “Sorgset” är också det fjärde vanligaste temat på inlägg. Det är 

på grund av att så många inlägg handlar om ledsamma ämnen som har dykt upp i personens 

vardag för att de försöker anpassa sig i en värld där de flesta främjar vacciner. Det fanns även 

de som beskrev hur deras barn blivit vaccinerade och hur de sedan upplevt hemska bieffekter 

som föräldrarna misstänker, eller hade kommit fram till, beror på grund av vaccinationerna.  

 

Nästan en femtedel av inläggen var delningar (se tabell 1 nedan). Nästan alla av dessa 

handlade om att sprida information angående risker med vaccination, utvecklingen i lagar 

eller regler som relaterar till vaccineringar eller om andra personers historier om deras 

negativa erfarenheter av vaccinationer.  
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Drygt en tiondel handlade om hälsoråd (se tabell 1 nedan). Inläggen handlade om personer 

som beskriver ett hälsoproblem, vilket ofta handlar om när det kan vara säkert att vaccinera, 

på vilka sätt olika vaccin är farliga och alternativa sätt att hålla kroppen frisk från sjukdomar. 

Ofta inkluderas bilder i de här inläggen för att visa det fysiska besväret jämte frågor om vad 

det är, hur det har uppstått och hur det går att få bort. Ofta handlar inläggen också om 

information om vaccinationer och om incidenter som har varit resultatet av det. Det fanns 

även ett tydligt mönster för rädsla för vissa ingredienser, speciellt metaller som aluminium 

och kvicksilver.  

 

Det fanns även några få inlägg som är inte direkt relaterade till vaccinationer. De handlade 

ofta också om hälsoråd, där personen, eller någon i personens närhet, upplever medicinska 

besvär som inte kopplas direkt till vaccinationer. Det handlade också om personer som söker 

läkare som följer deras värderingar och andra besvär i folks vardag som är resultatet av att de 

försöker leva sina liv utan vaccinationer. Inläggen brukade även handla om kritik mot 

läkemedelsindustrin, som ofta sågs som den stora boven för anti-vaccinationsrörelsen då det 

är de som gör vaccinen och tjänar pengar på dem.  

 

På grund av mina metoder för att söka fram inlägg dök inga memes upp bland mina 97 valda 

inlägg. Även om de inte hamnade bland mina urval så är gruppen fylld av dem. Nästan alla 

hade en vaccinationsvinkel, vilket ofta betyder att de gör narr av att vara förtryckta, eller gör 

till åtlöje personer som inte är emot vaccinationer. Det skapade den generella stämningen att 

medlemmarna i gruppen såg sig själva som mer informerade och smartare än så kallade 

“pro-vaxxers”, vilket är den benämning som ofta används om om människor som är för 

vaccinationer. I gruppen delades även memes som stödjer vaccinationer och förkastar folk 

som inte vaccinerar. Med attityden från personen som gjort inlägget och hur det kommenteras 

så var det uppenbart att de bara gör narr av folk som kan tänka sådär och även visar ilska mot 

vad de betraktar som ren idioti .  

 

Utöver de här typerna av inlägg fanns det cirka 20% som inte gick att placera i någon av 

kategorierna, vilket är varför de kodades som “annat” (se tabell 1 nedan). Flera av dessa 

inlägg handlade om ren information om vaccinationer, medan andra handlade om att vissa 

vill sprida sina tankar och ideér, eller till och med göra olika former av inspirerande tal och 
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uttalanden. Det fanns också flera som ställde direkta hälsorelaterade frågor bland dessa 

inlägg, exempelvis vart det finns läkare som accepterar vaccin-fria patienter.  

 

Tabell 1. Typ av inlägg. Notera att ett inlägg kan kategoriseras som hörande till flera olika 

typer. Poängen med denna sammanställning är att visa vilka typer av inlägg som dominerar i 

materialet. 

Vad för typ av inlägg Antal Procent 

Meme 0 0,0% 

Delning 22 19,6% 

Personlig erfarenhet  47 41,9% 

Hälsoråd 13 11,6% 

Annat 22 19,6% 

Orelaterat till vaccinationer 8 7,1% 

 

Tabell 2. Olika typer av reaktioner på de studerade inläggen (förekomst i genomsnitt).  

Reaktioner Genomsnittligt antal per 

inlägg 

“Like” 136,1 

“Love” 76,9 

“Haha” 7,2 

“Wow” 31,7 

“Sad” 39,8 

“Angry” 26,9 
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4.2 Tema 

Nästan en tredjedel av inläggen kategoriserade i med temat “frågande” (se tabell 3 nedan). 

Det var de inläggen som innehöll frågor angående hälsa och vaccinationer. Många av dem 

som skrev inläggen som föll inom det temat ville ha hjälp att argumentera emot 

“pro-vaxxers”. Inläggen innehåller ofta bilder tagna av konversationer (så kallade 

skärdumpar) med släktingar eller bekanta och frågade i gruppen efter information och källor 

de kunde använda sig av för att övertyga sina debattörer att de hade fel, och att vaccination 

kanske inte är en så bra sak i helhet.  

 

Tabell 3. Inläggens tematiska fördelning. Notera att ett kategoriseras i flera teman 

Tema Antal Procent 

Komiskt 0 0,0% 

Kritiserande/provocerande  25 26,3% 

Politiskt  6 6,3% 

Sorgset 11 11,6% 

Triumferande 16 16,8% 

Frågande 29 30,5% 

Annat 8 8,4% 

 

Lite mer än en fjärdedel av inläggen ägnades åt att kritisera vaccinationer, folk som stödjer 

vaccinationer, bekanta och familj som förkastar personen som skrivit inlägget för att hen har 

valt bort vaccinationer från hen och hens barns liv, läkemedelsindustrin och plattformarna 

som mer och mer censurerar deras rörelse. Flera nämner hur Amazon har börjat ta bort vissa 

produkter som böcker och filmer som kritiserar vaccinationer, samt hur Facebook gör det 

svårare för dem att sprida sin information. Vissa kommer med förslag om alternativa 

kommunikationsmedel, som emailkedjor och andra, mindre kommunikationsbaserade 

webbsidor som inte har börjat censurera anti-vaccinationsrelaterade meddelanden. 

