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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

Hej! Jag kommer till sommaren att ta officersexamen från Militärhögskolan 
Karlberg. Vad bör jag tänka på när jag tar anställning? Kan jag exempelvis 
förhandla så jag slipper provanställning då jag under studierna varit tjänstledig 
från en anställning som GSS/K?

När det gäller provanställning så är det en möjlighet som 
arbetsgivaren kan använda sig av, men det är inte ett krav. Grunden 
är att arbetsgivaren kan använda provanställning när denna inte 
känner till eller är osäker på den som anställs. Om du har en anstäl-
lning som GSS/K och Försvarsmakten vill provanställa dig som 
yrkesofficer så ska du fortsätta att söka tjänstledighet från GSS/K 
anställningen, eftersom provanställning är en osäker och otrygg 
anställning. 

Man kan eller brukar säga att individen 
har en förhandlingsmöjlighet vid en ny 
anställning, då den individen kan begära 
eller önska en högre lön än den som 
arbetsgivaren föreslår. Arbetsgivaren kan 
då stå fast vid sitt erbjudande eller ändra 
sig och erbjuda en annan lön, individen får 
då fatta beslut om att tacka ja eller nej till 
anställningen på den slutligen föreslagna 
lönen. Lönen som en individ erbjuds 
ska vara individuellt bedömd på den 
befattning som den enskilde ska utföra, 

närmare bestämt individens arbetsuppgifter, det är det som vi 
menar när det pratas om individuell och differentierad lön.

Patrik Larsson, ombudsman

Provanställning OP
Fråga förbundet

Översynen av gällande insatstillägg är genomförd. De nya 
insatstilläggen gäller från den 1 april 2022.

För insatser som genom beslutet erhåller ett lägre insatstillägg, 
gäller det beloppet för personal som påbörjar tjänstgöring i 
insatsområde från och med 2022-08-01. Tillägg för respektive 
insats enligt tabellen nedan.

2022 års beslut om  
nya insatstillägg

Insats/Land/Område Insatstillägg
UNMHA/Jemen 13 800 kr

MINUSMA/Mali 11 300 kr

MINURSO/Västsahara 10 400 kr

EUTM/Somalia/Mogadishu 10 300 kr

EUTM/Mali 10 000 kr

UNTSO/Mellanöstern 9 600 kr

UNMOGIP/Indien-Pakistan 9 200 kr

NMI & OIR /Irak/Bagdad 8 300 kr

EUTM/RCA 8 300 kr

EUTM/Somalia/Nairobi 7 100 kr

OIR/Kuwait 4 800 kr

KFOR/Kosovo 3 700 kr

NNSC/Sydkorea 3 100 kr

Patrik Larsson
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Dubbelt arbete för 
5000 medlemmar – 
Officersförbundets  
medlemsundersökning 
skickas ut nu i maj
I maj skickar Officersförbundet ut två undersökningar till 
våra medlemmar. Den ena genomförs av Försvarshögskolan, 
vilken handlar om balansen mellan arbetsliv och privatliv, 
och skickas ut till alla medlemmar. Den andra genomförs av 
Demoskop och är förbundets egen medlemsundersökning 
och skickas ut till 5000 medlemmar.

Syftet med Officersförbundets medlemsundersökning är att bättre 
förstå hur våra medlemmar uppfattar förbundet, vad förbundet är 
bra på och vad vi kan göra bättre. Dessutom är resultaten viktiga 
i vårt opinionsbildande arbete, inte minst i tider av tillväxt och 
val. Därför ställs också ett antal frågor kring hur våra medlemmar 
ser på sin arbetssituation, försvarspolitiken och Försvarsmakten 
som arbetsgivare. Det tar cirka 10–15 minuter att svara på 
undersökningen. Vi hoppas att våra medlemmar som får den 
skickad till sig antingen via e-post eller brev tar sig tid att svara och 
på så vis gör sin röst hörd.

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att 
kontakta Officersförbundets kommunikationschef   
Jesper Tengroth, jesper.tengroth@officersforbundet.se

Officersförbundet utvecklar sitt samarbete med If  för 
att ge alla medlemmar tillgång till ett bra och förmånligt 
försäkringsskydd. 

Nu kan alla seniormedlemmar, det vill säga de medlemmar 
som har gått i pension, få tillgång till förmånliga priser på Ifs 
försäkringar för hemmet och bilen. Tidigare var det endast 
seniormedlemmar med en specifik seniorförsäkring hos If  som 
fick detta. Är du intresserad av att ta del av 
erbjudandet på hem- och bilförsäkring eller vill 
få hjälp att se över ditt försäkringsskydd är du 
välkommen att kontakta Ifs Kundservice för 
Officersförbundet på telefon 0770-82 00 01. 
Du kan också läsa mer på if.se/officersforbundet

Officersförbundet 
och If i samarbete för 
seniormedlemmar 

Få information och nyheter snabbare.  
Följ oss i sociala medier.


