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Förbandsbesöksrapport 

Göta ingenjörregemente (Ing 2)  
11–12 november 2021  

 

Pliktrådet 

Enligt förordning 2017:1249 utgör Pliktrådet det centrala medinflytandeorganet för 

totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet, som består av fem före detta värnpliktiga som 

väljs på den årliga Värnpliktskongressen, företräder samtliga värnpliktiga och bedriver intresse- och 

rättighetsbevakning för deras räkning. Förbandsbesök är en viktig del i Pliktrådets löpande 

verksamhet. 

Rapporten 

I rapporten redovisas de intryck som gavs vid besöket. Rapporten ligger till grund för den slutrapport 

som Pliktrådet författar i slutet av verksamhetsåret. Rapporten utgör också en dialog med besökt 

förband, som därmed får möjlighet att åtgärda fel och brister. Dessa kommer följas upp av Pliktrådet 

vid senare besök.  

Pliktrådet tillser att detta dokument går ut till LMA, förbandschef eller motsvarande funktion samt 

förtroendevalda värnpliktiga på relevant förband. LMA ansvarar i sin tur för att vidarebefordra 

rapporten till relevanta funktioner på förbandet och de Pliktrådet träffat under sitt besök samt till 

berört soldathem. Berört förband har lämnat synpunkter på rapportens innehåll, den görs nu publik. 

 

Deltagare: 

Johan Gunnarsson och Olof Wärmländer. 
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Sammanfattning 
Pliktrådets uppfattning efter besöket på Ing 2 är att de har ett medinflytandesystem som löpande 

förbättras. Det finns fortfarande brister som nämns under kapitlet ”Medinflytande”, men enligt 

förtroendevalda blir det bättre. 

De värnpliktiga är nöjda med tilldelade befattningar men poängterar problematiken som nämns 

under kapitlet ”Information och mönstring”. De värnpliktiga bygger själva nätverk och har träffar 

inom medinflytandearbetet och driver frågorna. 

Boendemiljön är trevlig på förbandet; det är nyrenoverat och de värnpliktiga gillar den. Förbandet 

behöver dock se över alla skåp så att de sitter fastskruvade i varandra och i väggarna, för att avvärja 

risken att skåpen faller över de värnpliktiga. Detta meddelade vi under besöket och gav dem tips om 

en bra lösning med kedjor. Detta kommer vi att följa upp under vårt nästa besök.  

Inledning 
Den 11–12 november genomförde Pliktrådet sitt besök på Ing 2 i Eksjö. Under dessa två dagar hade 

Pliktrådet möten med kompanichefer, bataljonschefen, stabschefen, LMA och andra relevanta 

funktioner. Vi fick möjlighet att ha en utbildning för de förtroendevalda, vilket avslutades med en 

rundvandring där de förtroendevalda bland annat visade upp sin boendemiljö, träningsanläggning 

och soldathem. 

Organisation 
Ing 2 består av en bataljonsledning med tre kompanier, varav två värnpliktskompanier med fyra 

plutoner per värnpliktskompani. Andra kompaniet är uppbyggt som en krigsorganisation, där alla har 

en viktig del för att kunna utföra sin gemensamma uppgift. Tredje kompaniet är mer uppbyggt på 

funktioner som inte behöver samtränas på samma sätt. De har kompetenser såsom krigsbro 5, 

däcksbro 200 och fältarbetsdykare. 

Värnpliktsutbildningen på Ing 2 är 11, 12 respektive 15 månader lång. De har totalt 238 värnpliktiga.  

En majoritet av befattningarna är förlagda på plats i Eksjö, alternativt på ett närliggande skjutfält eller 

övningsfält. Några av befattningarna, som fältarbetsdykare, har delar av utbildningen förlagd på 

annan ort, där den centrala befattningsutbildningen genomförs. 

