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Inledning 

Mitt arbete är från början tänkt att bli en podcast-serie om konspirationsteorier. Detta skulle vara 

pilotavsnittet om Chemtrails. Efter en liten olycka med spilld kaffe på datorn försvann alla mina 

ljudfiler och det jag klippt. Den här artikeln blev en nödlösning. Ha gärna det i åtanke vid be-

dömningen.  

    

Idén har varit att gräva lite i en känd konspirationsteori och på ett sätt ta den på allvar. Jag tror att 

det ligger fler faktorer bakom varför man blir konspiratorisk än att man bara inte litar på myndig-

heten. Jag ville ta reda på varför folk är så övertygade om att den stämmer och varför man ska 

eller inte ska tro på den. Jag har valt att berätta det i ett reportage. Det är alltså tänkt att det här 

ska vara en del i en längre serie. I arbetet inför skrev jag en lång lista med flertal konspirations-

teorier som jag kan göra nästa avsnitt om. 

 

Exempel från listan: 

Saltsjöbadavtalet 

Flat earth 

Estonia 

Olof Palme 

Mordet på Kennedy 

9/11 

Kändsar (ex. Taylor Swifts navel, Elvis lever) 

Marilyn Monroe 

Area 51 

Månlandningen 

Utomjordingar 

Dag Hammarskjöld 

Pizzagate 

Ödlemänniskor 

Kulturmarxism 

Bermudatriangeln 

Arbetsmetoder och research 

Det problemet jag stötte på vid research var att det inte finns tillräckligt mycket tillförlitligt litte-

ratur kring ämnet Chemtrails. Det var svårt att hitta någon hård fakta om när och var teorin kan 

sättas i tid. Det är också en ganska spretig teori, de vill säga alla är överens om att det sprutas 

men inte vad, var eller vilka som står bakom. Gör man några sökningar på nätet får man upp rätt 

mycket olika information. Jag försökte hitta böcker eller liknande på bibliotek eller i boklådor 



 

 

vilket inte heller var en lätt uppgift… På bibliotek fanns det inte och det som fanns i boklådor an-

såg jag inte som tillförlitligt. De var nämligen alla egenutgivna eller utgivna av små bokförlag 

och det var svårt att veta hur faktasäker avsändaren då var.   

Eftersom det är just en konspirationsteori är det svårt att veta exakt vad man ska tro på av det 

som står skrivet. Jag valde därför att göra den mesta researchen i form av intervjuer. Jag ringde 

upp meteorologen Weine Josefsson på SMHI och journalisten Clas Svahn som skriver mycket 

om konspirationsteorier. De kunde dels ge mig mycket information i ämnet, dels ge mig lite trå-

dar som jag kunde fortsätta researcha kring. Av Clas fick jag dessutom en gammal artikel i äm-

net där jag fick var på mina frågor om när teorin kunde sättas i tid.   

    

Utöver det baserar sig mycket i texten på saker jag har hittat på nätet, youtubefilmer och diskuss-

ionstrådar.  

Etik och juridik 

Jag har inte riktigt stött på några juridiska dilemman men jag hade ett etisk dilemma jag från bör-

jan fick tacklas med.  

 

För mig var det viktigt att den som tar till sig reportaget inte ska lämna och tänka “fan vad 

dumma de här konspirationsteoretikerna är” utan kanske snarare “jaha, jag fattar varför de tänker 

som de gör”. Då var frågan huruvida jag skulle ha med en konspirationsteoretiker eller inte. Jag 

valde till slut att inte ha det utan tänkte att jag själv kunde bli den som var skeptisk i intervjuerna. 

Jag upplevde att när man tar in en person som tror på en konspirationsteori blir det så snabbt så 

löjligt och skrattretande vad än den här personen säger. Jag vill inte peka ut någon och låta folk 

skratta åt den. Utan istället försökte jag ta mig an det uppdraget.  

 

Både Clas Svahn och Weine Josefsson har dessutom pratat mycket med personer som tror på 

Chemtrails och därför kunde de också hjälpa till och berätta vilka argument man oftast drar.  

