
Fra plutokratiske 
romøgler til 
Eurabia

Hvem tror på hvilke 
konspirasjonsteorier og 
hvorfor?



Bestillingen

• En mer overordnet beskrivelse av 
feltet konspirasjonsteorier: 

• omfang, i hvilke miljøer, 

• drivkrefter, korrelater osv. 

• Beskrivelse av typiske teorier og 

• hvor drøyt innholdet kan 
være/typisk er også hos folk som 
ikke er klinisk syke

• gjerne litt underholdende – det 
er fredag



Omfang: et perspektiv

• “Conspiracy theories are a part of 
the human condition. 

• Everyone believes at least one, 
but given the number of 
conspiracy theories, it is more 
likely that everyone believes a 
few. 

• Some people have a worldview 
defined by them.

• Conspiracy theories are just 
another reminder that people 
disagree about many things, 
including truth. These 
disagreements have always 
existed and always will.”



Hva er en 
konspirasjonsteori?

• Minimumsdefinisjon:

• Troen på en bevisst
sammensvergelse som
handler i hemmelighet for å
oppnå destruktive mål.
• Vanlige tillegg:

• preget av en rekke tanke- og
slutningsfeil



Hva er konspirasjons-
tenkning?

• Overdreven mistanke om 
urettferdig maktbruk og
hemmelighold.

• Overdreven tro på at 
hendelser har en skjult
sammenheng.

• Overdreven tro på at 
skjulte aktører med ond
vilje er årsak til
hendelser.



Hva er konspirasjons-
tenkning?

• Ingenting er tilfeldig. 
Ingenting er hva det utgir seg 
for. Alt henger sammen. 



Ulike typer 
konspirasjonsteorier

• Hendelseskonspirasjonsteorier
• Systemkonspirasjonsteorier
• Superkonspirasjonsteorier



Mistanke om 
sammensvergelse

• ABB og 22.juli: 
• én eller flere skyttere, 
• én eller flere bak

planene?



Konspirasjonskultur om 22.juli
Timer etter bomben i Regjeringskvartalet



Konspirasjonskultur om 22.juli
Et par dager etter Utøya



Konspirasjonskultur om 22.juli
Litt senere



Konspirasjonskultur om 22.juli
Litt senere



Normale trekk i
overdreven form

• Individuelle trekk ved
konspirasjonstroende
• Overdreven

mønstergjenkjennelse
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Normale trekk i 
overdreven form

• Individuelle trekk ved
konspirasjonstroende
• Overdreven

mønstergjenkjennelse
• Overdreven mistillit og

mistanke
• Overdreven

tilbøyelighet til å se 
intensjoner bak
hendelser



Tre 
motivasjoner 
bak tro på 
konspirasjons-
teorier

Kunnskap - forstå verden

Eksistensielt – føle seg trygg, ha 
kontroll

Sosialt – føle at en selv og egen 
gruppe er akseptert



Noen RL-korrelat

• Konspirasjonstroende er
mer tilbøyelige til

• å være preget av ensomhet, 
angst og depresjon

• å føle seg maktesløse
• å være småkriminelle

• å ha rusproblemer

• å mene at vold er løsningen
på konflikter



Hva er dette?



Illuminatus

• Hemmelig opplysningstids
fritenkerorden i tyske områder
(1776-85) 
• ”Superskurk” i
konspirasjonskultur siden
1791



Problem

• «øyet» var aldri et symbol 
for historisk Illuminatus

• «Har alltid vært et symbol 
for Illuminati» – siden 1950-
tallet



Illuminatus-symbolet

• Minervas ugle – symbol på visdom og
opplysning



Illuminati

• Nå en forestilt, men uklar, 
skjult sammensvergelse

• Både synlig og usynlig ved
hjelp av “hemmelige
koder”: det altseende øyet
og/eller en trekant



Eksempler på ”det 
altseende øyet”
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Eksempler på ”det altseende øyet”



Og hvis du verken har trekant eller øye …



Sammenhengende 
univers, meningsfylt 

historie

• Ingenting er tilfeldig; alt 
henger sammen 

• Esoterisk hermeneutikk
• Historien som ”a huge 

theatre of mirrors, an 
ensemble of 
hieroglyphs to be 
deciphered” 



“Bevis” og narrativ tradisjon



Om å lære å se bevisene



Kjenn dine fiender



”They’re everywhere”



Konspiritualitet

• Konspirasjonsteorier ≈ 
spøkelser
• konspirasjonsteorier ≈ 

“alternative 
vitenskaper”



Konvensjonell religion

• Autoritær tenkning
• Apokalyptikk



Politisk fordeling

• U-formet fordeling
• Enkle løsninger  på 

komplekse problem 
≈ «populisme»

Prooijen et.al.
2015



Konspirasjonsteorier 
og ekstremisme

• Fellestrekk:
• Rigid tankemønster preget av 

mistanke.
• Tro på enkle løsninger.
• Kognitiv isolasjon.



Konspirasjons-
teorienes

skadevirkninger

• Svekker evnen til kritisk-
rasjonell tenkning.

• Øker hat mot andre
sosiale grupper og
minoriteter.

• Senker sosial tillit.
• Reduserer viljen til å

delta i vanlig politisk
virksomhet.

• Fungerer
radikaliserende.



Hva betyr de?

• Uttrykk for konflikt

• Verktøy i propaganda