Arbetsmiljö & säkerhet 
Det syns tydligt på Ing 2 att kompanicheferna sätter sin prägel på kompanierna. En av 

kompanicheferna tycker att de värnpliktiga lite för enkelt sjukmönstrar och vill att de värnpliktiga ska 

delta i verksamheten så länge de inte har covid-19. Detta märks starkt på plutonerna, där det vittnas 

om ett tillfälle när de värnpliktiga inte var fullt friska men ändå skickades ut i fält, vilket slutade med 

att resten av gruppen (upp till en halv pluton) blev sjuka. Den andra kompanichefen är egentligen 

ställföreträdande, vilket gjorde att han fick göra dubbla jobbet och det blev tajt med personal på 

kompaniet. 
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Fysisk belastning 
På Ing 2 arbetar de med belastningstrappan för att minimera antalet avhopp.  

Ingenjörsarbete i fält, såsom minering, grävningsarbete och att bära brodelar, är väldigt fysiskt 

krävande, vilket tar hårt på ryggen. Förbandet har även tidigare år vittnat om fysiska 

belastningsskador när de värnpliktiga under en längre tid framfört fordon och då inte hunnit träna 

lika mycket.  

Försvarshälsan 
Försvarshälsan har en psykolog som samtalsstöd för de värnpliktiga. Försvarshälsan samarbetar även 

med personalkonsulenterna för att kunna ge samtalsstöd.  

Attityder 
I år har Ing 2 redan märkt av en hård attityd värnpliktiga emellan, när ett skämt från en pluton till en 

annan gick för långt. De förtroendevalda i plutonen kunde då prata om detta tillsammans och kom 

fram till att ta det med sina befäl. Befälen på Ing 2 visade då hur goda förebilder ska bete sig och hur 

man ska agera vid olika situationer; som förtroendevald och som enskild individ.  

Attityden mellan värnpliktiga och befäl är bra. Ofta löser de värnpliktiga själva sina interna problem 

och informerar befälen om vad som har hänt. Detta gäller tyvärr inte alla befäl, men en majoritet. 

Pliktrådet fick under besöket höra att ett visst befäl är hård i tonen och skäller ut de värnpliktiga även 

vid mindre företeelser. Detta tog vi upp vid avslutningssamtalet och önskar att förbandet ser över. 

Utrustning 
Ing 2 har befattningsutrustning såsom lastbilar, båtar och grävmaskiner. Detta innebär att man som 

värnpliktig måste ha B-körkort för att få en befattning. På förbandet har de även personlig 

utrustning, såsom dykarutrustning, vapensystem och understödsvapen.  

Värnpliktiga vittnar om att de enbart fick ut ett par underställsbyxor och tre fältskjortor, vilket de 

anser vara för få. Detta ser även Pliktrådet som alldeles för lite materiel, då det måste finnas nog 

med kläder så att de värnpliktiga kan byta under kaserntjänst.  

Avbruten utbildning 
I nuvarande värnpliktskull har hittills 14 värnpliktiga (6 %) fått avrusta; sex personer (40 %) på grund 

av fysiska skäl och åtta (60 %) på grund av psykiska skäl. 

Resor 
De värnpliktiga på Ing 2 har olika åsikter kring vilka resor som fungerar bäst. Några uppskattar att få 

SJ-kort medan det för andra går snabbare med kollektivtrafik i kombination med specialresor såsom 

flyg eller taxi. Just nu används SJ-kort och kollektivtrafik, vilket några tycker om medan andra tycker 

att det hade varit smidigare med bussarna.  

Vid besöket försökte Pliktrådet stötta i att komma fram till en lösning, men lyckades tyvärr inte då 

behovet är olika beroende på vart man bor. 
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Boendemiljö & vistelseutrymmen 
Ing 2:s logement är nyrenoverade, med högt i tak och rymliga, fräscha rum.  

Dock är logementen utrustade med för få stolar och skåpen sitter inte fast i väggen. Vi såg även skåp 

som hade överskåp som inte var fastmonterade, vilket gör att fallrisken ökar drastiskt. För de 

värnpliktiga påtalade vi vikten av att anmäla denna risk för befäl. Pliktrådet träffade en värnpliktig på 

Ing 2 som har fått överskåpet på sig när denne skulle flytta skåpet. Överskåpet föll då ner och gav 

den värnpliktiga en blånagel.  

