
Kan Försvarsmakten föra register över vilka anställda som är 
vaccinerade mot Covid-19?
– Nej och att vägra svara på frågan kommer inte leda till några 
disciplinära åtgärder, men Försvarsmakten kommer utgå från 
att individen är ovaccinerad med de konsekvenser det kan 
innebära i form av att man tillexempel 
inte kommer att kunna delta i viss 
verksamhet. säger Olle Löfmark, säger 
Olle Löfmark. 

Läs den partsgemensamma 
informationen - FAQ om Corona på 
vår webbplats, officersforbundet.se/
fragor-svar-corona

Texten har publicerats i Officerstidningen. 
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Vaccination mot covid-19  
– vad har arbetsgivaren rätt att fråga om?
Den 29 september släppte de flesta restriktionerna 
Sverige haft på grund av Covid-19. Den nationella 
vaccinationsgraden är nu 84 procent för en dos och 78 
procent för två doser. Den senaste tiden har förbundet 
mottagit många frågor kring vaccination mot Covid-19. 
Förbundets biträdande förhandlingschef  Olle Löfmark reder 
ut frågetecknen.

Uppgifter om vaccinationsstatus ses som känslig personuppgifter 
och arbetsgivare ska därför inte utan skäl fråga anställda om deras 
vaccinationsstatus. Arbetsgivaren ska utifrån rådande kunskapsläge 
i regel hantera personal som är vaccinerade på samma sätt som 
de som är ovaccinerade. I delar av Försvarsmakten kan emellertid 
allvarliga sjukdomstillstånd hos anställda få stora konsekvenser 
för möjligheten att genomföra viss specifik verksamhet. För att 
säkerställa att den verksamheten kan genomföras kan det i vissa fall 
vara avgörande att de anställda är vaccinerade, vilket också medför 
att arbetsgivaren ges en rätt att ställa frågan om vaccinationsstatus. 
– Detta skulle exempelvis kunna vara fallet vid genomförandet av 
uppdrag som omhändertas av Försvarsmaktens fartyg där personal 
vistas längre tid tillsammans utan möjlighet att hålla avstånd och 
där allvarlig sjukdom kan innebära att uppdrag måste avbrytas, 
säger Olle Löfmark.

Bedömningen utgår inte från risken för smittspridning utan 
risken för att ovaccinerade blir så pass sjuka att de inte kan utföra 
arbetsuppgifter och där konsekvensen kan bli att viktig verksamhet 
inte kan genomföras. Om frågan ställs bör arbetsgivaren ställa 
frågan enskilt, inte i grupp. En anställd som inte kan planeras för 
verksamhet på grund av att denne inte är vaccinerad får tillfälligt 
arbetsledas till andra arbetsuppgifter.  

Är en anställd då skyldig att svara på frågan om personen är 
vaccinerad mot Covid-19?
– Nej och att vägra svara på frågan kommer inte leda till några 
disciplinära åtgärder, men Försvarsmakten kommer utgå från att 
individen är ovaccinerad med de konsekvenser det kan innebära 
i form av att man tillexempel inte kommer att kunna delta i viss 
verksamhet. säger Olle Löfmark. 

Olle Löfmark
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För dig som är förtroendevald är det snart dags för årets sista 
Avtals- och utbildningskonferens.

Denna konferens kommer att fokusera på arbetsmiljöfrågor och 
specifikt på kränkande särbehandling och jämställdhet. 
 
Tid: 16–17 november
Plats: Quality Hotel Winn i Haninge
Sista anmälningsdag: 12 oktober
 
Du anmäler dig på officersforbundet.se/kurser

Missa inte konferensen 
i november
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NOA-mötet i Stockholm
Under två dagar förra veckan träffades nätverket Nordiska 
Officersalliansen (NOA) på Officersförbundets kansli i 
Stockholm.

Förbundsordförande Lars Fresker och förbundsdirektör Johan 
Hansson mötte sina nordiska motsvarigheter under två intensiva 
dagar på Sturegatan. Bland annat diskuterades förbundsaktuella 
frågor såsom personalförsörjning, arbetstidsavtal och pension.

Även försvarsminister Peter Hultqvist gästade mötet och talade 
inför nätverket om säkerhetsfrågor, betydelsen av fackligt 
samarbete och det senaste försvarsbeslutet.  

Förbundsordförande Lars Fresker sa så här under mötesdagarna:
– Det är alltid trevligt och lärorikt att träffa mina nordiska 
kollegor. De nordiska länderna går ofta i takt med varandra och 
vid neddragningar såväl som tillväxt kan vi lära och dra nytta av 
varandra. 
 
Du kan se vår intervju med Peter Hultqvist på vår Facebookkanal,
facebook.com/Officersforbundet

Nominera en 
förtroendevald
Känner du någon som gör ett riktigt bra fackligt arbete?
Nominera personen till förbundets stipendiestiftelse!

Stipendiet, som utgörs av en premie på 20 000 kr, är till just för 
dem som gör det lilla extra för förbundets medlemmar. Enligt 
stadgarna ska stipendiet uppmärksamma gott fackligt ledarskap, 
premiera goda prestationer samt stimulera engagemanget för 
yrkesfrågorna.

Nominerad får inte vara ledamot/suppleant i Officersförbundets 
styrelse och får inte tidigare erhållit stipendiet. Stipendiet delas 
ut under högtidliga former vid någon av Officersförbundets 
sammankomster under förbundsmötesperioden. 

Nominering, med tillhörande motivering, skickar du till 
ordförande i stipendiestiftelsen Klas Hellström, klas.hellstrom@
officersforbundet.se.

Välkommen med din nominering!
Stipendiestiftelsen

I det nya numret av Officerstidningen, som landar i 
brevlådorna i slutet av veckan eller i början av nästa vecka 
kan ni bland annat läsa om:

Förbandsbesök på Försvarsmaktens tekniska skola  
i Halmstad 
Framtidsprognosen för militär teknisk kompetens stavas brist. 
Brist på kadetter, yrkesofficerare och militära lärare. För att möta 
Försvarsmaktens behov förbereder sig FMTS genom att flytta ut 
värnpliktsutbildningen till förbanden, effektivisera lärartimmarna 
och fördubbla antalet utbildningsplatser. Detta trots att 
Försvarsmakten redan i dag har svårt att fylla befintliga platser

Fördjupning om Försvarsmaktens evakueringsinsats 
i Afghanistan 
Tidningen har träffat Per Carlemalm, 
chef  för transportflyg-skvadronen 
på Skaraborgs flygflottilj, F 7, och 
piloten Alexander som båda deltog i 
evakueringsoperationen.  
 
På hemmaplan har utvecklingen i 
landet väckt känslor hos veteraner som 
tjänstgjort i Afghanistan. Joel Bramsgård 
är kurator på Veteranmottagningen i 
Uppsala och säger att han, och flera 
veteraner med honom, nu försöker 
fokusera på den skillnad de gjorde där 
och då istället för att fokusera på utfallet av insatsen som helhet.

Och mycket mer. Artiklar och tidningen i sin helhet läggs också 
upp på officerstidningen.se.
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Få information och 
nyheter snabbare.  
Följ oss i sociala medier.