Medlemmarna i gruppen känner att det är viktigt utifall Facebook helt skulle börja ta bort vad 
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de betraktar som extrema grupper som sprider felaktig information, eller till och med 

desinformation.  

 

Blandad med kritiken fanns mycket provocerande innehåll, det vill säga sådana meddelanden 

som hade till avsikt att få en reaktion från läsaren. Det kunde vara historiska eller moderna 

händelser, stora katastrofer till personliga berättelser, där vaccination har skapat allvarliga 

problem. Det är de här inläggen som genererade de flesta “Angry” (en arg emoji) 

reaktionerna, samt många “Sad”. Dock var antalet provocerande inlägg inte särskilt många, 

vilket jag också kan tyda från att det inte heller finns många “Angry” reaktioner jämfört mot 

de andra (se tabell 2 ovan). 

 

I gruppen gillade föräldrar att göra en poäng av hur deras vaccin-fria barn är friska och 

funktionella delar av samhället. Oftast var det inlägg med vardagliga bilder på barnen som 

gör vardagliga sysslor, eller bara poserar för kameran med text i inlägget som beskriver 

sysslan de har gjort och ofta hur de åstadkom det med ett hälsosamt liv utan vaccinationer. 

Det var vardagliga triumfer. Som små redogörelser över hur bra deras liv fungerade utan 

vaccinationer. Generellt var det helt enkelt bevis för att livet kan levas utan vacciner–bevis 

för att anti-vaccinationsrörelsen har rätt. Det finns även inlägg som redogör hur lagar för 

obligatorisk vaccinering inte har gått igenom, och hur personer redogör hur de har träffat 

andra icke-vaccinerade oväntat och visar detta med en bild. 16,5% av inläggen följde den här 

triumferande mönstret, vilket procentmässigt är mer än till exempel inläggen som är sorgsna, 

som är 11,3% (se tabell 3 nedan). Det antyder att gruppen fokuserar mer på vinster än 

förluster, eller i alla fall försöker lägga mer värde på det.  

 

De sorgsna inläggen involverade till störst del personliga erfarenheter. De andra med samma 

tema var delningar av andras personliga erfarenheter. I vilket fall som helst så involverade 

majoriteten historier om barn som har insjuknat runt samma tid som de blev vaccinerad. Det 

var inte särskilt många med det temat, dock brukar de få väldigt mycket uppmärksamhet och 

var största anledningen till att mängden “Sad” reaktionerna ändå stod på tredjeplats som mest 

använda reaktionerna.  
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Enbart 6,2% an inläggen var av politisk natur, vilket skilde sig från min preliminära 

uppfattningen från mina tidigare granskningar. Anledningen till detta är att när jag först 

kollade igenom tidslinjen av nyuppladdade inlägg, och alla andra gånger jag kommit tillbaka 

till gruppen för att observera aktiviteterna, så har en hel del klagat över den politiska 

situationen och hur lagar gör det svårare att leva vaccin-fritt. Anledningen till att mitt urval av 

97 inlägg bara hade 6,2% med politiskt tema är för att de flesta politiska inläggen innehöll en 

länk med få tillförda ord, eller endast en bild med text. Då bara inlägg med ordet “the” fanns 

bland mina urval så missade vad jag tror är majoriteten av politiskt inriktade inlägg för 

månaden.  

 

Nästan en tiondel av inläggen följde inte någon av teman jag hade valt att söka efter. Det 

varierade stort i hur det skulle gå att sätta ett tema på dessa, med några exempel var inlägg 

med uttalanden av olika slag, ifrågasättande av olika ämnen eller inlägg som hade för lite text 

och mening för att kunna kategorisera.  

 

4.3 Vem skrev inlägget? 

En av det mest intressanta informationen jag fått ut från mina undersökningar är att det nästan 

bara var kvinnor som skrev inläggen och kommentarerna (se tabell 4 nedan). I gruppen är det 

framförallt mödrar som söker information, delar information, visar oro för vaccinationer och 

visar stöd för andra medlemmar. Det var bara 9 av de 97 inlägg jag har analyserat var skrivna 

av män, och fyra av dem var skrivna av antingen administratören, eller av moderatorer. Två 

av de fem övriga inlägg visade en aning kritik mot anti-vaccinationsrörelsen. En av dessa 

handlade om hur den här gruppen var meningen att vara emot obligatorisk vaccination, och 

inte ta bort vaccination helt och hållet. Han förklarade att han märkt i gruppen hur 

fientligheten mot vaccinationer har gjort folk blinda för information som inte var något annat 

än rena konspirationsteorier. Bland kommentarerna var det folk som höll med honom, eller i 

alla fall till en viss del. Det fanns några få som visade stark ilska och frågade honom varför 

han var med i den här gruppen till att börja med. Andra försökte mer civiliserat argumentera 

mot inlägget och diskutera med varandra om ämnet.  
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Det märktes att kvinnorna är väl medvetna om att gruppen nästan är helt befolkade av dem, 

med inlägg som beskriver hur informationen given från moder till dotter genom 

generationerna och delad i “ kvinno-stammar” (vilket är en fras som användes i ett inlägg) är 

mer betydelsefull än någon information någon kan få från doktorer.  

