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Summary 

The debate regarding vaccination and bodily integrity is a hot topic in society 

in the middle of the Covid-19 pandemic. With this debate in mind, this paper 

examines the legal recourses in Swedish law when conflicts arise in the 

working life regarding an employee who refuses vaccination.  

 

Firstly, this paper answers whether an employer can demand of an employee 

to get vaccinated, and secondly which rights an unvaccinated employee has 

in other conflicts that can arise in working life. The data that was examined 

to answer these questions was drawn mainly from labor law, work 

environment law, the protection for bodily integrity, and the protection for 

personal data.  

 

This paper finds that Swedish law lacks specific legislation on what demands 

an employer can place on employees in these questions. Regardless of 

whether new laws are legislated or not, the judicial focus will concentrate on 

how mandatory the demands towards the employee can be as well as the 

employer’s interest in having vaccinated employees. Oppressing sanctions in 

the case of employee refusal of vaccination, such as termination, should in 

most occupations be seen as an unlawful act.  

 

Regarding the unvaccinated employees’ rights this paper finds that the 

employee may be relocated and in some cases demand to be relocated if the 

relocation is not solely a sanction from the employer. The paper also finds 

that the employee, in certain situations, has a right to an adapted working 

environment. Furthermore, the employer may only in exception save personal 

data regarding whom of the employees are vaccinated, without having 

approval from the employees. 



 2 

Sammanfattning 

Diskussionen om vaccinering och kroppslig integritet är ett högst aktuellt 

ämne i ett samhälle som befinner sig mitt i en pandemi. Med utgångspunkt i 

denna diskussion avser denna uppsats undersöka det rättsliga läget kring 

konflikter som kan uppstå i arbetslivet när arbetstagare vägrar att vaccinera 

sig.  

 

Uppsatsen ämnar dels besvara om en arbetsgivare kan kräva att en 

arbetstagare vaccinerar sig, dels vilka rättigheter arbetstagaren har i konflikter 

som kan uppstå till följd av att denne vägrat vaccinering. Med utgångspunkt 

i detta granskas i huvudsak de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga 

områdena, regelverket kring skyddet för personlig integritet samt skyddet för 

personuppgifter.  

 

Som svar på huruvida en arbetsgivare kan kräva att en arbetstagare vaccinerar 

sig konstaterades först och främst att det saknas specifik lagstiftning i frågan. 

Oavsett om ny lag stiftas på området eller inte så ligger fokus enligt praxis på 

hur tvingande kravet från arbetsgivaren anses vara samt vilket intresse 

arbetsgivaren har för att arbetstagarna är vaccinerade. Alltför tvingande 

åtgärder, såsom avskiljning från tjänsten, bör inom de allra flesta arbeten vara 

en otillåten åtgärd att vidta i fall då en arbetstagare vägrar vaccinering. 

 

Som svar på vilka rättigheter en arbetstagare har efter vägrad vaccinering 

konstaterades att arbetstagaren både kan bli omplacerad och i vissa fall har en 

rätt att bli omplacerad så länge det inte handlar om disciplinära 

omplaceringar. Det konstaterades dessutom att arbetstagaren kan ha rätt till 

en anpassad arbetsmiljö samt att arbetsgivaren endast i undantagsfall kan ha 

rätt att lagra uppgifter, utan samtycke, om vilka i personalen som är 

vaccinerade. 
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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Under 2020 bröt Covid-19-pandemin ut i världen och med det begränsades 

stora delar av rörligheten i det svenska samhället. Folkhälsomyndigheten 

rekommenderade att arbete i så stor grad som möjligt skulle ske hemifrån och 

om så inte var möjligt uppmanades arbetstagare att färdas till och från arbetet 

på ett så smittosäkert sätt som möjligt.1 Arbetsgivare tvingades att anpassa 

sin verksamhet för att skydda deras anställda från fara, vilket till exempel 

kunde göras genom införandet av personlig skyddsutrustning för de 

anställda.2 För att få stopp på pandemin sattes stort hopp till utvecklingen av 

ett vaccin gentemot Covid-19.3 Miljontals personer ute i Europa ställer sig 

dock skeptisk till användandet av ett vaccin, och som en konsekvens riskerar 

detta att skapa utanförskap för de som vägrar ta vaccinet.4  

 

Med utgångspunkt i arbetslivet tar den här uppsatsen sin grund i diskussionen 

om behovet av ett vaccin i vårt samhälle och varje enskilds rätt att vägra 

kroppsliga ingrepp. Uppsatsen kommer att fokusera på arbetsskyldigheten 

som varje arbetstagare har gentemot sin arbetsgivare, om en arbetsgivare kan 

kräva en arbetstagare att vaccinera sig och vad som händer om arbetstagaren 

vägrar. 

 
1 Folkhälsomyndigheten: ”Arbete hemma”, 

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/arbete-

hemma/#:~:text=Vi%20har%20fortsatt%20en%20spridning,har%20dock%20inte%20denn

a%20m%C3%B6jlighet.&text=arbetsmilj%C3%B6ansvaret%20f%C3%B6r%20de%20som

%20arbetar%20hemifr%C3%A5n>, besökt 2021-04-12.  
2 Arbetsmiljöverket: ”Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19”, 

<https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-

risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/personlig-skyddsutrustning-som-skydd-mot-

covid-19/>, besökt 2021-04-13. 
3 Matt Apuzzo, David D. Kirkpatrick:”Covid-19 Changed How the World Does Science, 

Togheter”,The New York Times, 

<https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-research-

cooperation.html>, besökt 2021-04-13.  
4 BBC Trending: “The vaccine misinformation battle raging in France”, BBC, 

<https://www.bbc.com/news/blogs-trending-56526265>, besökt 2021-04-15. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/arbete-hemma/#:~:text=Vi%20har%20fortsatt%20en%20spridning,har%20dock%20inte%20denna%20m%C3%B6jlighet.&text=arbetsmilj%C3%B6ansvaret%20f%C3%B6r%20de%20som%20arbetar%20hemifr%C3%A5n
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/arbete-hemma/#:~:text=Vi%20har%20fortsatt%20en%20spridning,har%20dock%20inte%20denna%20m%C3%B6jlighet.&text=arbetsmilj%C3%B6ansvaret%20f%C3%B6r%20de%20som%20arbetar%20hemifr%C3%A5n
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/arbete-hemma/#:~:text=Vi%20har%20fortsatt%20en%20spridning,har%20dock%20inte%20denna%20m%C3%B6jlighet.&text=arbetsmilj%C3%B6ansvaret%20f%C3%B6r%20de%20som%20arbetar%20hemifr%C3%A5n
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/arbete-hemma/#:~:text=Vi%20har%20fortsatt%20en%20spridning,har%20dock%20inte%20denna%20m%C3%B6jlighet.&text=arbetsmilj%C3%B6ansvaret%20f%C3%B6r%20de%20som%20arbetar%20hemifr%C3%A5n
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/arbete-hemma/#:~:text=Vi%20har%20fortsatt%20en%20spridning,har%20dock%20inte%20denna%20m%C3%B6jlighet.&text=arbetsmilj%C3%B6ansvaret%20f%C3%B6r%20de%20som%20arbetar%20hemifr%C3%A5n
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/personlig-skyddsutrustning-som-skydd-mot-covid-19/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/personlig-skyddsutrustning-som-skydd-mot-covid-19/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/personlig-skyddsutrustning-som-skydd-mot-covid-19/
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-56526265


 4 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har till syfte att undersöka vad svensk gällande rätt säger om 

situationer där en arbetsgivare kräver att en arbetstagare ska vaccinera sig och 

den konflikt som kan uppstå om arbetstagaren vägrar en vaccinering. 

