
 

       

 

Veckorapport 
Period: 19 maj – 25 maj 2021 

Missinformation, desinformation och ryktesspridning om covid-  

19-vaccination i den svenska informationsmiljön    

 

Rapporten riktar sig till kommunikatörer inom offentlig förvaltning som arbetar med 

informationsinsatser avseende covid-19-vaccination. Syftet är att belysa narrativ som kan 

påverka allmänheten i frågor som rör vaccin och vaccinering. Förändringar sedan föregående 

vecka markeras med fetstil. 

Konspirationsteorier 

Globala konspirationsteorier kopplade till covid-19 sprids fortsatt inom den svenska 
informationsmiljön, om än i förhållandevis begränsad utsträckning. Centralt i dessa är idén om att 
det finns en dold elit som använder sig av coronaviruset, pandemin, restriktionerna och vaccinen för 
att tillskansa sig makt.  

 Att det är underrättelsetjänster som står bakom och driver restriktionsprotesterna. 

 Covid-19 är ett biologiskt stridsvapen. 

 Vaccination och vaccinpass är medel för en storskalig avbefolkning som utförs av den djupa 
staten och globala makteliten. 

 Pandemin skapades för att upprätta en ny världsordning under styret av en teknokratisk 
världsregering. 

 Fungerande läkemedel mot covid-19 undertrycks till förmån för vaccinindustrin. 

 Läkemedelsindustrin producerar i hemlighet självspridande vaccin. 

 Det är Bill Gates som står bakom pandemin och skapandet av de ”gröna passen”. 

 Coronaviruset är inte farligt. Det verkliga hotet utgörs av restriktionerna och vaccinen, och 
massmedia används som ett verktyg för att skrämma människor till lydnad.  

 PCR-test visar felaktiga resultat och har därigenom skapat en falsk pandemi. 

MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fått i 

uppdrag att löpande följa missinformation, desinformation och ryktesspridning om covid-19-

vaccination i den svenska informationsmiljön. Veckorapporten utgör en del i arbetet med detta 

regeringsuppdrag.  

Underlaget som redovisas i veckorapporten ska ses som ett komplement till respektive 

mottagares egen omvärldsbevakning och syftar till att stärka förmågan att bemöta allmänhetens 

oro i frågor som kan bygga på missinformation, desinformation eller ryktespridning.  

I veckorapporten gör MSB ingen värdering av redovisade noteringars riktighet, räckvidd eller 

effekt. Myndigheten sammanställer endast olika narrativ och har ingen ytterligare möjlighet att 

redogöra för vem eller vilka som företräder de uppfattningar som redovisas i rapporten.  

Området utgör ett nytt bevakningsområde för MSB och kommer att utvecklas löpande och 

baserat på mottagarnas behov.  



 

 

 

 

      

Covid-19-restriktioner 

De svenska restriktionerna, pandemilagen och beslut om vaccinpass har gett upphov till flertalet 

narrativ om det demokratiska samhället och grundläggande fri- och rättigheter. Dessa typer av 

narrativ förekommer fortsatt med en hög frekvens.  

 EU:s digitala vaccinpass kommer kräva att man deklarerar sina skatteuppgifter. 

 EU inför medicinsk apartheid och är styrt av tyranner. 

 Den svenska demokratin är död och pandemin är oerhört överdriven. 

 Polisen bidrar till Sveriges demokratiavskaffande genom att tillämpa pandemilagen. 

 Restriktionerna och pandemilagen bryter mot grundlagen, inskränker människors fri- och 
rättigheter och utgör en del av ett totalitärt system.  

 Krav på ansiktsmask i offentliga miljöer kommer bli permanent. 

 Vaccinpass innebär förtryck, digitalt slaveri, folkhälsofacism, och medicinsk apartheid. 

 Vaccinpassen införs för att kunna kontrollera och övervaka befolkningen dygnet runt.  

 Restriktionerna är enbart ett uttryck för en politisk och ekonomisk covidpopulism.  

 Restriktionerna kan komma att bli kvar för alltid. 

Virusskydd  

Spridningen av narrativ om att vaccinen är farliga, experimentella och dödliga ligger på en fortsatt 

hög nivå. Därtill sprids narrativ om att covid-19-viruset är ofarligt. 

 Vaccinering ökar risken att dö i covid-19.  

 Onödigt att vaccinera sig givet att vaccinen inte ger ett 100 procent skydd mot covid-
19. 

 Människor som vaccineras blir magnetiska. 