 

Källor och källkritik 

De fyra källkritiska principerna att utgå ifrån är äkthet, tendensfrihet, tidssamband, och oberoen-

det (Thurén, 2005). Som jag skrivit om ovan var det svårt att hitta hård fakta kring ämnet. Ef-

tersom att jag ville ge en så tydlig och äkta bild av Chemtrails som möjligt blev det, med tanke 

på kriterierna äkthet och tendensfrihet, självklart att intervjua en journalist och en meteorolog 

snarare än en konspirationsteoretiker.  

    

Jag har använt mig av, som Björn Häger (2009) skriver, två oberoende källor. Nu är ju inte det 

här ett väldigt kontroversiellt ämne och hårdfakta är svår att få. Men just därför var det viktigt att 



 

 

inte bara gå på en källa. De har stått på samma sida på så sätt att de båda finner att Chemtrails 

inte stämmer. Men när det kommer till små detaljer har de lite olika uppfattning. Då har jag kun-

nat bedöma de båda som oberoende men tillförlitliga. Jag har givetvis dubbelkollat den fakta 

som de varit oense om.  

    

Weine Josefsson är meteorolog på SMHI. SMHI har blivit en av myndigheterna som får stå till 

svars för Chemtrails. Weine har därför fått göra en del research på ämnet för att kunna bemöta de 

som ringer och har frågor. Han har superkoll på vad som finns uppe i luften och på vilka argu-

ment konspirationsteoretikerna kan tänkas komma med. Han vet också vilka ”bevis” de menar 

finns och kan på bra och konkreta sätt bemöta det.  

    

Clas Svahn är journalist på Dagens Nyheter och med i UFO Sverige. Clas är expert på alla 

möjliga konspirationsteorier, bland annat Chemtrails. Han skickade dessutom med mig en artikel 

från tidningen UFO-aktuellt kring ämnet.  

 

Innan de intervjuerna tog jag till mig information från både tillförlitliga och icke tillförlitliga käl-

lor. Viktigt var att ta det mesta med en nypa salt och också låta det få synas i texten. Bland annat 

fanns det ett längre TV-reportage i ämnet från UR som de visar för högstadie-barn. Jag bedömde 

det som en tillförlitlig källa.  

 

Med den förkunskapen kunde jag göra de båda intervjuerna och det utgjorde en bra grund för 

reportaget.  

 

Erfarenheter under examensarbetet 

Det jag framförallt har funderat på är hur man kan få ett skrivet reportage levande (Sundelin, 

2008). Jag är betydligt mer bekväm med radio än skrift och van att använda mig av musik, ljud-

klipp och effekter. Men när jag skulle skriva funderade jag på hur mycket fiktion man kan blanda 

in. Nedan, under rubriken Stilistik, beskriver jag hur jag tänkt kring det. Eftersom att vi för det 

mesta i programmet Kandidatkurs i Journalistik har fokuserat på grävande reportage eller hårt 

vinklade nyheter upplevde jag att jag inte hade jättemycket kött på benen kring hur man kan dra-

matisera och berätta på olika språk. 

 

Jag har även fått fundera och värdera källor, se avsnitt källor och källkritik, någonting vi diskute-

rat mycket i utbildningen.  (Häger, 2009) 

 

Jag funderade mycket kring intervjuteknik. Jag upplever att de intervjutekniker bland annat 

Björn Häger gått igenom med oss är betydligt lättare att tillämpa vid intervjuer för radio (Häger, 

2009). Jag skärper mig på en gång eftersom att jag för ljudets skull inte får höras och inte ställa 



 

 

frågorna fel. Det är också betydligt viktigare att intervjupersonens svar blir hela meningar ef-

tersom jag sedan ska kunna klippa det på ett bra sätt. Därmed tänker jag mer på hur jag formule-

rar frågorna och jag är inte heller rädd för att ställa om dem om jag tycker att jag inte fått svar på 

rätt fråga. Jag har också lättare att använda mig av tystnaden, vilket jag upplever är den bästa frå-

gan. Då kan den jag intervjuar bara rulla på i berättelsen och det blir lätt att klippa. Dessutom 

kommer kanske fakta jag inte hade kunnat fråga mig till.  

