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– Förhoppningsvis kommer du som läsare att känna igen dig från 
papperstidningen även på den nya sajten. En redaktionell plattform 
innebär utökade och förenklade möjligheter att ta del av tidningens 
innehåll på ett nytt sätt, vilket har varit efterfrågat bland många 
läsare, säger Josefine Owetz, Officerstidningens chefredaktör. 

Officerstidningen utkommer med åtta nummer per år och 
distribueras i dag, utöver den tryckta upplagan, som uppladdad 
pdf  på Officersförbundets webbplats. På Officerstidningen.se 
kommer delar av innehållet från tidningen att finnas, däribland 
större nyheter, förbandsbesök, fördjupningar, opinionsmaterial, 
porträtt och krönikor. På sajten kommer det också att finnas ett 
tidningsarkiv. 
– En redaktionell webbplats ger också möjlighet att 
ämneskategorisera innehållet, vilket underlättar för läsarna att 
bevaka och följa vissa områden som man är intresserade av.  Via 
sökfunktionen kan läsarna också hitta tidigare publicerat

Premiär:officerstidningen får webbplats

material i tidningen på ett enklare sätt, säger Josefine Owetz.

I Officersförbundets verksamhetsplan för 2020 fanns uppdraget 
att ta fram beslutsunderlag för digitalisering av Officerstidningen.
 – Officerstidningen är en viktig produkt för inflytande och 
medlemsrelationer inom Officersförbundet. Med en tydligare 
digital närvaro kommer inflytandet och relationen att stärkas. 
Det är kansliets och styrelsens övertygelse att engagemang och 
förtroende bland medlemmar, och de målgrupper som förbundet 
vill nå, främjas av att innehållet i tidningen kan spridas vidare och 
går att enkelt ta del av på en redaktionell plattform, säger Lars 
Fresker, Officersförbundets ordförande. 

Bakom produktionen av den nya plattformen står Torino 
tidningsform. Byrån är redan i dag ansvarig för den grafiska 
formen av tidningen och står bakom omgörningen av 
Officerstidningen som lanserades 2019.

Den 1 februari lanseras Officerstidningens redaktionella webbplats, Officerstidningen.se. Satsningen innebär nya möjligheter 
för läsarna att ta del av innehållet även i ett digital format.
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– Att bara rakt av utan reflektion tillämpa provanställning på alla 
som efter SOU ska anställas som yrkesofficerare är en felaktig 
tillämpning av Försvarsmaktens egna bestämmelser, säger Patrik 
Larsson som är ombudsman på Officersförbundet.

Av H PERS grunder 2020 framgår att provanställning i regel ska 
tillämpas vid extern rekrytering när personen i fråga inte är väl 
känd. Men det står också att provanställning inte bör tillämpas när 
det handlar om en tidigare anställd GSS som anses vara väl känd. 
Men flera förband väljer alltså att bortse från skrivningarna i H 
PERS.
– Det här handlar om personer som varit anställda i flera år som 
GSS och sedan genomgått en 18 månader lång utbildning. Det är 

Försvarsmakten fortsätter provanställa 
redan anställda
Officersförbundet har uppmärksammats på att det finns förband som provanställer individer som parterna på 
Försvarsmaktsnivå är överens om inte behöver provanställas. Det handlar om personer som arbetat som GSS men som valt att 
läsa till specialistofficer och som provanställs när de kommer tillbaka till förbandet efter sin utbildning. 
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både okunnigt och respektlöst mot såväl parterna som mot 
Försvarsmaktens egna bestämmelser att de ska behöva vara 
provanställda när de kommer tillbaka, säger Patrik Larsson.
Men ingen regel utan undantag:
– Det kan finnas skäl för provanställning även av tidigare GSS, till 
exempel om det inträffat något under utbildningen.

Patrik Larsson har ett handfast råd till den som är anställd som 
GSS och möts av en provanställning efter avslutad utbildning till 
specialistofficer:
– Säg inte upp dig utan sök tjänstledigt från din tjänst som GSS 
under tiden för provanställningen som specialistofficer. Då har du 
en anställning att gå tillbaka till om något skulle inträffa, avslutar han. 
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Du vet väl om förbundets onlinekurser?
Som medlem i förbundet kan du läsa korta introduktionskurser online. Kurserna tar 10–20 minuter att genomföra och ger dig 
en bra grund att stå på inför exempelvis medarbetarsamtal eller en ny anställning. Om du vill gå kurserna logga in på www.
officersforbundet.se/kurser/onlinekurser.se. Om du har frågor kontakta kurs@officersforbundet.se. Kurser du som medlem 
kan gå är:

Välkommen till arbetslivet Internationell insats 

Introduktionskurs lön Medarbetarsamtalet

För dig som precis fått en anställning inom Försvarsmakten, en 
snabb introduktionskurs till det som är viktigast att veta om din 
anställning enligt villkor och avtal med din arbetsgivare.

För dig som ska på utlandsmission. Nyttig kunskap om vilka avtal 
och regler som gäller och viktiga saker att tänka på inför, under 
och efter din internationella tjänstgöring.

Det viktigaste och mest grundläggande om hur din lön sätts, vad 
som påverkar din lön och vad du själv kan göra för att förändra 
den.

Vad gäller egentligen vid ett medarbetarsamtal och hur kan du bäst 
förbereda dig.