 

Gruppen verkade vara fri från individer som identifierar sig själva som något annat än kvinna 

eller man. Bland mina valda inlägg fanns det till och med ett från en kvinna som gjorde en 

lista av fakta: 

 

1. Vaccinationer är farliga och vi behöver säkrare varianter. 

2. De flesta av våra sjukdomar orsakas av diet och livsstil. 

3. Du borde inte mata dina barn med McDonalds mat. 

4. Rätt och fel är inte subjektiv. 

5. CDC (Center For Disease Control and Prevention, USA: s ledande nationella folkhälsoinstitut) är 

oerhört skum. 

6. Dina barn har alldeles för många leksaker.  

7. GMOs (genetiskt modifierade organismer) är ondskefulla. 

8. Abort är mord. 

9. Jesus Kristus är herren. 

10. Aspartam är i princip gift. 

11. Det finns bara två kön.  

 

Inlägget hade fått över 1000 reaktioner, varav fem kunde tydas som negativa. Resten visade 

inget annat än stöd för hennes inlägg. Likadant var det med de över 400 kommentarerna som 

alla delar samma sinnesstämning. Detta inlägg är också ett väldigt bra exempel för att visa 

hur dominerat av konservativa gruppen är. Republikaner är kända för att vara konservativa 

och stereotypiskt hyllar kristendom och är emot saker som abort och faktumet att mer än två 

kön kan existera (Blinder & Williams, 2019). 
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Tabell 4. Inläggsförfattarna fördelade efter kön. 

Vem skrev inlägget? Antal Procent 

Kvinna 88 90,7% 

Man 9 9,3% 

Annat 0 0,0% 

 

4.4 Bild och video 

I gruppen gillade medlemmarna att dela bilder med varandra, och ett fåtal videor. I många av 

dessa inlägg brukade det dock bara vara en bild eller video nästan utan någon text. Därför 

uteblev en stor del av inlägg med stillastående och rörliga bilder.  

 

I mitt urval av inlägg var lite mer än hälften av bilderna delade (se tabell 5 nedan), det vill 

säga bilder som följde med en länk i inlägget, eller bilder som personen som gjorde inlägget 

fått från någon annan källa och ville dela i gruppen. Bilderna var generellt skärmdumpar som 

visade utvecklingen av lagar och regler. De kunde även visa diskussioner angående 

vaccinationer som personen som skrev inlägget ville visa för att provocera fram reaktioner, 

eller för att fråga efter hjälp att argumentera emot.  

 

Endast 9,3% av inläggen hade bilder som personen som gjorde inlägget själv tagit, eller låtit 

någon av sig själv. Bilderna har varit bland annat av deras barn, i syfte för att föräldrarna ska 

visa hur stolta de är över dem. Det har också varit bilder av dokument med 

vaccininformation, varav personerna som gjorde inläggen ville ha hjälp att tyda dem. Det har 

även varit bilder av tidningar och tv-sändningar, för att antingen kritisera vad som skrivs, 

eller för att visa hur deras rörelse får uppmärksamhet.  

 

Det fanns även några inlägg som innehöll bilder som personen som gjorde inlägget själv 

skapat, eller skärmdumpat från på sin mobil. Det för att sprida information från till exempel 

en artikel, eller andra genom andra informationskällor.  
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Bara tre av inläggen inkluderade en video. En var från en moder som ville dela med sig en 

kort video av sitt nyfödda barn. Hon förklarade stolt och triumferade att barnen var fri från 

vaccinationer, fri från vitamin k och hade inga problem med igentäppning för ögonen. De 

andra videorna var också av unga barn med texten till som beskriver hur friska, glada och 

vaccin-fria de är.  

 

Tabell 5. Förekomst av bilder och videor i de undersökta inläggen. Notera att en bild från ett 

inlägg kan både vara “skapad/redigerad av den som publicerar inlägget och en delad bild. 

Bild och video Antal Procent 

Foto tagen av/tillhör personen som 

gjorde inlägget  

9 26,4% 

Bild skapad/editerad av personen 

som gjorde inlägget  

5 14,7% 

Meme 0 0,0% 

Delad bild 15 44,1% 

Video skapad av personen som 

gjorde inlägget 

3 8,8% 

Delad video 2 5,9% 

 

4.5 Kommentarer 

Nästan alla inlägg hade kommentarer, med några få som hade över 1000. I genomsnitt hade 

inläggen 250 kommentarer. De enstaka inlägg som saknade eller hade väldigt få 

kommentarer, gick det inte att tyda en generell stämning på. På 82,5% av inläggen var folk 

väldigt positiva till innehållet i inlägget. Det vill säga att de inlägget var fylld av folk som 

skrev kommentarer som hyllade inlägget och stötte personen som hade gjort det. 79,4% av 

inläggen visade kommentarer som uppvisade en trevlig stämning mot varandra, det vill säga 

det var ett stort flöde av kommentarer som bidrog till samtalet och stöde varandra (se tabell 6 

nedan). Som jag har förklarat innan, var stämningen nästan uteslutande trevlig. Även om 
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temat i inlägget var sorgset eller kritiserande/provocerande, så var tonen alltid stöttande och 

hjälpande där det behövdes. Bara fem inlägg visade negativa inställningar och/eller var 

kritiserade bland kommentarerna. Det var kommenteringsfält som innehöll ett märkbart antal, 

vilket kan vara allt från två till tio kommentarer beroende på hur många kommentarer det 

fanns sammanlagt, kommentarer som kritiserade inlägget, eller andra som har kommenterat, 

som sedan kunde skapa fientliga diskussioner.  