 

I kampen mot pandemin uppstår många intressekonflikter. Samhällets 

intresse att stoppa pandemin, arbetsgivarens intresse att fortsatt driva sin 

verksamhet och den enskildes intresse att skydda sin egen hälsa riskerar vid 

flera tillfällen att kollidera med varandra. Denna uppsats tar sin utgångspunkt 

i dessa konflikter och en inledande frågeställning blir därför följande: Vilka 

juridiska möjligheter har en arbetsgivare att kräva av en arbetstagare att 

denne vaccinerar sig?  

 

Ifall arbetsgivaren inte kan kräva att en motvillig arbetstagare vaccinerar sig 

finns det risk att arbetstagaren inte kan utföra arbetet på samma sätt som sina 

vaccinerade kollegor. Problematiska situationer kan därför uppstå på 

arbetsplatsen. En andra frågeställning i uppsatsen blir därför följande: Vilka 

rättigheter gentemot arbetsgivaren har en arbetstagare som vägrat 

vaccination? 

 

För att svara på dessa frågor kommer två övergripande teman att undersökas 

genom uppsatsen, där det ena temat är arbetstagarens arbetsskyldigheter och 

det andra temat är arbetstagarens rätt till skydd för sin kroppsliga integritet.  

1.3 Avgränsningar 

I och med pandemins globala karaktär hade en komparativ studie kunnat vara 

av intresse där andra länders regleringar i ämnet lyfts fram. Det hade 

dessutom kunnat vara av intresse att undersöka kollektivavtalets roll i 

diskussionen där avtalad vaccinering för de anställda kunnat medföra en plikt 

för de fackbundna att genomgå vaccinering. Av tids- och platsbrist i 

uppsatsen togs dock dessa aspekter inte med. 
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1.4 Metod och material 

Den rättsdogmatiska metoden syftar till att svara på en frågeställning genom 

att utreda gällande rätt, vilket görs med hjälp av en analys av rättskällorna.5 

Denna rättskälleanalys utförs genom en grundlig redogörelse för vad som står 

skrivit i lag samt förarbetena till lagen, vilken rättspraxis som utformats och 

vad som står skrivit i den juridiska doktrinen inom det relevanta 

rättsområdet.6 Metoden får anses vara det bäst lämpade medlet för att svara 

på frågeställningarna i uppsatsen eftersom dessa siktar på att utreda gällande 

svensk rätt.  

 

Uppsatsen kommer huvudsakligen att fokusera på arbetsrättsliga, 

arbetsmiljörättsliga samt integritetsrättsliga områden vilket gör både 

lagstiftning och förarbeten inom dessa områden relevanta. Den juridiska 

doktrinen i uppsatsen utgörs till största del av lagkommentarer såväl som 

rättsvetenskapliga böcker. Avgöranden från Arbetsdomstolen och 

Europadomstolen får anses vara relevant rättspraxis inom området då dessa 

domstolar behandlar arbetsrättsliga avgörande respektive avgöranden kring 

mänskliga rättigheter.  

 

Med utgångspunkt i denna framställning görs slutligen en sammantagen 

analys av de olika rättskällorna för att på så vis kunna redogöra för den 

gällande rätten inom den ställda frågeställningen, en så kallad de lege lata-

argumentation. För att fullständigt kunna svara på uppsatsens frågeställning 

kommer även en de lege ferenda-argumentation att föras under den analytiska 

delen av uppsatsen. Denna rättsdogmatiska argumentation siktar på att 

identifiera de brister som råder i gällande rätt och kan således genom ett 

kritiskt förhållningssätt argumentera för möjliga lösningar i vad som annars 

är att anse som oreglerade rättsområden.7   

 
5 Papadopoulou, Skarp s. 133 – 134. 
6 Nääv, Zamboni s. 21 – 25. 
7 Nääv, Zamboni s. 36 – 37. 
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2 Arbetsskyldigheten som 
utgångspunkt 

 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställning måste först och främst 

arbetsskyldigheten i svensk rätt utredas. Vilka förpliktelser arbetsgivaren och 

arbetstagaren har gentemot varandra är också avgörande för den tvist som 

sedermera kan uppstå. Därför kommer denna inledande del att fokusera på 

hur långt arbetsskyldigheten sträcker sig för arbetstagaren, vilka befogenheter 

arbetsgivaren har i sitt utövande av arbetsledningen samt praxis från 

Arbetsdomstolen rörande just gränsen mellan arbetsskyldighet och personlig 

integritet. 

2.1 Arbetsskyldighet 

När en arbetstagare ingår ett anställningsavtal med en arbetsgivare binder sig 

arbetstagaren till att utföra de arbetsuppgifter som faller inom ramen för 

anställningsavtalet. Arbetstagaren binder sig också till en sorts lydnadsplikt 

under skadeståndsskyldighet gentemot arbetsgivaren. Omfattningen av 

arbetsskyldigheten styrs av några olika faktorer. Först och främst styr det 

individuella anställningsavtalet vilka uppgifter som ingår i arbetet, men även 

eventuella kollektivavtal och sedvänja spelar stor roll.8 

 

Den tydligaste utgångspunkten inom svensk rätt för arbetsskyldigheten är den 

så kallade 29/29-principen. 29/29-principen uppställer två gränser för vad 

arbetsskyldigheten omfattar. Den första gränsen berör arbetsgivarens 

verksamhet där utgångspunkt tas utifrån det kollektivavtal som är tillämpligt 

på verksamheten. Arbetsskyldigheten ska endast omfatta den verksamhet som 

står i ett naturligt samband med den verksamhet kollektivavtalet syftar till. 

Den andra gränsen berör arbetstagarens yrkeskvalifikationer där 

arbetstagaren endast behöver utföra arbete som faller inom dennes 

 
8 Adlercreutz, Johann Mulder s. 270 – 272. 
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yrkeskategori, något som styrs dels av anställningsavtalet dels av 

arbetstagarens kunskapsområde.9 

 

Det räcker inte för arbetstagaren att vara i god tro om att en arbetsuppgift 

ligger utanför dennes arbetsskyldighet för att arbetstagaren ska undvika 

skadeståndsansvar. Arbetsgivaren har ett tolkningsföreträde om vad som 

ligger i arbetsskyldigheten, men enligt 34 § lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet, MBL, kan en arbetsgivarorganisation ta över 

tolkningsföreträdet om ett kollektivavtal föreligger mellan organisationen och 

arbetsgivaren. På så vis övergår risken för en arbetsvägran från arbetstagaren 

till arbetstagarorganisationen. 10 

2.2 Omplacering 

En av utgångspunkterna i arbetsgivarens befogenheter är dennes rätt att leda 

och fördela arbetet. Arbetsgivaren har rätt att bestämma vem som ska utföra 

vilket arbete, hur arbetet ska utföras och vilka material som ska användas för 

att utföra uppgiften.11 Rätten att leda arbetet omfattar också en rätt för 

arbetsgivaren att omplacera en arbetstagare inom verksamheten. 

Arbetsgivaren är också skyldig att utreda om en arbetstagare istället kan 

omplaceras innan en eventuell uppsägning av arbetstagaren blir aktuell. 

