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Den 7 maj fattade överbefälhavaren beslut om slutligt införande av trebefälssystemet. Beslutet innebär att det blir obligatoriskt 
för officerare (OF 1-2) ur NBO-systemet att omgalonera sig, byta personalkategori, från officer till specialistofficer. Vid 
den samverkan som föregick beslutet förklarade sig samtliga ATO oeniga. Officersförbundet fortsätter nu granska de 
arbetsrättsliga frågorna kopplat till beslutet.

–  Vår uppfattning är att det inte är säkert att den väg Försvarsmakten bestämt sig för håller rent arbetsrättsligt, säger förbundsdirektör 
Peter Löfvendahl.
Försvarsmakten har tänkt att genom så kallade arbetsledningsbeslut byta personalkategori på de löjtnanter och kaptener ur NBO-systemet 
som man inte bedömer har prognos mot att bli majorer eller örlogskaptener. Men enligt Officersförbundet är det inte säkert att det är så 
enkelt:

I samband med att den internationella tjänstgöringsskyldigheten infördes 2010 konstaterade nämligen såväl fack som arbetsgivare att 
personalens anställningar i Försvarsmakten, som dom då var utformade, inte medgav att arbetsgivaren skulle kunna arbetsleda – ge order 
om – att en medarbetare skulle skickas utomlands. Därför fick de som accepterade internationell tjänstgöringsskyldighet nya anställningar 
där det framgår att man är skyldig att tjänstgöra utomlands om arbetsgivaren så bestämmer. Av samma beslut framgår också vilken 
personalkategori som den anställde tillhör. För en yrkesofficer står det därmed att man är anställd som antingen ”Officer Taktisk” eller 
”Officer Specialist”.
–  Med tanke på hur besluten om anställning är utformade menar vi i Officersförbundet att det inte är säkert att det genom 
arbetsledningsbeslut är möjligt att byta personalkategori på individer mot deras vilja, att det helt enkelt ligger utanför ramen för 
anställningen.

Det här tog Officersförbundet upp både med den arbetsgrupp som tog fram beslutsförslaget och vid ett särskilt möte med arbetsgivaren 
där bland annat en av Försvarsmaktens jurister deltog. Men myndigheten valde att inte lyssna på argumenten utan gick vidare ändå.
–  Det innebär att det ytterst kan bli Arbetsdomstolen som kan behöva pröva om det här är rättsligt riktigt. 
Efter beslutet har mängder med frågor kommit in till Officersförbundet, både från föreningar och enskilda medlemmar och förbundet har 
därför genomfört två videomöten med föreningarna där de fått ställa frågor.
–  Vi har svarat på det vi har kunnat och föreningarna har beskrivit deras medlemmars känslor som varit allt ifrån ilska till frustration 
och förtvivlan. Försvarsmaktens kommunikation har i det här fallet inte briljerat utan snarare skapat fler frågor än svar. Jag hoppas den 
förbättras för det finns många delar i det här beslutet som vi stödjer, även om vi inte kan ställa oss bakom tvånget, säger Peter Löfvendahl.

I Officersförbundets kanaler på Youtube, Facebook och Instagram finns en video där förbundsordförande Lars Fresker kommenterar 
beslutet men också talar om arbetet kring utvecklingen av ny grund- respektive krigsorganisation.
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fortsätter granska arbetsledningsrätten 
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Följ oss på sociala medier
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I september får Officersförbundet en ny förbundsdirektör. Han heter Johan Hansson och 
jobbar i dag som stabschef  på förbandet Högkvarteret.

– Jag ser med stor ödmjukhet och tillförsikt fram mot att börja på mitt nya jobb - det är både 
viktigt och stort. I den tillväxt som Försvarsmakten är inne i så är de fackliga frågorna viktigare än 
någonsin, säger Johan Hansson. 
Han efterträder Peter Löfvendahl som varit förbundsdirektör sedan 2003 och nu blir 
förbundssekreterare.
– Det känns bra att vi i god tid löst frågan om efterträdare, att vara förbundssekreterare med i 
huvudsak ombudsmannauppgifter och stöd till förbundsstyrelsen på agendan är stimulerande och 
vad jag önskat, säger Peter Löfvendahl. 

Johan Hansson är alltså officer och utnämnd överstelöjtnant. Innan han tillträdde sin nuvarande 
befattning på Högkvarteret jobbade han på Försvarshögskolan som chef  för den operativa 
avdelningen. Han har även jobbat med långsiktiga omvärldsanalyser på Ledningsstaben och 
gjort flera utlandsinsatser i Kosovo, Libanon och Bosnien. Hans militära bana inleddes på I5 i 
Östersund. Vid sidan av arbetet har Johan Hansson även varit bland annat politiskt engagerad i 
dåvarande Folkpartiet.

Johan Hansson ny förbundsdirektör 
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Johan Hansson 

– I Johan har vi hittat en person med breda och djupa kunskaper om Försvarsmakten och med erfarenhet från föreningslivet. Han är 
dessutom en omvittnat god ledare och det är precis vad vi behöver, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker. 

Insats/Land/Område Insatstillägg
UNMHA/Jemen 13 600kr

TAKUBA/Mali 13 100kr

MINUSMA/Mali 11 500kr

RSM/Afghanistan 10 400kr

EUTM/Mali 9 900kr

EUTM/Somalia/Mogadishu 9 900kr

MINURSO/Västsahara 9 700kr

UNMOGIP/Indien-Pakistan 9 500kr

UNTSO/Mellanöstern 9 300kr

NMI & OIR /Irak/Bagdad 8 600kr

EUTM/RCA 8 300kr

EUTM/Somalia/Nairobi 6 900kr

OIR/Kuwait 4 600kr

KFOR/Kosovo 3 000kr

NNSC/Sydkorea 2 900kr

Beslut om nya 
insatstillägg
Årlig översyn av gällande insatstillägg är nu genomförd. De 
nya insatstilläggen gäller från den 1 augusti 2021. 

För insatser som genom beslutet erhåller ett lägre insatstillägg, 
gäller det beloppet för personal som påbörjar tjänstgöring i 
insatsområde från och med 2021-08-01.  Tillägg för respektive 
insats enligt tabellen bredvid.