 

I ett inlägg beskrev en moder hur hennes barn har fått influensan när barnet hade blivit 

vaccinerad mot det. Hon frågade efter en vetenskaplig förklaring till detta. Bland 

kommentarerna tipsade de om vart hon kunde gå för att få information och spred information 

som kunde hjälpa, dock fanns det även några som valde att bara kritisera henne för att hon 

hade vaccinerat sitt barn. 

 

En annat inlägg (se avsnitt 3.3 ovan, “Vem skrev inlägget?”) var en man som huvudsakligen 

kritiserade att folk inte har accepterat att Andrew Wakefield är en bedragare (se avsnitt 1.2 

ovan, “Teorier och tidigare studier”). Inställningen till Wakefield är splittrad i 

anti-vaccinationsrörelsen, vilket är väldigt tydligt när man ser på kommentarerna till detta 

inlägg. Många hävdade väldigt bestämt att Wakefield har rätt om att vaccinet var en direkt 

anledning till uppkomsten av autism och hänvisar till olika källor som bevis. Vissa var civila i 

sina argumentationer, men vissa var även fientliga och ifrågasätter intelligensen till mannen 

som skrev inlägget.  

 

De andra inläggen med fientlig reaktion följer samma mönster, med någon som ifrågasätter 

vissa aspekter av rörelsen, och som får en del fientliga reaktioner bland kommentarerna.  

 

Argumentationerna som skedde i inläggen var ändå oftast vänlig och handlade om 

ifrågasättningar av inlägget, eller andras kommentarer, som skapar en diskussion som slutar 

med att de visar uppskattning över att ha blivit informerad.  
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Tabell 6 (Notera att kommentarer kan vara både positivt och negativt inställt till inlägget och 

varandra) 

Kommentarer Genomsnittligt antal 

per inlägg 

Kommentarer 250,0 

 Antal Procent 

Det finns kommentarer som 

är positivt inställd till 

inlägget 

80 82,5% 

Det finns kommentarer som 

är negativt inställd till 

inlägget 

5 5,2% 

Det finns kommentarer som 

är positivt inställd till andra 

kommentarer 

72 74,2% 

Det finns kommentarer som 

är negativt inställd till andra 

kommentarer 

6 6,2% 

Det finns argumentationer 

mellan de som kommenterar 

16 16,5% 

Stämningen bland 

kommentarerna är vänlig 

77 79,4% 

Stämningen bland 

kommentarerna är fientlig 

3 3,1% 

 

26 



 

4.6 Kritik mot läkare 

Kritisering av läkare, sköterskor, sjukhusanläggningar och hela läkemedelsindustrin har varit 

ett generellt ämne genom många inlägg och kommentarer. Även när inlägget inte 

nödvändigtvis kritiserar läkemedelsindustrin så finner folk anledningar att kritisera bland 

annat läkare bland kommentarerna. En tredjedel av alla 97 inlägg innehöll kommentarer som 

kritiserade sjukvårdspersonal, medan jag inte fann någon kommentar som hyllade någon (se 

tabell 7 nedan). Dock finns i alla fall två inlägg som nämner antingen läkare, eller sköterska, 

som varit till stor hjälp för personen som gjorde inlägget med att bidra med medicinska råd 

eller hjälp då så få sjukvårdare är villig att göra det för personer som inte vaccinerar sina 

barn.  

 

Tabell 7 

Kritik mot läkare Antal  Procent 

Kritik mot läkare i inlägg 17 17,5% 

Hyllning till läkare i inlägg 2 2,1% 

Kritik mot läkare i 

kommentarer 

31 32,0% 

Hyllning av läkare i 

kommentarer 

0 0,0% 
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5. Resultat  

Då det finns miljontals grupper på Facebook, så är det inte särskilt svårt att finna de som 

tillgodoser just sina egna tankar och värderingar. Det ser man i gruppen Stop Mandatory 

Vaccination. De flesta är på samma sida när det gäller ämnet vaccinationer, vilket jag tidigare 

nämnt med att beskriva hur få argumentationer som sker mellan dem.  

 

Medlemmarna i den här anti-vaccinationsgemenskapen stödjer varandra väldigt mycket, 

vilket mina analyseringar antyder och förklarar. Med gruppens storlek på 160 000 verkar det 

alltid finnas någon som försöker stå till hjälp när någon frågar, om inte genom att åtminstone 

dela välmenande önskningar. Med att också vara delaktig i en grupp med likasinnade 

individer stärker de bara varandras värderingar och verkar hjälpa främja tendensen att visa 

fientlighet mot individer som försöker ifrågasätta det. Individer som är nya till gruppen, eller 

visar osäkerhet till vaccinationer och rörelsen, blir välkomna med positiva meddelanden och 

källhänvisningar till informationskällor som förklarar hemskheterna med vaccinering. 

Medlemmarna visar mycket initiativ med att stärka deras tro om vaccinationer och andras.  

 

Min samlade information visar också hur gruppen fungerar som en plattform för att ventilera 

över sin livssituation, hur världen är orättvis mot dem när allt de försöker göra är att skydda 

sina familjer. Det är väldigt tydligt att medlemmarna i den här gruppen är övertygade att de 

har rätt om vaccinationer och resten av världen helt enkelt inte är informerade. Via memes 

som de delar med varandra, demonstrerar de hur de ser på “pro-vaxxer”, vilket är att dessa är 

idioter. I ett inlägg argumenterade de fram ett bättre samlingsnamn för rörelsen, då den 

vanligaste är “anti-vaxxer”, vilket har så pass mycket negativ stigma över sig. Populära 

förslag var “pro-informed” för att visa hur välinformerade de var, och 

“Pro-medical-freedom”, för att visa hur mycket de är för individens rätt att göra egna val i sin 

medicinering.  