Rätten till omplacering kan på detta sätt ses som ett skydd för arbetstagaren 

mot att bli uppsagd.12 

 

En omotiverad omplacering kan däremot anses som en sanktion arbetsgivaren 

använder sig av mot en arbetstagare. Omplaceringar kan både ge 

arbetstagaren längre pendling till arbetet, lägre lön och nya arbetsuppgifter. 

En omplacering som sker till följd av en händelse i arbetet kan i många fall 

anses vara en disciplinär bestraffning gentemot arbetstagaren. 

Arbetsdomstolen slog fast ett skydd mot disciplinära omplaceringar genom 

 
9 Adlercreutz, Johann Mulder s. 271 – 272. 
10 Per Dalekant, Anders Weihe, Juno internet, 34 § MBL, not 82, 2021-05-06. 
11 Adlercreutz, Johann Mulder s. 267. 
12 Adlercreutz, Johann Mulder s. 234. 
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bastubadarprincipen. Bastubadarprincipen innebär att det måste finnas en 

saklig grund eller godtagbara skäl för en särskilt ingripande omplacering. En 

mindre ingripande åtgärd, till exempel en tillfällig omplacering, är däremot 

att ses som en omflyttning och omfattas inte av bastubadarprincipen.13 

 

2.3 Arbetsdomstolens praxis om 
personlig integritet 

Arbetsdomstolen har genom olika domar arbetat fram praxis om hur långt 

skydd den personliga integriteten ger när det är fråga om drogtester i arbetet. 

Arbetsdomstolen har slagit fast att den arbetstagare som i ett avtal medgivit 

att drogtester utförs också gjort sig skyldig till att medverka till dessa 

drogtester och ifall så inte görs är det en rimlig grund för avskiljande från 

tjänsten.14 Utfärdande av drogtester ingår i allmänhet i arbetsgivarens 

befogenhet som arbetsledare. Vid fall där drogtesterna däremot är oreglerade 

kan obligatoriska drogtester enligt domstolen strida mot 

Europakonventionen15 och en bedömning måste i dessa fall göras mellan 

olika intressen. Arbetsdomstolen nämner till exempel arbetsgivarens intresse 

av att företa drogtestning, vilket ingrepp drogtestet gör i arbetstagarens 

personliga integritet samt det sätt som testet utförs som olika faktorer som 

påverkar bedömningen. Arbetsdomstolen lyfter också fram vikten av en 

enhetlighet på arbetsplatsen, där drogtester för alla kan vara befogat även om 

det väsentliga intresset för arbetsgivaren endast är att vissa av de anställda 

testas.16 

 

Arbetsdomstolen konstaterade även i en dom rörande tunga fordon och 

alkoholtester att arbetsgivarens intresse att motverka alkoholpåverkad 

 
13 Adlercreutz, Johann Mulder s. 234 – 236. 
14 AD 1991 nr 45. 
15 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35; se även lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. (Europakonventionen). 
16 AD 1998 nr 97. 
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framhållning av deras fordon är tillräckligt stor för att rättfärdiga alkolås, även 

om dessa tester inte är reglerade igenom ett avtal. Arbetsdomstolen 

konstaterade dessutom att även om alkoholtesterna kunnat utformas på ett 

mindre inskränkande vis har inte det faktum att alkoholtesterna gjorts framför 

de anställdas kollegor varit tillräckligt inskränkande för att åtgärden inte 

skulle vara tillåten. En vägran att delta i alkoholtesterna har enligt 

Arbetsdomstolen gett en tillräcklig grund för uppsägning.17 

 
17 AD 2009 nr 36. 
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3 Arbetsmiljölagens gränser 
och möjligheter 

För att värna om arbetstagarnas hälsa införde lagstiftaren genom 

arbetsmiljölagen (1977:1160) regleringar kring de anställdas 

arbetsförhållanden. För att bestämmelserna ska vara applicerbara på alla 

situationer inom de olika arbetsförhållandena är arbetsmiljölagens regleringar 

allmänt formulerade. Till största del är det arbetsgivarens ansvar att 

arbetsmiljölagen följs, men även arbetstagaren ansvarar för bland annat 

upprätthållandet av god arbetsmiljö enligt 3 kap 1 a § arbetsmiljölagen.18  

 

Arbetsmiljölagen har också en stor del av offentlig kontroll genom 

Arbetsmiljöverket vilket även gör Arbetsmiljöverkets föreskrifter relevanta 

för redogörelsen.19 Enligt 7 kap. 1 § arbetsmiljölagen är det Arbetsmiljöverket 

som utövar den statliga tillsynen över arbetsmiljöförhållandena. Enligt 7 kap. 

3 och 5 §§ samma lag har Arbetsmiljöverket rätt att få de upplysningar och 

det tillträde de behöver för att kunna kontrollera arbetsmiljön på 

arbetsplatsen, vilket även kan genomföras med polisens hjälp. För att tvinga 

arbetsgivare, eller annan som har skyddsansvar att åtgärda sin arbetsmiljö, 

har Arbetsmiljöverket enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen en möjlighet att 

ordna förelägganden eller förbud som kan förenas med vite. Dessa 

förelägganden kan dock i speciella fall även riktas mot arbetstagare, till 

exempel i vissa fall när arbetstagaren inte medverkar i arbetsmiljöarbetet till 

vilken den är skyldig enligt 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen.20 

 

I denna del av uppsatsen kommer de regleringar i arbetsmiljölagen som är 

intressanta i förhållande till arbetsskyldighet, vaccin och säkerhet för 

smittorisk att undersökas.  

 

 
18 Gullberg, Rundqvist s. 25 – 26. 
19 Arbetsmiljöverket: ”Om oss” <https://www.av.se/om-oss/>, besökt 2021-05-06. 
20 Gullberg, Rundqvist s. 304 – 306. 

https://www.av.se/om-oss/
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3.1 Arbetsmiljölagens regleringar 

I arbetsmiljölagens första paragrafer, 1 kap. 1 – 2 §§, stadgas att lagen syftar 

till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

upprätthålla en god arbetsmiljö och att lagens regleringar ska gälla i alla 

verksamheter där en arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivare. De krav som 

ställs på arbetsmiljön framgår ur 2 kap. och 3 kap. arbetsmiljölagen, där det i 

2 kap. 1 § stadgas att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till 

arbetets natur och den sociala utvecklingen.  

 

Från den sistnämnda paragrafen framgår att en allmän bedömning måste 

göras också utifrån sociala förhållanden där möjligheter till inflytande och 

handlingsfrihet från arbetstagaren är viktigt för att få en tillfredsställande 

arbetsmiljö. Detta innefattar enligt Arbetsmiljöverket en godtagbar hantering 

utav det som annars kan uppfattas som kränkande särbehandling.21 En god 

arbetsmiljö anses också innefatta en god samverkan mellan människor på 

arbetsplatsen och arbetsförhållanden som förhindrar goda relationer mellan 

anställda ska därför undvikas av arbetsgivaren. Det ställs därför i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter krav på att arbetsgivaren vidtar åtgärder 

gentemot det som annars kan uppfattas som kränkande särbehandling. Här 

har det i utredningar diskuterats om ökade krav på flexibilitet i kombination 

på effektivitet kan leda till en ökad risk för kränkande särbehandling.22 Denna 

sociala dimension är relevant med tanke på de sociala konflikter som riskerar 

att uppstå när den som avstår från vaccinering kan tvingas att utföra sitt arbete 

annorlunda gentemot dennes vaccinerade kollegor.  