 Vaccinen är självspridande och kan passivt föras över till andra människor. 

 mRNA-vaccinen är en form av genterapi som producerar spikproteiner samt orsakar stora 
skador och dödsfall. Pfizers vaccin är inte ett vaccin, utan ett modifierande 
genpreparat.  

 Massvaccinering måste stoppas eftersom covidvaccin kan leda till blodproppar, 
infertilitet och ett försämrat immunförsvar som inte kan hantera viruset. 

 Det är bara personer som är +70 och har riskfaktorer som riskerar att bli allvarligt sjuka i 
covid-19. Det är bara äldre människor som hamnar på IVA. 

 Vaccinen är farligare/dödligare än själva viruset.  

Det allmänna 

Det förekommer fortsatt narrativ om att staten och dess företrädare inte går att lita på, att de är 

korrupta och inte prioriterar vad som är bäst för befolkningen. Narrativ om misstro mot staten 

förekommer fortsatt i en hög frekvens.  

 Svensk intensivvård har kollapsat, på grund av extremt hög smittspridning och 
nedskärningar i vården. 

 Folkhälsomyndigheten har beslutat att Sverige ska sluta använda PCR-test.  

 Läkemedelsverket mörkar antal döda till följd av covid-19-vaccination. 

 Big Pharma kommer se till att länder inför årliga covid-vaccinationer. 

 Folkhälsomyndigheten bedriver psykologisk krigföring med hjälp av media. 

 Regeringen ljuger och ger motstridiga budskap gällande förekomsten av en strategi.  

 Länsstyrelser spionerar och kartlägger restriktionsförbrytare. 

  



 

 

 

 

      

Översikt av 

narrativ/budskap 

 

Konspirationsteorier  Att det är underrättelesetjänster som står bakom och driver 
restriktionsprotesterna. 

 Covid-19 är ett biologiskt stridsvapen. 

 Vaccination och vaccinpass är medel för en storskalig avbefolkning 
som utförs av den djupa staten och globala makteliten. 

 Pandemin skapades för att upprätta en ny världsordning under styret 
av en teknokratisk världsregering. 

 Fungerande läkemedel mot covid-19 undertrycks till förmån för 
vaccinindustrin. 

 Läkemedelsindustrin producerar i hemlighet självspridande vaccin. 

 Coronaviruset är inte farligt. Det verkliga hotet utgörs av 
restriktionerna och vaccinen, och massmedia används som ett verktyg 
för att skrämma människor till lydnad. 

Covid-19 restriktioner  EU:s digitala vaccinpass kommer kräva att man deklarerar sina 
skatteuppgifter. 

 EU inför medicinsk apartheid och är styrt av tyranner. 

 Den svenska demokratin är död och pandemin är oerhört 
överdriven. 

 Polisen bidrar till Sveriges demokratiavskaffande genom att 
tillämpa pandemilagen. 

 Restriktionerna och pandemilagen bryter mot grundlagen, inskränker 
människors fri- och rättigheter och utgör en del av ett totalitärt system.  

 Krav på ansiktsmask i offentliga miljöer kommer bli permanent. 

 Vaccinpass innebär förtryck, digitalt slaveri, folkhälsofacism, och 
medicinsk apartheid. 

Virusskydd  Vaccinering ökar risken att dö i covid-19.  

 Onödigt att vaccinera sig givet att vaccinen inte ger ett 100 
procent skydd mot covid-19. 

 Människor som vaccineras blir magnetiska. 

 Vaccinen är självspridande och kan passivt föras över till andra 
människor. 

 mRNA-vaccinen är en form av genterapi som producerar 
spikproteiner samt orsakar stora skador och dödsfall. Pfizers vaccin 
är inte ett vaccin, utan ett modifierande genpreparat.  

 Det är bara personer som är +70 och har riskfaktorer som riskerar att 
bli allvarligt sjuka i covid-19. Det är bara äldre människor som hamnar 
på IVA. 

Det allmänna  Svensk intensivvård har kollapsat, på grund av extremt hög 
smittspridning och nedskärningar i vården. 

 Folkhälsomyndigheten har beslutat att Sverige ska sluta 
använda PCR-test.  

 Läkemedelsverket mörkar antal döda till följd av covid-19-
vaccination. 

 Big Pharma kommer se till att länder inför årliga covid-
vaccinationer. 

 Folkhälsomyndigheten bedriver psykologisk krigföring med hjälp av 
media. 

 