 

En stor majoritet av gruppmedlemmarna var kvinnor, vilket verkar spegla hela rörelsen i 

helhet. Det är mödrar som har tendensen att visa så pass mycket oro för sina barn att de blivit 

skeptisk till vaccinationer när de blivit informerade om hemskheter som blivit associerat med 
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dem. De visar större tillit till varandra än vårdpersonal, vilket verkar ha att göra med att de 

visar så mycket välmenande mot varandra, medan deras erfarenheter med läkare mest 

involverar hur mycket pengar som krävs av dem.  

 

Politik diskuteras, främst med ilska och rädsla, som riktas mot lagar och regler som tvingar 

på vaccinationer på barn eller tvingar dem bort från offentligheten. Även om den politiska 

inriktningen inte direkt diskuteras, så är det uppenbart att medlemmar generellt lutar sig mot 

vänstern, det vill säga republikanskt. Det är tydligt när generella kommentarer inkluderar 

böner och prisande av Jesus och den kristna guden. Det, blandat med hyllandet av starka 

åsikter om att abort är mord och att det enbart finns två kön, målar en tydlig bild över vilket 

håll av spektrumet folket verkar luta sig emot.  

 

Då den här gruppen fungerar som en gemenskap så delar medlemmarna med sig av bilder och 

videor av sina familjer utan direkt någon informerande ändamål, utan bara för att visa att de 

har det bra. Många medlemmar behandlar gruppen som ett alternativt tidsflöde än den de har 

på sin egen Facebooksida. Vad som är skillnaden med gruppen är jämfört mot deras 

tidsflöden är att de i gruppen är fria att uttrycka sig fritt om sina känslor om vaccinationer. Då 

många känner sig väldigt passionerade över ämnet, och tvekan och rädsla för att visa den för 

vänner och familj, så fungerar gruppen som en fristad.  

 

Med skämtsamma inlägg som frågar andra kvinnor om vart de hittat sina “anti-vaxx” makar 

och en varierad samling av memes i inlägg och kommentarer så kommunicerar de även med 

humor. Dock så verkar nästan alltid memes vara på bekostnaden av personer som står utanför 

rörelsen. Liknande memes det går att hitta på andra plattformar som kritiserar 

anti-vaccinationrörelsen, så fungerar de i gruppen nästan identiskt, men med omvända platser 

över vem som har rätt och fel. Det är också vanligt i gruppen att dela med sig av sådana 

memes som kritiserar dem, men det är alltid följd av kommentarer som virtuellt suckar över 

vad de ser som idioterna som gör och sprider dessa memes.  

 

I gruppen saknar de tilltro till läkemedelsindustrin, då det är de som gör vaccinationer, 

uppmuntrar folk att ta nämna vacciner och tjänar pengar på att göra det. Blandat med 

övertygelsen att vaccinationer gör avsevärt mer skada än nytta så är det uppenbart varför de 
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ses som de stora skurkarna i deras ögon. Även när ett inlägg inte direkt handlar om sjukhus 

eller läkare finner personer anledningar till att kritisera vårdspecialister.   
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6. Diskussion 

Jag vill påstå att jag fick till att svar på mina frågeställningar och uppfylla den här uppsatsens 

syfte. Med hjälp av kodschemat kunde jag enkelt kategorisera inläggen på ett bra och 

effektivt sätt, och därmed utvinna den relevanta informationen från den och placera det i rätt 

kontext i tabeller.  

 

Mitt största problem var att välja ut inläggen. Min plan från början var att välja ett antal och 

sedan gå igenom tidslinjen och välja ut alla som kanske hade kommit ut på en dag. 

Problemen där var att då nya inlägg kom hela tiden så skulle jag vara tvungen att hela tiden 

skrolla ner i tidslinjen tills jag började komma till mina valda inlägg. Då hundratals nya 

inlägg kom varje dag så var det inte en bra idé. Utöver detta så saknade de en viss variation 

då alla skulle kommit från samma dag. Folk brukar använda sociala medier olika beroende på 

om det är helg eller vardag, med tanke på de olika mängderna av fritid. Dessutom är inläggen 

aktiva flera dagar, om inte veckor, efter de originellt lades upp. Det innebär att jag skulle varit 

tvungen att återbesöka inlägg flera gånger för att se hur de har uppdaterats. Jag bestämde 

istället att begränsa mig själv till inlägg som var gjort under en specifik månad.  

 

Inledningsvis funderade jag på att söka fram alla inlägg som hade gjorts under en hel månad, 

men insåg tidigt att upp mot 500 inlägg (som brukade komma in dagligen i gruppen) skulle 

varit för mycket och skulle tagit för lång tid att analysera med bra kvalitet. När jag valde att 

söka igenom inlägg från mars upptäckte jag mitt nästa problem, vilket var att Facebook inte 

har en funktion som tillåter någon att gå igenom alla inlägg under specifika tidsperioder utan 

att gå igenom hela tidslinjen från de senaste inläggen. Facebook har ändå funktionen så det 

går att söka efter ett ord, eller samling av ord, i inlägg och specificera vilket år och månad 

någon vill hitta det. Problemet där var att minst ett ord måste vara med. Jag valde då “the”, då 

det är den mest använda ordet i den engelska ordboken. Nästa problem var att många inlägg 

som saknade ord, eller i alla fall inte tillräckligt för att “the” ska blivit medtaget, blev 

excluderade. Det betydde att inga memes kom med mina 97 valda inlägg, vilket gjorde mig 

besviken då jag hade planerat att säga en del om dem och till och med förberett kodschemat 

för att inludera dem.  
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Efter jag gjorde sökningen på “the” under mars månad 2019 så sparade jag alla länkarna till 

de 97 inläggen i ett dokument och började gå igenom dem en efter en och fyllde i variablerna 

som passade för dem alla. Det här var den mest tidskrävande delen av mitt arbete, dock har 

jag svårigheter med att tänka mig ett effektivare sätt att samla all den informationen på.  