 

Den nämnda paragrafen hänvisar också till att hänsyn måste tas till arbetets 

natur. Enligt motiven syftar detta till att det finns samhällsviktiga tjänster där 

arbetet till sin natur skiljer sig från andra arbeten och att det måste övervägas 

i en bedömning av en god arbetsmiljö. Man anser dock samtidigt att de 

inskränkningar i arbetsmiljö som kan anses vara accepterad med hänvisning 

 
21 Gullberg, Rundqvist s. 74 – 75. Se även 13 § AFS 2015:4. 
22 Gullberg, Rundqvist s. 89 – 90. 
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till arbetets natur ska utjämnas i så hög grad som möjligt. Det är inte omöjligt 

att en god arbetsmiljö kommer i konflikt med annan lagstiftning, till exempel 

arbeten inom vården där hälsoregleringar finns i lagtext. I dessa fall motiveras 

inskränkningen i arbetsmiljön med att detta är nödvändigt till arbetets natur.23  

 

Arbetsgivaren är enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen skyldig att vidta åtgärder 

för att skydda arbetstagaren för ohälsa eller olycksfall. De insatser som är 

orimliga jämfört med det resultat som är ämnat att uppnås kan dock inte anses 

innefattas i arbetsgivarens skyldigheter, även om man inte tar hänsyn till den 

enskilde arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar.24 Enligt 2 kap. 7 § 

arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla arbetstagaren med 

personlig skyddsutrustning om inte skydd mot ohälsa eller olycksfall kan nås 

på andra sätt. Arbetsgivaren får dock inte hänvisa till personlig 

skyddsutrustning för att på så sätt avsäga sig ett ansvar att vidta andra åtgärder 

för arbetstagarnas skydd mot ohälsa, i den mån det är möjligt ska 

arbetsplatsen anpassas i första hand. Vid en bedömning huruvida personlig 

skyddsutrustning är nödvändig får en avvägning ske utifrån de föreliggande 

omständigheterna.25  

 

Arbetstagaren är skyldig till att samverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 

genomförandet av de åtgärder som arbetsgivaren anser behövs för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö, detta enligt 3 kap. 4 § första stycket 

arbetsmiljölagen. Ifall en anställd inte följer de säkerhetsföreskrifter som 

finns på arbetsplatsen riskerar denne att skiljas från sin anställning med grund 

i att det medför risker för arbetstagaren eller dennes kollegor. Ifall 

arbetstagaren har rimliga skäl för att inte följa föreskrifterna bör dock mindre 

inskränkande åtgärder övervägas, som till exempel omplacering.26 

 
23 Gullberg, Rundqvist s. 75 – 76. 
24 Hans Blume, Juno internet, Arbetsmiljölag (1977:1160) 3 kap. 2 §, Lexino 2014-07-01, 

besökt 2021-05-06. 
25 Gullberg, Rundqvist s. 109 – 110. 
26 Gullberg, Rundqvist s. 148 – 150. 
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3.2 Fara för liv och hälsa 

Enligt 3 kap. 4 § andra stycket arbetsmiljölagen ska en arbetstagare snarast 

underrätta arbetsgivaren eller ett skyddsombud om arbetstagaren anser att 

arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv eller hälsa. När detta 

gjorts är arbetstagaren fri från ersättningsskyldighet för arbetsvägran fram 

tills ett besked kommit ifall arbetet skall utföras. Detta är att anses som en 

minskning av den arbetsskyldighet som råder för arbetstagaren, där 

arbetstagaren har en rätt att vägra arbeta ifall denne anser det föreligga fara 

för liv eller hälsa, något som också anses följa av allmänna rättsgrundsatser. 

Arbetstagaren behöver inte, för att undvika ersättningsskyldighet, heller göra 

en korrekt bedömning till grund för sin arbetsvägran utan det räcker att 

bedömningen som gjorts endast måste vara en försvarlig bedömning i saken. 

Som grund för denna bedömning ska som utgångspunkt användas den 

anställdes egen uppfattning av farosituationen, så länge som den kan anses 

vara rimlig. Inom vårdsektorn kan dock ett problem uppstå där skydd för 

arbetstagarens liv och hälsa hamnar i konflikt med en vårdtagares skydd. I 

fall där sådana angelägna intressen finns på båda sidor behöver en avvägning 

göras utifrån vilket intresse som i det enskilda fallet är viktigast att skydda.27 

  

 
27 Gullberg, Rundqvist s. 150 – 151. 
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4 Skyddet för den personliga 
integriteten 

I kontrast till arbetsskyldigheten och dess förhållande till vaccinering står 

regleringarna om personlig integritet. Därför krävs utöver en redogörelse av 

arbetsskyldigheten och arbetsmiljölagstiftningen också en redogörelse av 

lagstiftningen som rör den personliga integriteten. Skyddet för personlig 

integritet innefattar många olika delar, där de i allmänhet kan delas upp i tre 

olika huvudgrupper. Det första är skyddet mot intrång i personens privata 

sfär, det andra är skyddet mot insamling av uppgifter om personers privata 

förhållanden och det tredje är skyddet mot offentliggörande eller annan 

användning av uppgifter om ens privata förhållanden.28 Denna redogörelse 

kommer framförallt att fokusera på skyddet mot intrång i personens privata 

sfär där också den kroppsliga integriteten kan sägas ingå. Dock blir även 

skyddet för personuppgifter intressant i och med diskussionen om huruvida 

en förteckning för vilka som är vaccinerade eller inte får upprättas. 

 

De aktuella regleringarna inom svensk rätt för den personliga integriteten är 

framförallt Europakonventionen, grundlagsskyddet för personlig integritet 

gentemot det allmänna samt regleringar om skydd för personuppgifter.29 Sen 

2018 regleras skyddet av personuppgifter i synnerhet av GDPR30.31 I detta 

avsnitt kommer dessa regleringar att studeras närmare och utöver dessa också 

några domar från Europadomstolen rörande personlig integritet som anses 

extra relevanta. 

 
28 Dir 2004:51 
29 Grahn, Kjällström s. 18. 
30 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. (GDPR). 
31 Lars Hjälmered, ”GDPR – införande och stöd till företag och företagare”, Sveriges 

Riksdag, <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/gdpr---

inforande-och-stod-till-foretag-och_H5111155>, besökt 2021-04-15. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/gdpr---inforande-och-stod-till-foretag-och_H5111155
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/gdpr---inforande-och-stod-till-foretag-och_H5111155
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4.1 Europeiska konventionens skydd för 
personlig integritet 

Art. 8 Europakonventionen 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem 

och sin korrespondens 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet 

annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 

säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av 

oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och rättigheter 

 

Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1995 och pliktar stater att 

upprätthålla skyddet för de mänskliga rättigheterna. Skyddet gäller inte bara 

mellan stat och enskilda, det vill säga privata aktörer, utan ska också 

upprätthållas mellan två enskilda. Skyddet för varje persons rätt till personlig 

integritet finns i art. 8.1 i Europakonventionen, vilket här benämns som 

respekt för sitt privatliv.32 Europadomstolen har i sin praxis konstaterat att 

vaccinering mot sin vilja är ett sådant ingrepp som faller in i vad som anses 

vara en inskränkning av varje persons rätt till privatliv.33 

 

Det handlar dock inte om ett absolut skydd eftersom att rätten till privatliv 

reduceras när den kommer i kontakt med det publika livet eller andra 

skyddade intressen. Som ett exempel minskar rätten till privatliv när en 

enskild ingår ett anställningskontrakt med en arbetsgivare och där med 

medger en viss minskning av sitt privatliv.34 Även om rätten till privatliv 

inskränks vid ett anställningsavtal innebär det inte att den försvinner helt. 

