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VoF-undersökningen 2021 - vad tror svenska folket på? 
 

Konspirationsteorier, vidskepelse och pseudovetenskap 

Nästan varannan sverigedemokrat anser att mänskligheten består av raser med medfödda 
personlighetsegenskaper, var sjätte person tror inte att mänskligheten påverkat den globala 
uppvärmningen och uppfattningen att coronaviruset spreds avsiktligt är dubbelt så vanlig hos 
kristdemokrater som hos socialdemokrater eller moderater. 

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har genomfört en stor uppföljning till VoF-
undersökningen från 2015, i samarbete med Kantar Sifo. 2 500 personer i ett representativt urval av 
svenska folket intervjuades under september 2021 om sin inställning till olika ämnen där vetenskap 
och pseudovetenskap ofta kolliderar. 

Vissa resultat är positiva: till exempel är förtroendet för vaccin relativt högt och inställningen till 
vetenskap är förhållandevis god. Andra områden är mer oroande: rasistiska missuppfattningar och 
antisemitism förekommer, och kunskapen om vad som är vetenskapligt brister. Lägre utbildningsnivå 
hänger generellt samman med vetenskapsförakt och tro på paranormala fenomen. 

– Att tro på till exempel änglar kan verka harmlöst, säger Pontus Böckman, ordförande i Vetenskap 
och Folkbildning. Men en till synes oförarglig villfarelse vittnar om bristande förståelse för hur världen 
omkring oss fungerar. Tittar vi på de senaste årens utveckling så ser vi tydligare än någonsin faran 
med att inte kunna skilja fakta från fantasier. Konspirationsteorier, Fake News och vaccinations-
förnekelse är bara några exempel på hur viktigt det är med rationellt och kritiskt tänkande. 

Länk till VoF-undersökningen 2021 i sin helhet: https://www.vof.se/vof-undersokningen/  
Man kan även läsa mer om många av undersökningens områden på https://www.vof.se/skepdic/ 
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Vetenskap och Folkbildning (VoF) grundades 1982. VoF är en ideell förening som har till uppgift att 
främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i 
en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan 
avgöras vetenskapligt. 

VoF delar varje år ut utmärkelserna ”Årets folkbildare” och ”Årets förvillare”. VoF-undersökningen 2021 är en 
uppföljning till VoF-undersökningen 2015, också den tillgänglig via länken ovan. Se vidare https://www.vof.se 