 

Den enda skillnaden jag kunde ha gjort i genomförandet för ett bättre slutresultat var att ändra 

några kategorier och variabler, som exempelvis ta bort alla som relaterade till memes och 

komedi. I efterhand kom jag på ett flertal extra variabler, som exempelvis varifrån personen 

som gjorde inläggen kommer ifrån, om han eller hon är gift och hur gammal han eller hon är. 

Problemet skulle då vara att den informationen går enbart att ta reda på om jag skulle gått in i 

alla personers egna Facebooksidor. Facebooksidor brukar också vara privata, så enbart 

personer de är vänner med kan komma åt deras personliga information.  

 

Det var i alla fall bra att det enbart dök upp 97 inlägg i min sökning, för det visade sig vara ett 

väldigt bra urvalsantal. Om exempelvis 200 skulle dykt upp tvivlar jag på att jag skulle hunnit 

göra klart uppsatsen i tid om jag tillämpade samma nivå av kvalitet i min analys.  

 

Med informationen jag fann från de 97 inläggen kunde jag hänföra mycket av dess innehållet 

till mina, Berglez och Nohrstedts teorier om makt (2, Teori). I sättet personerna pratade med 

varandra genom inlägg och kommentarer gav intrycket att de använde sig av scenariot jag 

skapade utifrån Berglez och Nohrstedts åsikter om “mediemakten”. Som i exemplet på ett 

inlägg jag tog upp från 4.3, Vem skrev inlägget, där en kvinna hade gjort en lista på åsikter 

som hon behandlade som fakta. Hon fungerade som medierna/informations-spridarna, med 

att uppmärksamma sina åsikter och placera ut dem i rampljuset. Samt fungerade hon som 

politiken/källan för information då det var hennes åsikter som hon försökte sprida. Då det inte 

bara var de flesta som höll med henne, utan var exklusivt alla i kommentarsfältet som gjorde 

det, vill jag påstå att det gav henne makt med att veta att hennes åsikter valideras. Hon vet att 

i den här gruppen lyssnade tusentals andra personer på hennes synpunkter och inte bara höll 

med, utan hyllade hennes ord. I min mening, vad för sorts makt och trovärdighet hon kan 

potentiellt ha förlorat med att ta upp sina vaccinationsrelaterade tankar och idéer till kollegor, 

vänner och familj blir återfunnet av uppmärksamheten hon får från de andra likasinnade 

personer i Facebookgruppen.   
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7. Slutsats 

Genom mitt arbete har jag kommit fram till att personer inom anti-vaccinationrörelsen helt 

enkelt är rädda. De är rädda över hälsan över sina barn och blir paranoida över vaccinationer 

när de hör talas om de negativa associationer de har. De blir rädda för att inte få sina åsikter 

tagna seriöst och förlora sin trovärdighet. Föräldrar litar på informationen de får från andra 

föräldrar mer är informationen de får från vårdspecialister. Föräldrar kan relatera till andra 

föräldrar, så därför tillkommer tillit naturligt. Dessutom kräver de andra föräldrarna inga 

pengar för deras tjänster, vilket läkare och sköterskor gör. Det är ett faktum som 

medlemmarna i gruppen beskriver i detalj.  

 

Sättet de kommunicerar på med varandra är välmenande. Så fort någon frågar efter 

information, eller onekliga bevis på att vaccinationer är dåligt, finns det alltid ett stort antal 

kommentarer med hjälpande fakta och källhänvisningar. Så fort någon kommer med 

motsägande åsikter än vad som generellt går att hitta i gruppen, möts personen med delandet 

av information från andra medlemmar, så de kan bevisa att hen har fel. De diskussionerna är 

för det mesta avslappnade, med tecken för respekt från alla sidor, men det finns alltid några 

kommentarer som hårt kritiserar den motsägande personens åsikter, om inte direkta 

personangrepp.  

 

De använder gruppen som en plattform för att fråga efter så trovärdiga källor som möjligt 

som förklarar farorna med vaccinationer, samt delar med sig av dem. De delar med sig av 

exempel på hemskheter som har inträffad vid vaccinationer, och exempel på triumfer på vad 

som händer med de som inte vaccinerar. De kritiserar de som de ser som oinformerade och 

välkomnar de som valt att gå med på deras sida.  

 

Med att hitta en likasinnade grupp som stödjer deras åsikter så får de tillbaka sin trovärdighet, 

och därmed sin personliga makt. De känner sig inte maktlösa längre då de är en del av en 

rörelse som diskuterar och försöker främja förändringar över hur vaccinationer distribueras.   
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8. Framtida studier 

Det finns mycket att ta reda på och studera i de sociala sammanhangen som personer inom 

anti-vaccinationsrörelsen integrerar med. Det är enkelt för utomstående personer att bara säga 

de är en grupp av idioter med extrema åsikter som sätter sig själva, sina barn och andra i fara. 

Att dyka in i deras värld är viktigt så att folk inte bara förkastar grupper med människor för 

att deras åsikter är annorlunda. Oavsett om åsikterna är rätt eller fel så är det viktigt att förstå 

alla sidor. Därmed går det att göra informerade beslut och hålla ett öppet sinne.  

 

Det går att ta ett större urval av inlägg, från flera grupper, för att göra en mer heltäckande 

studie. Det går också att lägga till mer kategorier och variabler som även täcker varje enskild 

kommentar. Det skulle ta väldigt mycket tid, men undersökningar inom dessa grupper av 

människor skulle hjälpa till med att förstå varför de tänker som de gör, och även ge 

möjligheter för att övertyga dem om alternativa tankebanor som de annars skulle aldrig 

accepterat.  