Rätten till privatliv skyddar till exempel individen i relationer med andra 

människor, något som också gäller på dennes arbetsplats. I 

 
32 Grahn, Kjällström s. 19. 
33 Solomakhin v. Ukraine, no. 22429/03, 15 mars 2012, punkt 31. 
34 Dorssemont, Lörcher, Schömann s. 185. 
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Europakonventionen nämns också ett skydd för den enskildes hem, något som 

Europadomstolen slagit fast också gäller dennes arbetskontor35 

 

Som en metod för att bedöma gränsen för skyddet av rätten till privatliv 

använder sig Europadomstolen av några olika principer. En princip handlar 

om att definiera vilka rimliga förväntningar en person kan ha på skyddet för 

sitt eget privatliv, vilket slogs fast i Lüdi mot Schweiz36. Domstolens 

bedömning beaktar således till vilken grad en anställd har blivit informerad 

eller är införstådd med att en inskränkning på dennes rätt till privatliv kan 

komma att göras.37 

 

En annan princip är den proportionalitetsprincip som nämns i art. 8.2. i 

Europakonventionen där inskränkningar i skyddet endast får göras om de är 

proportionerliga gentemot flera uppställda kriterier.38 En sådan 

proportionalitetsbedömning tar hänsyn till hur stor skadan riskerar att bli hos 

den som vill ha sitt privatliv skyddat och väger denna skada gentemot de 

intressen som talar för en inskränkning av dennes privatliv. I fallet Obst mot 

Tyskland och fallet Schüth mot Tyskland kan vi se hur bedömningen kan falla 

olika ut i två liknande fall. Både Schüth och Obst var anställda av katolska 

kyrkan och hade blivit avskedade på grund av utomäktenskapliga affärer. 

Europadomstolen ansåg att avskedandet av Obst hade varit legitimt med 

hänvisning till katolska kyrkans intresse av att bevara sin integritet och 

trovärdighet. Som motivering till detta anfördes att Obst varit öppen både med 

sin utomäktenskapliga affär och med sin kritik mot kyrkans regler och därmed 

minskat de förväntningar han kunnat ha på skyddet för sitt privatliv, samtidigt 

som skadan som avskedandet orsakade var låg med tanke på Obsts goda 

möjligheter att hitta ett nytt arbete. Schüth däremot hade hållit sin affär hemlig 

och hade sämre möjligheter att hitta en ny anställning vilket gjorde att 

 
35 Grahn, Kjällström s. 20. 
36 Lüdi v. Switzerland, no. 12433/86, 15 juni 1992, punkt 40.  
37 Dorssemont, Lörcher, Schömann s. 187 – 188. 
38 Dorssemont, Lörcher, Schömann s. 189. 
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domstolen ansåg skadan Schüth skulle lida var för stor för att rättfärdiga ett 

avskedande.39 

 

En tredje princip är principen om legalitet. Enligt art. 8.2. 

Europakonventionen måste en sådan inskränkning inte endast vara 

proportionerlig, den måste också ha stöd i lag. Det räcker att inskränkningen 

har stöd i kollektivavtal eller genom praxis, men den enskilde måste ha en 

möjlighet att förutse att inskränkningen i dennes privatliv kan komma att bli 

en följd av de handlingar som den företar sig.40  

 

En fjärde princip är den som kallas för ”the Margin of Appreciation”. Denna 

princip ger varje stat ett utrymme att själva avgöra ett mål så länge skälen för 

avgörandet är rimliga givet statens inre kontext.41 I arbetsrättsliga fall verkar 

det i Europadomstolens mening finnas en utökad form, om än inte 

uttryckligen, där arbetsgivaren har en viss marginal för vilka åtgärder som 

aktuella i det givna fallet. Utrymmer för bedömning verkar dock variera 

beroende på vilka intressen som står på spel.42 

 

Som tidigare nämnts siktar Europakonventionen inte bara till att ge rättigheter 

för enskilda gentemot de undertecknade staterna. Europakonventionen gäller 

också på ett horisontellt plan, alltså mellan två stycken enskilda. Artiklarna 

kan dock variera i vilken utsträckning de ger ett skydd mellan privata aktörer, 

där de antingen kan åberopas direkt eller indirekt. Vid ett indirekt åberopande 

av artikeln hänvisar man till att en lag eller annan reglering inte stämmer 

överens med det skydd som artikeln i Europakonventionen kräver, medan 

man vid ett direkt åberopande hänvisar till det skydd artikeln ger för varje 

enskild, utan att först åberopa en svensk lagstiftning.43 Det är som 

utgångspunkt, till skillnad från ett skadeståndsanspråk vänt mot de svenska 

myndigheterna, inte möjligt att åberopa skadeståndsskyldighet av en annan 

 
39 Dorssemont, Lörcher, Schömann s. 198 
40 Dorssemont, Lörcher, Schömann s. 198. 
41 Grahn, Kjällström s. 19. 
42 Dorssemont, Lörcher, Schömann s. 203. 
43 Dorssemont, Lörcher, Schömann s. 200. 
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enskild genom en direkt hänvisning till art. 8 Europakonventionen.44 Viktigt 

att notera i den horisontella dimensionen är dock att kommersiella intressen 

inte anses vara tillräckliga för att rättfärdiga en inskränkning i den privata 

integriteten medan ett skydd för allmänhetens säkerhet kan vara ett 

skyddsvärt intresse, även för enskilda aktörer, som rättfärdigar en 

inskränkning.45 Det bör också noteras att, även om skadeståndsanspråk 

mellan enskilda inte direkt kan baseras på art. 8 Europakonventionen, en 

arbetsgivare som framtvingar handlingar av en arbetstagare som strider mot 

artikeln troligen begår ett brott mot lagen (1982:80) om anställningsskydd.46 

 

4.2 Europadomstolens dom från den 8 
april 2021 

Under tiden för skrivandet av denna uppsats meddelade Europadomstolen en 

dom gällande dels personlig integritet i art. 8 av Europakonventionen, dels 

vägran att ta vaccin. Med anledning av att domen släpptes under den pågående 

pandemin har den uppfattats som ett inspel från Europadomstolens sida i 

debatten kring obligatorisk vaccinering mot Covid-19.47 Domen rör en 

tjeckisk lagstiftning där permanent bosatta inom landet har en skyldighet att 

vaccinera sig mot vissa sjukdomar. Vårdnadshavare är skyldiga att ombesörja 

att så sker för barn under 15 år och ifall detta inte görs är den aktuella 

påföljden böter för vårdnadshavaren. Barn som söker sig in till en förskola 

riskerar också att bli nekad plats ifall föräldrarna inte kan visa att barnet har 

vaccinerats för de sjukdomar som krävs. I det mål som tas upp av 

Europadomstolen är en ansökande en förälder som tilldelats böter på detta vis 

och de övriga fem ansökande barn som nekats plats på förskolor.48  

 