 

När jag gör intervjuer för text blir jag däremot slarvigare. Om jag vet vad jag ska få ut från inter-

vjun sedan innan, vilket man ju oftast vet, blir det lätt att jag säger påståenden som den som blir 

intervjuad får fylla i. Personen säger för det mesta det i fullständiga meningar ändå, men det är 

lätt att det blir med mina ord och inte dennes. De första intervjuerna jag gjorde gjorde jag för ra-

dio, men när jag senare skulle ringa upp igen för att ställa den där frågan jag glömde ställa då 

fick jag fundera över hur jag skulle göra min ”text-intervju”.  

 

Ämnesval  

Idén till arbetet kom egentligen av att jag observerat ett högt intresse för konspirationsteorier. 

Helt plötsligt pratar alla om olika knäppa teorier. Ibland avfärdades de som helt galna men ibland 

uttrycktes det lite frågande om det inte kunde vara så att de stämde. Jag funderade på varför det 

var så och kom till slutsatsen att de syns alltmer på sociala medier.  

 

Facebook-grupper med övertygade teoretiker upplever jag har blivit allt fler. Jag tycker det finns 

ett behov av en undersökande podcast om konspirationsteorierna. Det jag tycker saknas är just en 

reporter som ställer frågan, kan de inte stämma då? Istället för den klassiska frågan, varför blir 

man konspiratorisk. Jag tycker den är rätt uttjatad.  

 

Jag radade upp en mängd olika konspirationsteorier att skriva om och valde att börja med 

Chemtrails. Det var inte ett helt enkelt beslut, då det finns många intressanta, men när jag resear-

chade teorin tyckte jag att jag hittade en bra dramaturgi som passade in i det sättet jag ville be-

rätta. Jag valde därför att statuera med denna för att fånga berättarstilen. Dessutom tänkte jag att 

Chemtrails är en så pass känd teori till namnet att det skulle kunna locka till lyssning/läsning.  

 

Genre och publiceringsform 

Den publiceringsform jag egentligen hade tänkt var radio. Ämnet konspirationsteori är ett ämne 

jag tycker passar bra att berätta som ett reportage då det handlar om tankar snarare än hårdfakta. 

I radioreportaget hade jag tänkt göra det ännu mer “levande” genom att använda mig av arkiv-

klipp. Dels finns det arkivklipp från Sveriges Radio när man diskuterar Chemtrails. Videon där 



 

 

politikern Åsa Runander blir intervjuad av Nyheter24 är också ljud jag kunnat använda. Utöver 

det är youtube extremt rik på filmer kring ämnet. Det var därför jag tyckte att radio passar ut-

märkt för ämnet. Nog för att jag har försökt dramatisera det i text ändå, så blir det aldrig lika bra 

som det hade kunnat vara i radioform. Men efter att datorn samt ljudfilerna gick sönder fick jag 

göra så gott jag kan i text i alla fall.  

 

När det blev text fick jag ta mig lite längre ifrån vad som händer på nätet, det vill säga youtube, 

och hålla mig till de intervjuer jag gjorde med Clas och Weine. Då kunde vi mer hålla oss till 

fakta vilket jag anser passar bättre i en text. Det lilla jag fick med mig från youtube var vide-

oklippet med Skywitness. Tanken var från början att ha med mer sådana liknande i ljud men jag 

tyckte att det räckte med den i texten.  

 

Stilistik 

I mitt berättarspråk har jag inspirerats av Anders Sundelins tankar (2008) att få ett reportage le-

vande. Det syns kanske framförallt i de kursiverade styckena i texten. Reportaget börjar med, ef-

ter ingressen förstås, en slags fakta/fiktion-bit. Jag hittade en film på youtube som alias Skywit-

ness har lagt upp. Den information som fanns var tid, plats och vad det var som syntes på filmen. 

Så här stod det: 

 

Published on Oct 6, 2008 

 

Morning Chemtrails: Turned off and on.  

 

Video taken in Winter Park Florida on 10/6/08; between the morning hours of 0700 and 

0800. 

 

Whatever they were spraying this morning, it has the ability to reflect a lot of sunlight. 

