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Bakgrund

Efter en lång tid av pandemi och distansarbete har de flesta 
restriktioner som tidigare gällt tagits bort. Bland annat rådet 
om hemarbete vilket för många, åtminstone delvis, nu innebär 
en återgång till att börja arbeta på kontoret igen. 

Akavia har nu undersökt medlemmarnas attityd till vaccination.



› Enkätundersökningen genomfördes under
28 september till 1 oktober 2021

› 3692 personer besvarade enkäten

› Svarsfrekvens: 38 procent

› Svaren är viktade så att de är representativa 
för medlemsgruppen

Om undersökningen
Attityden till vaccinering



Resultatet i korthet
Attityden till vaccinering

› En majoritet av Akavias medlemmar vill att arbetsgivare 
ska kunna kräva att anställda vaccinerar sig mot covid-19

› 96 procent anger att de är fullvaccinerade 



Resultat från undersökningen
Attityden till vaccinering



Av de som deltog i undersökningen anger 96 procent att de är 
fullvaccinerade och två procent att de tagit den första dosen. 

Åtta av tio anger att de haft möjlighet att vaccinera sig på arbetstid. 
Enligt resultaten uppmuntrar även tre av fyra arbetsgivare sina 
medarbetare till vaccinering mot covid-19. 

Vi kan även konstatera att 61 procent av Akavias medlemmar anser 
att arbetsgivare ska kunna kräva att anställda vaccinerar sig mot 
covid-19. Anställda inom regional sektor sticker ut och 72 procent 
svarar ja. Det är 16 procent högre än statlig sektor och nio procent 
högre än privat sektor. 

Attityden till vaccination
Resultat



Har du vaccinerat dig? 

Akavias rapport ”Attityden till vaccinering” 
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Uppmuntrar din arbetsgivare er till att vaccinera er mot covid-19? 

Akavias rapport ”Attityden till vaccinering” 
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Har du haft möjlighet att vaccinera dig på arbetstid? 

Akavias rapport ”Attityden till vaccinering” 
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Anser du att arbetsgivare ska kunna kräva att anställda vaccinerar sig 
mot covid-19? 

Akavias rapport ”Attityden till vaccinering” 
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Anser du att arbetsgivare ska kunna kräva att anställda vaccinerar sig 
mot covid-19? 

Akavias rapport ”Attityden till vaccinering” 
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Akavia
Attityden till vaccinering



Akavia tycker:

› Att alla som kan - bör vaccinera sig. Att minska smittspridningen 
och på så sätt rädda liv bör stå i fokus. Alla ska kunna känna tillit 
till att staten vill medborgarnas bästa och att berörda experter är 
de främsta på sina jobb. Undersökningen visar att 96 procent av 
Akavias medlemmar är fullvaccinerade och att två procent tagit 
den första dosen.

› Att arbetsgivare bör uppmuntra sina anställda till att vaccinera 
sig och göra allt de kan för att underlätta dem att göra det. Till 
exempel genom att tillåta att medarbetare vaccinerar sig på 
arbetstid. 



Om Akavia 
För dig som valt den akademiska vägen

› Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020

› I dag samlar förbundet 130 000 ekonomer, jurister, 
samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och 
kommunikatörer

› Akavia betyder den akademiska vägen, AKA för akademi 
och VIA för väg

› Förbundet är partipolitiskt obundet och det näst största 
förbundet inom Saco 



Vill du veta mer?

› Frågor och svar om hur pandemin påverkar arbetslivet:
Akavia.se/corona

› Är du intresserad att läsa någon av våra andra rapporter 
kan du klicka dig vidare här: Akavias rapporter

https://www.akavia.se/rad-och-stod/coronaviruset/
https://www.akavia.se/trycksaker/


Frågor?
Kontakta oss

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef

070-665 29 05

patrik.nilsson@akavia.se

Twitter @hpvnilsson

Caroline Cederquist, pressansvarig 

070-665 29 01 

caroline.cederquist@akavia.se 

Twitter @CarolineCeder



Tack!

info@akavia.se
akavia.se