 
44 Grahn, Kjällström s. 23 – 24. 
45 Dorssemont, Lörcher, Schömann s. 201. 
46 Grahn, Kjällström s. 24. 
47 Jorge Liboreiro, Christophers Pitchers, “How a court ruling lays the ground for 

mandatory COVID-19 vaccination”, Euronews, 

<https://www.euronews.com/2021/04/13/how-a-court-ruling-lays-the-ground-for-

mandatory-covid-19-vaccination>, besökt 2021.05.05. 
48 Vavřička and others v. the czech republic [GC], no. 47621/13, 8 april 2021, punkt 11 – 

23, 32 – 33, 41 – 43, 48 – 49, 56 – 57.  

https://www.euronews.com/2021/04/13/how-a-court-ruling-lays-the-ground-for-mandatory-covid-19-vaccination
https://www.euronews.com/2021/04/13/how-a-court-ruling-lays-the-ground-for-mandatory-covid-19-vaccination
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I målet inleder domstolen med att konstatera att det skett en 

integritetskränkning av en sådan karaktär som skyddas genom art. 8 

Europakonventionen. Domstolen anser dessutom att inskränkningen har skett 

genom införande av lag och att inskränkningen gjorts med hänvisning till 

skydd för hälsa vilket är ett legitimt ändamål enligt art. 8.2 

Europakonventionen.49  

 

Diskussionen från domstolens sida fokuserar till stora delar på om den 

obligatoriska vaccinationen är en sådan åtgärd som är av nödvändighet i ett 

demokratiskt samhälle, vilket är ett krav för att inskränkningen ska anses 

rättfärdigad. Domstolen anser att staterna i detta fall ska ha en stor ”margin 

of appreciation” eftersom de själva är bäst anpassade att bestämma vilken 

hälsopolitik som ska gälla i landet samtidigt som vaccination är bevisat 

effektiv och minskat deltagande i vaccination ger ett minskat skydd, även för 

dem som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig. Dessutom nämner 

domstolen att lagstiftningen inte är absolut tvingande som ett ytterligare 

skäl.50 

 

Huruvida vaccinationslagstiftningen varit absolut tvingande återkommer 

även i domstolens bedömning om proportionalitet. Eftersom böter endast kan 

betalas ut en gång enligt lagstiftningen och dessutom är relativt låg samtidigt 

som barnen fortfarande får tillträda den obligatoriska grundskolan anser 

domstolen att de sökande inte fullt ut varit tvingade till vaccination. Det råder 

dessutom frihet att välja mellan flera olika vaccin samtidigt som vaccinen 

noggrant kontrolleras av myndigheterna samt att nödvändiga hälsokontroller 

görs innan vaccineringen. Vaccination har dessutom visats fungera bäst i låg 

ålder och därför anser domstolen att det inte finns mindre inskränkande eller 

andra lika bra metoder för att uppnå samma resultat.51  

 
49 Vavřička and others v. the czech republic [GC], no. 47621/13, 8 april 2021, punkt 263, 

271 – 272. 
50 Vavřička and others v. the czech republic [GC], no. 47621/13, 8 april 2021, punkt 276 – 

280. 
51 Vavřička and others v. the czech republic [GC], no. 47621/13, 8 april 2021, punkt 291, 

295, 299 – 301, 306 – 309. 
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Slutligen anser domstolen med hänvisning till dessa anledningar att det inte 

skett något brott mot art. 8 i Europakonventionen genom den tjeckiska 

lagstiftningen.52 

4.3 Grundlagsskyddet för personlig 
integritet gentemot det allmänna 

2 kap. 6 § Regeringsformen 

 

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var 

och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och 

liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig 

försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av 

telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

 

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det 

allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden 

 

 

Ovanstående bestämmelse i regeringsformen (RF) tillförsäkrar en offentligt 

anställd arbetstagare ett skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från 

arbetsgivaren. Detta skydd får, enligt 2 kap. 20 § RF, inskränkas genom lag 

och har så gjorts i 30 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Denna 

paragraf stadgar att offentligt anställda kan vara skyldiga att genomgå 

regelbundna hälsoundersökningar om deras hälsotillstånd medför risker i 

arbetet för människors liv eller hälsa, vilket visar på möjliga lagregleringar 

som begränsar rätten till kroppslig integritet. En föreskrift är dock endast att 

anse som en sådan rättighetsbegränsning om det uttryckligen eller 

underförstått framgår att det handlar om just en sådan rättighetsbegränsning.53 

 

Kroppsliga ingrepp är ett vitt begrepp som inte bara omfattar mer direkt våld 

mot kroppen utan också läkarundersökningar, blodprovstagning och andra 

liknande kroppstester som utandningsprov och liknande alkoholtester. 

 
52 Vavřička and others v. the czech republic [GC], no. 47621/13, 8 april 2021, punkt 310 – 

311. 
53 Prop. 1975/76:209 s. 154. 
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Särskild vikt för denna uppsats är dock att även vaccinering ingår i vad som 

anses vara kroppsliga ingrepp. Vaccinering tas uttryckligen upp som ett 

exempel om vad som är förbjudet i förarbetena till lagen.54 

 

För att det kroppsliga ingreppet ska vara förbjudet enligt bestämmelsen i RF 

krävs det att ingreppet är påtvingat. Ett ingrepp anses påtvingat om det 

används hot om sanktioner, eller andra maktmedel det allmänna kan tänkas 

använda sig av, för att driva igenom ingreppet. Det räcker enligt 

Arbetsdomstolen att det rör sig om underförstådda påtryckningar. Om 

ingreppet kommer till följd av en tydlig order från arbetsgivaren anses 

arbetstagaren vara tvingad till ingreppet.55 Arbetsdomstolen beskriver hur en 

arbetstagare får anses bli tvingad till en hälsoundersökning när arbetsgivaren 

uppmanar denne på ett sätt som snarare framhåller arbetstagaren som skyldig 

att genomgå undersökningen. Enligt domen framställer arbetsgivaren 

hälsoundersökningen som en order och att en vägran att genomgå 

hälsoundersökningen kommer att medföra disciplinansvar. Eftersom att det 

inte funnits något utrymme för frivillighet i arbetsgivarens framställan 

gentemot arbetstagaren anser Arbetsdomstolen att det varit en påtvingad 

hälsoundersökning. Värt att notera är dock att Arbetsdomstolen i domen även 

öppnar upp för en omplacering inom arbetstagarens tjänstgöringsskyldighet 

som en godtagbar konsekvens ifall arbetstagaren skulle ha nekat till 

hälsoundersökningen.56 

 

Andra stycket i paragrafen tillförsäkrar dessutom att enskilda inte ska bli 

föremål för myndigheters kartläggning eller övervakning. Bestämmelsen 

skyddar dock endast mot betydande intrång vilket framförallt avgörs utifrån 

hur omfattande åtgärden är, vilken typ av åtgärd det varit fråga om samt till 

vilket syfte som åtgärden gjorts.57 

 
54 Prop. 1975/76:209 s. 147. 
55 Se Grahn, Kjällström s. 28. 
56 AD 1984 nr 94. 
57 Se Grahn, Kjällström s. 30. 
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4.4 Skyddet för personuppgifter enligt 
GDPR 

Enligt art. 1 i GDPR är förordningen ämnad att skydda fysiska personers 

grundläggande rättigheter och friheter och deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Detta är också en rättighet som skyddas enligt Europeiska 

unionens stadga och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Skyddet är dock inte absolut utan får inskränkas i de fall det är 

proportionerligt mot den nytta inskränkning gör i samhället.58 En 

personuppgift syftar enligt art 4.1. GDPR till varje upplysning som avser en 

identifierbar fysisk person, en definition som är väldigt vidsträckt och ämnar 

omfatta all möjlig information som är hänförbar till en specifik person.59  

 

