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Lägesrapport 
trebefälssystemet
Officersförbundet har sedan ÖB:s beslut den 7 maj 2021 om 
slutligt införande om trebefälssystemet utrett det rättsliga 
läget ur förvaltnings- och arbetsrättsperspektivet (se vidare 
i Officersinfo nr 21 2021). Utredningen visar att förbundet 
inte kan hävda att beslutet är rättsligt fel ur ett generellt 
perspektiv, därmed finns inga reella möjligheter för förbundet 
att driva detta rättsligt för kollektivet.

Det kan dock finnas individuella enskilda fall som förbundet kan 
driva. Därför har Officersförbundet och kansliet skickat ut en PM 
Implementering med checklista som är riktade till våra officersföreningar 
med syfte att användas på lokal nivå för förhandling vid respektive 
officersförening och organisationsenhet (OrgE). 

Officersförbundet var inte enig med Försvarsmakten när beslutet 
om tvingade omgallonering togs den 7 maj. Förbundet kritiserade 
beslutets innebörd, tidsförhållanden och konsekvenser. Förbundet 
har emellertid genom fortsatt samverkan vid både Högkvarteret 
och försvarsgrenstaber fört fram våra viktigaste synpunkter;
• Att beslutet vid genomdrivande i respektive försvarsgren och 

stridskraft inte ska krånglas till ytterligare.
• Att det i varje enskilt fall görs en individuell prövning.
• Att det finns en förhandlingsskyldighet i varje enskilt fall.

– Officersförbundet har inte tecknat enighet kring ÖB:s och 
Försvarsmaktens övergripande beslut, men förbundet har tecknat 
enighet kring försvarsgrens- och stridskraftschefernas beslut för 
implementering av trebefälssystemet. Det innebär att förbundet har 
varit eniga över att nämnda chefer har tolkat ÖB:s beslut på avsett 
sätt och att det avses genomföras inom angivna överenskomna 
ramar, säger förbundsdirektör Johan Hansson.

Förbundskonferens 
framflyttad till mars
På grund av den höga smittspridningen flyttas Förbunds-
konferensen preliminärt fram till den 28–30 mars och slås 
därmed ihop med Avtals-och utbildningskonferensen. 

Under konferensen kommer förbundet hålla ceremonierna 
med medaljutdelning, utnämnande av hedersmedlemmar samt 
avtackning av förtroendevalda, som inte kunde genomföras fullt ut 
under förbundsmötet 2020. 

Du vet väl om att du under Råd och stöd på vår webbplats hittar svaret på många  
av de frågor du kan tänkas ha om avtal, arbetstid, ledighet eller pension bland annat. 

officersforbundet.se/rad-och-stod



Lär dig mer om dina rättighet och skyldigheter – gå en av 
förbundets onlinekurser! 

Som medlem i Officersförbundet kan du läsa kortare 
introduktionskurser på förbundets webbplats. De tar cirka 10–20 
minuter att genomföra och det enda du behöver göra för att få 
tillgång till dem är att logga in på officersforbundet.se. Kurserna 
ger dig en bra grund att stå på inför exempelvis en ny anställning 
eller en utlandsmission.  

Kurser du som medlem kan gå är: 

Välkommen till arbetslivet 
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. 

Introduktionskurs lön 
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. 

Internationell insats  
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. 

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

Kurserna hittar du på officersforbundet.se/medlemskurser
Har du frågor om kurserna? Kontakta kurs@officersforbundet.se   
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Få information och nyheter snabbare.  
Följ oss i sociala medier.

Kurser för dig som  
är medlem

Professionsworkshop

Förra veckan genomförde Officersförbundets kansli en 
mindre workshop om profession. 

Major och doktorand Håkan Silverup (till vänster på bild) var 
inbjuden att samtala om professionsfrågor ur ett militär- och 
officersperspektiv. 

Under workshopen diskuterades såväl teoretiska som praxisnära 
aspekter på profession med stort fokus på de militära yrkenas 
behov av en adekvat och levande kunskapsbas för yrkes- och 
professionsutvecklingen. Vi tackar Håkan för en mycket bra dag. 