 

 

  

34 



 

Referenser: 

Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (red.). 2009. “Mediesamhället: centrala begrepp.” 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Blinder, Alan & Williams, Timothy. 2019. “In Alabama, Opposition to Abortion Runs 

Deep.” New York Times. 16 maj 2019 

 

Boseley, Sarah. 2018. “How disgraced anti-vaxxer Andrew Wakefield was embraced by 

Trump's America.” The Guardian. 18 july 2018 

 

Broderick, Ryan. 2019. “Here's How One Of Facebook's Biggest Anti-Vax Communities 

Built Its Massive Network.” BuzzFeed News. 

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/facebook-anti-vaccination-vaxxer-com

munities-promotions-ads [Hämtad 2019-05-21] 

 

Caplan, Arthur & Evronyr, Ayelet. 2017. “The overlooked dangers of anti-vaccination 

groups’ social media presence.” Human Vaccines & Immunotherapeutics 13 (6). 

 

Center for Disease Control and Prevention. 2018. “Understanding How Vaccines Work.” 

Center for Disease Control and Prevention. 

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.

pdf [Hämtad 2019-05-20] 

 

Folkhälsomyndigheten. 2016. “Sjukdomsinformation om polio.” Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/polio/ 

[Hämtad 2019-03-23] 

 

Folkhälsomyndigheten. 2019. “Vaccin mot polio.” Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/polio

/ [Hämtad 2019-03-23] 

35 

https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/facebook-anti-vaccination-vaxxer-communities-promotions-ads
https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/facebook-anti-vaccination-vaxxer-communities-promotions-ads
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/polio/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/polio/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/polio/


 

 

Glenza, Jessica & Pilkington, Ed. 2019. “Facebook under pressure to halt rise of 

anti-vaccination groups.” The Guardian. 12 februari 2019 

 

Kata, Anna. 2011. “Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm – An 

overview of tactics and tropes used online by the anti-vaccination movement.” Vaccine 30 

(25). 

 

Ma, Jinxuan & Stahl, Lynne. 2017. “A multimodal critical discourse analysis of 

anti-vaccination information on Facebook.” Library & Information Science Research 39 (4).  

 

Noyes, Dan. 2019. “The Top 20 Valuable Facebook Statistics.” Zephora Digital Marketing. 

https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/ [Hämtad 2019-05-20] 

 

Persson, Rebecka. 2018. “Vaccinationsprogrammet för barn.” 1177 Vårdguiden. 

https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn

/ [Hämtad 2019-05-17] 

 

 

Stop Mandatory Vaccination. 2019. “Stop Mandatory Vaccination.” Facebook. 

https://www.facebook.com/groups/StopMandatoryVaccination [Hämtad 2019-05-22] 

 

Unicef. 2018. “En av de mest effektiva metoderna att rädda barns liv.” Unicef. 

https://unicef.se/fakta/vaccinationer [Hämtad 2019-03-23] 

 

Wikipedia. 2019. “Cutter Laboratories.” Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cutter_Laboratories [Hämtad 2019-05-19] 

 

Wikipedia. 2019. “Jonas Salk.” Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk [Hämtad 2019-03-23] 

 

 

36 

https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn/
https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn/
https://www.facebook.com/groups/StopMandatoryVaccination
https://unicef.se/fakta/vaccinationer
https://en.wikipedia.org/wiki/Cutter_Laboratories
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk


 

Wong, Julia Carrie. 2019. “Facebook to ban anti-vaxx ads in new push against 'vaccine 

hoaxes'.” The Guardian. 7 mars 2019 

 

Youngdahl, Karie. 2012. “The Anti-Vaccination Society of America: Correspondence.” The 

College of Physicians of Philadelphia. 

https://www.historyofvaccines.org/content/blog/anti-vaccination-society-america-correspond

ence [Hämtad 2019-05-19] 

 

 

  

37 

https://www.historyofvaccines.org/content/blog/anti-vaccination-society-america-correspondence
https://www.historyofvaccines.org/content/blog/anti-vaccination-society-america-correspondence


 

Bilaga 

Tid och datum 

● Datum - Datumet inlägget blev upplagd, vilket var ett datum mellan första mars till första april. Detta 

för att jag specificerade bara inlägg från mars, men eftersom vi i Sverige ligger före USA med 6-11 

timmar så visades också inlägg från morgonen av första april.  

● Tid - Klockslaget inlägget blev upplagd (svensk tid). 

 

Text i inlägget 

● Antal ord - Hur många ord som var i inlägget, vilket inte inkluderade saker som länkar och emojis. 

● Antal emojis - Hur många emojis, det vill säga oftast små smileys/enkla bilder som oftast representerar 

sinnesstämningar, var i inlägget.  

● Bakgrund till inlägget - Om texten till inlägget hade en bakgrund, vilken är en funktion som Facebook 

har. Istället för att bara lägga ut en bit text så placerar man texten framför en variation av bakgrund, 

vilket konverterade hela texten till en bild. Eftersom texten i inlägget blev placerat i en bild så dök 

nästan ingen upp då ordet “the” inte kunde hittas.  

 

Vad för typ av inlägg 

● Meme - Om det var ett “meme”, det vill säga oftast en väl delad bild med text till som har ett 

humoristiskt, och ibland även kritiserande, värde i inlägget. I gruppen delas väldigt många memes via 

inlägg och kommentarer, men inläggen som innehåller dessa brukar inte ha någon text, eller bara en 

kort samling av emojis, vilket innebär att nästan ingen dök upp i min sökning. 

● Delning - Om en länk till en annan Facebooksida, eller en anna hemsida helt och hållet, eller 

beskrivningen andra personers erfarenheter var huvudsakliga anledningen till inlägget.  