I art. 5 GDPR stadgas att personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt 

och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Vad som menas med lagligt 

definieras vidare i art. 6.1. där det finns några olika punkter som kan vara av 

relevans för arbetstagarens förhållande gentemot arbetsgivaren. För det första 

finns art. 6.1.a där behandlingen av personuppgiften anses laglig om 

samtycke har getts. För det andra finns möjligheten enligt art. 6.1.b där 

behandlingen av personuppgiften kan vara nödvändig till följd av ett avtal 

som arbetstagaren ingått. Denna nödvändighet inkluderar även 

effektivitetsvinster där en lagring av personuppgifter kan anses laglig om 

uppgifterna används till att effektivisera genomförandet av 

avtalsförpliktelserna.60  

 

För det tredje kan enligt art. 6.1.c behandlingen av personuppgifter vara 

nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller enligt art. 6.1.e för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller annan myndighetsutövning. Denna 

behandling av personuppgifter måste dock, enligt art. 6.3, framgå genom lag 

och inskränkningen i rätten till skydd för personuppgifter måste vara 

 
58 David Törngren, Juno internet, GDPR art. 1.3., not 3, 2021-04-27. Se även skäl 4 GDPR. 
59 David Törngren, Juno internet, GDPR art. 4.1., not 25, 2021-04-27. 
60 Martin Brinnen, Juno internet, GDPR art. 6.1.b., not 68 - 69, 2021-04-28. Se även C-

524/06 Heinz Huber mot Bundesrepublik Deutschland. 
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proportionell mot det mål som eftersträvas. För det fjärde kan behandling av 

personuppgifter enligt art. 6.1.d anses laglig när den berörda personen eller 

tredje mans liv eller hälsa står på spel. Det syftar framförallt till lägen där 

behandlingen är nödvändig av humanitära skäl, där till exempel epidemier 

uttryckligen nämns.61 Den femte och sista möjligheten till en laglig 

behandling av personuppgifter är enligt art. 6.1.f om behandling är nödvändig 

och proportionerlig i förhållande till ett berättigat intresse antingen hos den 

som behandlar personuppgiften eller hos tredje man. Den möjligheten är dock 

undantagen för myndigheter enligt art. 6.1 andra stycket. Det bör dock finnas 

utrymme för att använda sig av paragrafen när myndigheten agerar i 

privaträttsliga former. En sådan situation där denna bestämmelse kan bli 

aktuell är enligt skälen till förordningen vid anställningsförhållanden. För att 

behandlingen ska kunna anses som laglig krävs en noggrann bedömning om 

den personuppgifterna rört rimligen hade kunnat förstå att dessa uppgifter 

skulle lagras när personuppgifterna lämnades.62 

 

En korrekt behandling av personuppgifter syftar till att behandlingen ska ske 

på ett rättvist sätt där en skälighetsbedömning avgör om behandlingen har 

skett på ett korrekt sätt.63 Enligt art. 13 – 15 GDPR innebär en behandling på 

ett öppet sätt att den som får sina personuppgifter registrerade ska ha en rätt 

att få veta vilka uppgifter som är registrerade och till vilket syfte dessa 

uppgifter ska användas.  

 
61 Se skäl 46 GDPR. 
62 Martin Brinnen, Juno internet, GDPR art. 6.1.f., not 74 - 75, 2021-04-28. Se även skäl 47 

GDPR. 
63 David Törngren, Juno internet, GDPR art. 5.1.a., not 50, 2021-04-28. 
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5 Analys 

5.1 Arbetsgivarens möjlighet att kräva 
vaccinering 

Som konstaterats har arbetsgivaren rätt att styra arbetet gentemot sina 

anställda. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilket arbete som ska utföras, 

på vilket sätt det ska utföras och vem som ska göra vad. Denna rätt att styra 

arbetet begränsas dock på olika vis, bland annat genom de olika avtalen som 

reglerar anställningen, men också genom mänskliga rättigheter såsom 

skyddet för den personliga integriteten.  

 

En liknande argumentation som den Arbetsdomstolen för angående 

drogtester kan föras kring vaccination. Det får anses vara en bedömningsfråga 

från fall till fall där skyddet för den personliga integriteten kan väga tyngre 

än arbetsgivarens rätt att leda arbetet. Arbetsgivarens intresse för att 

arbetstagarna ska vaccineras kan variera stort, där vissa arbeten kan ge ett 

extra incitament för arbetsgivaren att kräva vaccinering. Vikten av enhetlighet 

på en arbetsplats är också en faktor som kan tänkas behöva tas i beaktning. 

Om en arbetstagare exempelvis befinner sig i riskgrupp eller av olika skäl inte 

kan genomgå vaccinering kan det vara ytterligare ett skäl för arbetsgivaren 

att kräva vaccinering. 

 

Arbetsdomstolen lägger också stor vikt vid det ingrepp som görs i den 

personliga integriteten. Vaccinering kan anses vara en större inskränkning än 

ett drogtest i och med de mer långvariga konsekvenser en vaccinering skulle 

kunna innebära. I varje enskilt fall ska en rimlighetsbedömning göras där 

dessa olika faktorer noggrant vägs mot varandra. 

 

Enligt Europakonventionen, i likhet med Arbetsdomstolens bedömning, får 

anställningsavtal där vaccination villkoras anses vara en giltig och frivillig 

inskränkning av skyddet för den personliga integriteten. Europadomstolens 

princip om att man ska kunna ställa rimliga förväntningar på vilka 
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inskränkningar som kan komma att göras i ens privatliv bör dock vara högst 

relevanta i ett fall av ett oreglerat vaccinkrav från en arbetsgivare. Även i 

detta fall bör det dock spela roll vilket yrke arbetstagaren är verksam inom. 

Exempelvis bör en arbetstagare inom vården i högre grad förvänta sig en 

inskränkning med tanke på vikten av immunitet i arbetet. 

 

I proportionalitetsbedömningen i domen från den 8 april lägger 

Europadomstolen stor vikt vid det allmännas intresse i att vaccineringen även 

skyddar dem som inte kan vaccinera sig, huruvida förfarandet är absolut 

tvingande samt det faktum att varje land är bäst anpassad att bestämma sin 

egen hälsopolitik. Dessa aspekter bör också anses relevanta i ett fall där 

arbetsgivaren kräver vaccination av sina arbetstagare.  

 

Det ska dock konstateras att det för en inskränkning krävs att denna har stöd 

i lag, vilket blir extra viktigt i sammanhang där det är myndigheter som är 

arbetsgivare i och med bestämmelserna i RF. Arbetsgivare kan dock i viss 

mån hänvisa till praxis som lagstöd och en sammantagen bedömning får 

därför göras utifrån både den bedömning som sker i Europadomstolen och 

Arbetsdomstolen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det krävs en bedömning för att avgöra ifall 

en arbetsgivare har rätt att kräva att en arbetstagare vaccinerar sig. 