 

Sedan följer 115 kommentarer där Skywitness diskuterar ämnet och filmen med andra.  

 

Utifrån detta har jag alltså dramatiserat ihop hur jag tänker att det här skulle kunnat se ut. Det är 

ändå rätt mycket information jag har fått. Jag vet till exempel vad det är för väder, att det är tidigt 

på morgonen och att Skywitness har sett detta förut och är en övertygad konspirationsteoretiker. 

Youtube-kontot har lagt upp flera filmer både innan och efter kring ämnet.  

 

Vad jag däremot inte vet är om Skywitness ska benämnas som han eller hon. Jag har därför låtit 

bli att säga någondera utan bara benämna personen som sitt alias. Jag vet inte heller hur den har 



 

 

filmats och här fick jag faktiskt ändra i texten. Jag antog först att det var en mobilkamera, ef-

tersom man idag filmar det mesta man ser spontant med en mobilkamera och det inte är så bra 

kvalitet på filmen. När jag sedan insåg att detta var 2008 och för att vara det året är det lite för 

bra kvalitet på filmen för att det ska ha filmats med en mobilkamera. Man ser på zoomen att det 

måste vara en digitalkamera med automatisk skärpa.  

 

Eftersom att jag har researchat ämnet mycket när jag skulle börja skriva om det har jag även 

lyckats få med mig hur personer uttrycker sig i olika forum kring det här. Att beskriva 

Chemtrails som att myndigheter målar på sin kanvas (där himlen får vara en direkt kanvas och de 

vita strimmorna - färgen) har jag sett personer göra ofta. Därför tyckte jag det kunde vara en 

lämplig beskrivning av filmen. Men de som är övertygade om Chemtrails läser ju den liknelsen 

som att det är vi, vanliga medborgare, som är en kanvas och giftet är det som myndigheterna må-

lar på oss. Jag föreställde mig att Skywitness kan tänka så. 

 

Det sista kursiverade stycket med Skywitness, som handlar om att det är svårt för hen att lägga 

fram bevisen på nätet, baserar jag på kommentarerna i kommentarsfältet. Skywitness skriver till 

exempel: 

 

“Yep, this video as of a week ago has been deliberately tampered with, most likely by one of 

the alphabet punk agencies. 

 

It kind of makes me laugh though, because those bastards know that chemtrail spraying is 

real, and they hate video evidence clearly showing the chemtrail jets turning the spray on 

and off.” 

 

Sedan följer fler kommentarer om att hen om och om igen försöker lägga upp filmen på nytt men 

att någon verkar vara där och vilja förstöra. 

 

Anpassning till publik 

Min målgrupp för reportaget är i åldern 15-30, det vill säga en relativt ung publik. Dels tror jag 

att ämnet lockar dem. Men jag har också fått tänka mycket på paketeringen. Martin Schori skri-

ver i Online Only (2016) om kritiken att i det digitala samhället ändra sin journalistik efter vad 

läsaren vill ha. Kritiken ligger i att det då blir dum journalistik och inget av värde. Martin Schori 

argumenterar emot det och menar att det bara handlar om att paketera det som anser vara “viktigt 

journalistik” på ett bra sätt. Även om mitt ämne kan locka lyssning i sig från en viss publik - 

kanske främst de som tycker att konspirationsteorier är dumma - tror jag paketeringen är viktig. 

För att få med alla på spåret har jag jobbat med att dramatisera det hela, som till exempel i början 

av artikeln.  



 

 

 

Eftersom att tanken från början var att göra det i ljudform har jag tänkt använda mig av mycket 

olika ljudklipp från youtube och musik för att dramatisera det. Jag tror också det är viktigt att 

inte från början avslöja att läsningen/lyssningen kommer landa i en skeptisk syn på konspirat-

ionsteorin utan att öppna upp för att det kan stämma. Så gör jag lyssnaren/läsaren mer intresse-

rad.  

 

Sedan hoppas jag kunna skapa en spänning i och med att jag inte förklarar Skywitness film för-

rän i slutet. Läsaren får vänta till slutet av artikeln och där finns en förklaring till varför det ser ut 

som det gör på filmen.  
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