● Personlig erfarenhet - Om personen som skrev inlägget beskriver en händelse som personen har varit 

med om.  

● Hälsoråd - Om inlägget handlar om antingen delning av hälsoråd, eller frågan efter det. Det inkludera 

inte frågor direkt relaterade till vaccinationer, men möjligtvis alternativ till det.  

● Orelaterat till vaccinationer - Om inlägget handlar om något som inte direkt har någonting att göra 

med vaccinationer. 

● Annat - Om inlägget beskriver någonting som inte kunde specificeras med någon av de andra 

alternativen.  
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Tema 

● Komiskt - Om inlägget var menad att ha humoristiskt värde. 

● Kritiserande/provocerande - Om inlägget visar kritik över något, och/eller försöker provocera fram 

ett meddelande.  

● Politiskt - Om inlägget nämner något som relaterar till politik. 

● Sorgset - Om inlägget handlar om och beskriver någonting ledsamt och dystert som har hänt personen, 

någon i personens närhet, eller en tragisk vaccineringsrelaterad händelse. 

● Triumferande - Om inlägget beskriver någon form av vinst eller framgång för personen, någon i 

personens närhet, eller för anti-vaccinationsrörelsen. 

● Frågande - Om personen som skrev inlägget funderar över något och möjligtvis söker råd.  

● Annat - Om inlägget beskriver någonting som inte kunde specificeras med någon av de andra 

alternativen. 

 

Vem skrev inlägget? 

● Kvinna - Om det var en kvinna som laddade upp inlägget. 

● Man - Om det var en man som laddade upp inlägget. 

● Annat - Om någon som varken identifierar sig själv som varken kvinna eller man laddade upp inlägget. 

 

Bild och video 

● Foto tagen av/tillhör personen som gjorde inlägget - Om personen som gjorde inlägget inlkuderade 

en bild som personen har tagit själv/blivit tagen av sig själv. 

● Bild skapad/editerad av personen som gjorde inlägget - Om personen som gjorde inlägget 

inlkuderar en bild som personen har skapat utan enbart med en kamera.  

● Meme - Om inlägget inkluderar en meme-bild.  

● Delad bild - Om inlägget innehåller en bild som blivit delad, eller länkar till en bild.  

● Video skapad av personen som gjorde inlägget - Om personen som gjorde inlägget inlkuderade en 

video som personen har tagit själv/blivit tagen av sig själv. 

● Delad video - Om inlägget innehåller en video som blivit delad, eller länkar till en video.  
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Reaktioner 

● Antal "Like" - Hur många som har reagerat med ett “Like” på inlägget, vilket kan betyda att personen 

helt enkelt gillar inlägget, eller bara bekräftar den och dens meddelande.  

● Antal "Love" - Hur många som har reagerat med ett “Love” på inlägget, vilket kan betyda att de 

älskar inlägget, visar sympati med inlägget och personen som lade upp den, eller meddelandet bakom 

inlägget.  

● Antal "Haha" - Hur många som har reagerat med ett “Haha” på inlägget, vilket kan betyda att de 

finner inlägget och dess meddelande humoristiskt, om inte rent av skrattretande.  

● Antal "Wow" - Hur många som har reagerat med ett “Wow” på inlägget, vilket kan betyda att de är 

imponerad av inlägget och dess meddelande, eller häpnad och/eller förvånad över den.  

● Antal "Sad" - Hur många som har reagerat med ett “Sad” på inlägget, vilket kan betyda att de visar 

sorg över inlägget och dess meddelande, eller visar sympati för meddelandet och/eller personen som 

lade upp den.  

● Antal "Angry" - Hur många som har reagerat med ett “Angry” på inlägget, vilket kan betyda att de är 

arg över inlägget och dess meddelande, eller arg på personen som lade upp det.  

 

Kommentarer 

● Antal kommentarer - Hur många kommentarer inlägget har fått, vilket inkluderar kommentarer på 

andras kommentarer inom inlägget.  

● Finns det kommentarer som är positivt inställd till inlägget - Om det finns mer än ett fåtal 

kommentarer som finner meddelandet bakom inlägget som en bra sak.  

● Finns det kommentarer som är negativt inställd till inlägget - Om det finns mer än ett fåtal 

kommentarer som finner meddelandet bakom inlägget som en dålig sak.  

● Finns det kommentarer som är positivt inställd till andra kommentarer - Om det finns mer än ett 

fåtal kommentarer som finner meddelandet bakom andra kommentarer som en bra sak.  

● Finns det kommentarer som är negativt inställd till andra kommentarer - Om det finns mer än ett 

fåtal kommentarer som finner meddelandet bakom andra kommentarer som en dålig sak.  

● Finns det argumentationer mellan de som kommenterar - Om det finns personer som argumenterar 

med varandra i diskussioner i kommentarerna.  

● Är stämningen bland kommentarerna vänlig - Om den generella stämningen, om inte i alla fall 

delvis, kan ses som vänlig. 

● Är stämningen bland kommentarerna fientlig - Om den generella stämningen, om inte i alla fall 

delvis, kan ses som fientlig. 
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Kritik mot läkare 

● Kritik mot läkare i inlägget - Om inlägget beskriver läkare, eller personer som jobbar med medicin, 

negativt.  

● Hyllning till läkare i inlägget - Om inlägget beskriver läkare, eller personer som jobbar med medicin, 

positivt. 

● Kritik mot läkare i kommentarerna - Om det finns kommentarer som beskriver läkare, eller personer 

som jobbar med medicin, negativt. 

● Hyllning av läkare i kommentarerna - Om det finns kommentarer som beskriver läkare, eller 

personer som jobbar med medicin, positivt. 
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