Bedömningen får göras utifrån arbetsgivarens intresse, sättet varpå 

inskränkningen utförs med beaktande av hur tvingande åtgärden är, vilka 

förväntningar arbetstagaren rimligen kan ha på skyddet för den personliga 

integriteten samt vilket lagstöd kravet har. Med de lagregleringar som finns 

på området idag är en rimlig utgång att arbetsgivare endast i undantagsfall 

kan kräva att arbetstagare vaccinerar sig och om arbetstagaren motsätter sig 

vaccinering kan inte tvingande sanktioner, såsom avskiljning från anställning 

eller kraftig lönereduktion, anses rättfärdigade. 

 

Som en jämförelse till regleringarna om arbetets natur i arbetsmiljölagen får 

vårdyrken anses vara ett sådant undantagsfall där obligatorisk vaccinering har 



 26 

ett sådant intresse att den kan anses tillåten. Dock är arbetsgivaren inom 

vården vanligtvis en svensk myndighet vilket gör att grundlagsskyddet för 

personlig integritet i RF blir aktuellt. I denna bestämmelse läggs återigen 

fokus på huruvida ett krav på vaccinering är att anses som tvingande eller 

inte. Enligt Arbetsdomstolen är en uppmaning, som verkar innehålla ett 

disciplinansvar ifall den inte efterföljs, en tvingande uppmaning. Det behövs 

ett tydligt utrymme för frivillighet i arbetsgivarens framställningar om 

vaccinering. Dock behöver inte mindre ingripande åtgärder såsom 

omplacering anses vara av en tvingande natur. Inte heller i dessa fall kan 

arbetsgivaren kräva vaccinering och samtidigt hota med ingripande 

sanktioner om detta inte efterföljs. 

 

Som en del i arbetsmiljöarbetet skulle en arbetsgivare kunna förordna om 

vaccinering bland arbetstagarna för att förhindra smittspridning på 

arbetsplatsen. Om en arbetstagare vägrar att följa arbetsmiljöarbetet kan 

arbetsmiljöverket utfärda förelägganden att följa arbetsmiljöregleringar 

gentemot arbetstagaren. Även här kan grundlagsskyddet i RF bli aktuellt då 

arbetsmiljöverket i sig är en myndighet som representerar det allmänna. 

Viktigt att notera är dock att det här handlar om att upprätthålla en 

privaträttslig reglering, det är därför inte självklart att ett föreläggande träffas 

av grundlagsskyddet. Ifall grundlagsskyddet är att anse som aktuellt krävs det 

att bestämmelsen om föreläggande också anses vara en rättighetsbegränsning 

stadfäst i lag. Det kan inte sägas uttryckligen eller underförstått framgå av 7 

kap. 7 § arbetsmiljölagen att det rör sig om en sådan rättighetsbegränsning. 

Dock får det anses paradoxalt att ett föreläggande om att använda viss 

utrustning som till exempel visir enligt paragrafen borde kunna anses vara 

rimligt, men ett föreläggande som tvingar arbetstagaren till vaccinering torde 

däremot vara en absurd tolkning av vad som är en rättighetsbegränsning i lag. 

 

Avslutningsvis kan det sägas att det finns möjligheter för lagstiftaren att 

förordna om regleringar i frågan om krav på vaccination. Europadomstolen 

har öppnat för att sådan lagstiftning kan vara förenlig med 

Europakonventionen, men i svensk rätt saknas en tydlig rättslig vägledning i 
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frågan. Oavsett om lagstiftaren väljer att göra det eller om arbetsgivarna får 

arbeta med gällande lagstiftning kommer fokus att ligga på hur tvingande 

åtgärderna anses vara. Allt för tvingande åtgärder som inte ger utrymme för 

någon frivillighet på arbetstagarens sida kommer, oavsett om ny lag stiftas 

inom området eller inte, att ses som ett brott mot skyddet av den kroppsliga 

integriteten. 

5.2 Arbetstagarens rättigheter vid 
vaccinvägran 

Även om det är arbetsgivaren som har rätt att leda arbetet finns det flera 

gränser i vad arbetsgivaren får göra. Arbetsgivaren har en rätt att fördela 

arbetet inom verksamheten, men arbetsdomstolen har utvecklat ett förbud mot 

disciplinära och omotiverade omplaceringar genom bastubadarprincipen. Om 

en arbetstagare vägrar att vaccinera sig har en arbetsgivare inte rätt att som en 

disciplinär följd omplacera arbetstagaren. Även om det tidigare i uppsatsen 

konstaterats att en omplacering inte nödvändigtvis ses som en tvingande 

sanktion kan omplaceringar som endast ses som disciplinära strida mot 

bastubadarprincipen. En omplacering som förflyttar en ovaccinerad 

arbetstagare till ett arbete med mindre personkontakt kan till exempel anses 

motiverad, medan en omplacering till en mindre kvalificerad arbetsuppgift, 

men med samma eller mer personkontakt, troligen är otillåten. 

 

Enligt arbetsmiljölagen skyddas också arbetstagaren mot kränkande 

särbehandling där komplicerade situationer kan uppstå i kombination med 

arbetsmiljölagens krav på skydd mot fara för liv och hälsa och kraven på 

skyddsutrustning och andra åtgärder. En ovaccinerad arbetstagare kan 

komma att behöva skydda sig genom till exempel visir eller annan anpassning 

i arbetet, vilket både kan upplevas utpekande och kränkande mot den 

personen. Samtidigt kan den ovaccinerade arbetstagaren kräva vissa åtgärder 

i arbetet såsom omplacering till distansarbete eller till andra arbetsuppgifter 

vilket kan anses kränkande mot övriga arbetstagare om detta ses som en 

förmån. Dessutom kan arbetstagaren i vissa fall ha rätt att få arbetsplatsen 

anpassad, istället för att tilldelas personlig utrustning, något som påverkar 
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både arbetsgivaren och andra arbetstagare. Vidare kan arbetstagaren i mer 

extrema fall ha en rätt att vägra arbete som utförs i nära kontakt med 

konstaterat smittade med hänvisning till skyddet mot fara för liv och hälsa.  

 

Större arbetsgivare kan dessutom behöva upprätta en förteckning för att hålla 

koll på vilka som vaccinerat sig eller inte. En sådan personuppgiftsbehandling 

skulle kunna utgöra brott mot skyddet för personuppgifter. Undantaget från 

samtycke med hänvisning till liv och hälsa i art. 6.1.d GDPR torde mest sikta 

till patienter eller andra förhållanden än arbetstagare. Ifall det är av betydelse 

för arbetsgivaren om arbetstagarna är vaccinerade eller inte är det troligare att 

art. 6.1.f GDPR är ett möjligt undantag. Detta undantag gäller endast för 

myndigheter när de agerar i privaträttslig form, vilket inte är ovanligt när 

myndigheten agerar som arbetsgivare. Undantaget i art. 6.1.b GDPR torde 

avse uppgifter av mer administrativ karaktär såsom bostadsadress eller 

kontonummer som är nödvändiga för att fullgöra avtalsförpliktelserna. 

Troligen anses inte uppgifter om vaccinering ha en sådan nödvändighet som 

artikeln avser. 

 

Grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är endast 

applicerbart om det är en myndighet som är arbetsgivare och avser troligen 

mer inskränkande åtgärder än i fall av en vaccineringsförteckning, som ändå 

bygger på ett anställningsförhållande. Sammanfattningsvis kan sägas att en 

arbetstagare är skyddad mot de flesta sorters lagring av uppgifter av vilka som 

är vaccinerade, där undantag kan förekomma genom lag eller om det är av 

extra vikt för arbetsgivaren att upprätta en sådan lista i enlighet med art. 6.1.f 

GDPR.  
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