
Frågor och svar om  
vaccination mot covid-19
Här har vi samlat frågor och svar som kan underlätta i ditt samtal med  
personer som har frågor om vaccination mot covid-19.

ALLA HAR RÄTT TILL  
GRATIS VACCINATION MOT COVID-19
Alla personer som är 12 år och äldre får vaccinera sig mot 
covid-19.

Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. 
Du som bor eller befinner dig sedan en längre tid i Sverige kan 
vaccinera dig. Även du som söker asyl eller är i Sverige utan 
tillstånd kan få gratis vaccination mot covid-19.

OM VACCINATIONEN

Varför ska jag vaccinera mig?
Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom och du kan bli 
allvarligt sjuk. Även om just du inte blir allvarligt sjuk, kan 
andra personer bli smittade och riskera att bli svårt sjuka. 

Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig 
sjukdom och död.

Varför ska jag vaccinera mig nu, är inte 
pandemin över snart?
Det är viktigt att du vaccinerar dig mot covid-19. Pandemin 
är inte över och covid-19 sprids fortfarande. Virusvarianter 
kan utveckla sig i delar av världen och sprida sig vidare. 
Spridningen av viruset kan också vila under sommarhalvåret, 
men blossa upp inför nästa höst och vinter.

Kan jag bli sjuk i covid-19 fastän  
jag är vaccinerad? 
Ja, du kan bli sjuk i covid-19 trots att du är vaccinerad. 
Men om du är vaccinerad och blir sjuk i covid-19 får du 
oftast en lindrig sjukdom. Vaccinationen minskar risken 
för att bli allvarligt sjuk. 

Behöver jag vaccinera mig även om  
jag har varit sjuk i covid-19? 
Ja. De som har haft covid-19 har utvecklat ett skydd mot 
sjukdomen, men vi vet idag inte hur länge det skyddet 
finns kvar. Det skydd man får efter covid-19 kan också 
variera mellan personer. Därför behöver du vaccinera dig 
även om du varit sjuk. 

Är det bättre att bli sjuk i covid-19  
än att vaccinera sig? 
Det är bättre att vaccinera sig än att riskera att bli allvarligt 
och långvarigt sjuk i covid-19. Kroppen bygger upp ett 
skydd efter vaccinationen, vilket den även gör efter sjukdom. 
Men vaccinationen är mycket säkrare och ger mycket 
lindrigare symtom än en sjukdom. Den som har varit sjuk 
kan under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. 

Hur ska vi leva med pandemin nu när 
restriktionerna har tagits bort? 
Nu har samhället till stor del återgått till det normala men 
det är fortsatt viktigt att skydda sig själv, för viruset sprids 
fortfarande. Det bästa du kan göra är att vaccinera dig mot 
covid-19 för att inte bli allvarligt sjuk. 

Kom ihåg att vaccinationen inte har kommit lika 
långt i många andra länder och att covid-19 fortsätter att 
spridas. 

Vad ska jag tänka på när jag vill resa? 
Det underlättar att vara vaccinerad mot covid-19 om du 
ska resa. Då behöver du inte vara orolig för att bli allvarligt 
sjuk i ett annat land. Men du bör fortfarande vara extra 
försiktig och hålla dig informerad om vilka regler som 
gäller i det land du reser till. 



OM VACCINERNA

Varför behöver jag flera doser vaccin? 
De vacciner som används mot covid-19 i Sverige ger ett 
gott skydd mot allvarlig sjukdom. För att skyddet ska bli 
starkt krävs två doser. Men skyddseffekten minskar med 
tiden och därför behöver du en påfyllnadsdos (dos 3). 

Är vaccinerna effektiva mot de nya  
virusvarianterna av covid-19?
De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett 
bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya 
virusvarianterna. Det är viktigt att ta tre doser för att få ett 
så bra skydd som möjligt.

Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter 
under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser 
som rekommenderas när skyddet från tidigare doser 
börjar avta.

Hur mår jag efter vaccinationen?
Efter sprutan kan du känna dig trött och få ont i armen där 
du fick sprutan. Du kan även få feber och ont i huvudet. 
Det är vanligt och går över efter ett par dagar.

Är vaccinerna även säkra att använda  
på lång sikt?
I dagsläget finns det mycket kunskap om både covid-19- 
vaccinerna och om sjukdomen. Vaccinernas effekter har 
följts i snart två år och de är säkra. 

Vaccinernas effekt och säkerhet följs noga, bland 
annat i stora studier över hela världen. Ingen av dessa 
studier visar tecken på att vaccinationen skulle ge skador 
på lång sikt. Mer än hälften av världens befolkning är 
vaccinerad idag.

Är det vanligt med allvarliga biverkningar? 
Nej, allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Ett mycket 
litet antal personer har rapporterat allvarliga biverkningar. 
Av över 20 miljoner givna doser i Sverige är det mindre än 
0,05 % som rapporterat misstänkta allvarliga biverkningar. 

Det finns en mycket större risk att du får allvarliga symtom 
av covid-19 än av vaccinet.

BOKA DIN VACCINATION PÅ 1177.SE
Det är din region där du bor som ansvarar för att vaccinera dig 

mot covid-19. På 1177.se kan du boka tid.

AKTUELL INFORMATION
Ny kunskap eller data kan påverka denna information. På vår 

webbplats är informationen alltid aktuell. Läs mer på webbsidan 
Frågor och svar vaccination mot covid-19:  

folkhalsomyndigheten.se 
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