Dessa förhållandevis små saker i de värnpliktigas vardag innebär en stor risk för skador. Dessa skador 

är helt onödiga och kan orsaka långvariga komplikationer för individen. Pliktrådet är medvetet om att 

detta kommer att tas upp via medinflytandesystemet, men uppmanar att detta görs skyndsamt.  

Våtutrymmena som de värnpliktiga använder är moderna. Duscharna är i separerade duschbås och 

toaletterna är i separerade toalettrum. Toaletterna är utrustade med hygienpåsar för exempelvis 

bindor. 

I varje korridor finns det materielskåp, med bland annat plåster, bindor, tamponger, pennor och 

skrivblock. Skåpen fylls på av en grupp som är ansvariga för just detta. 

Hållbarhet 
Det finns på Ing 2 goda möjligheter att sopsortera sitt skräp. Pliktrådet uppmuntrar detta och hoppas 

att de fortsätter att möjliggöra det.  

Medinflytande 
På Ing 2 vittnar värnpliktiga från olika plutoner om att plutonens timme i början av utbildningen, men 

även senaste gångerna, endast har pågått 15–20 minuter. Plutonens timme har genomförts på 

fredagar då den enda konkurrerande verksamheten är städning och i vissa fall tvättbyten. Detta har 

påtalats till plutonchef att det är för lite tid och att de förtroendevalda gärna haft en stund innan 

mötet för att förbereda dokument och lektionssal. I några plutoner har plutonens timme fungerat 

bra och de har fått mer tid, medan andra har fått svaret att de inte har tid eller om de städar 

snabbare så hinner de.  

Det är inte acceptabelt att det ges så lite tid för plutonens timme. Problem inom plutonen kommer i 

så fall aldrig att lyftas och det kommer inte att bli en välfungerande pluton.  

På kompani- och förbandsnivå tycker många att det fungerar okej, men att de förtroendevalda är 

osäkra vad som ska tas upp på den nivån och hur de ska lägga fram det. Över lag anser de att det 

finns en förståelse för deras uppdrag. 

Pliktrådet fick höra av en kompanichef att han tycker att medinflytandet, i viss mån, tar mycket av 

utbildningstiden. Han har inga problem med att medinflytandesystemet är på plats och tycker att det 

ger resultat, men har en känsla av att de förtroendevalda är osäkra på hur mycket de ska göra i sina 

roller och att de därför gör för mycket. Pliktrådet anser att detta är en missvisande bild och hoppas 

att förbandet då kan klargöra de förtroendevaldas uppdrag så att det genomförs i den mån det 

behövs. Medinflytandet är viktigt, något som både de värnpliktiga och förbandet gynnas av. 
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Information och mönstring 
Ing 2 har stora problem med det som uppfattas som befattningsbyte. Förbandet reviderar just nu 

inskrivningsbefattningen och att utöka antalet befattningar som går att söka, då det i dagsläget finns 

få befattningar att söka men många på plats. Detta gör att man söker en befattning, som man blir 

beviljad, men sedan blir placerad på en närliggande eller liknande befattning. I nuläget så finns det 

exempelvis en befattning med namnet fältarbetssoldat/förare som är en paraplybefattning hos Plikt- 

och prövningsverket. De värnpliktiga blir sedan placerade på tre–fem olika befattningar på lika 

många plutoner, vilket resulterar i att många får en känsla av att det inte var detta som beslutades 

hos Plikt- och prövningsverket.  

Förbandet vet om detta och hur det påverkar de värnpliktiga. Det syns tydligt på GU-enkäten där de 

får betyget 2,1 av 5 på frågan ”Om förväntan på befattningsutbildningen stämde”. 

Pliktrådet är positiva över att höra att detta är något som förbandet är medvetna om och vill 

förbättra. Pliktrådet hoppas att detta skickar signaler till övriga förband om att se över sina 

befattningsbeskrivningar.  

Förbandet meddelar även att de vill bjuda in Plikt- och prövningsverket till en övning, för att visa att 

ingenjörsverksamhet är mer än att spränga vägar, såsom att använda fordon och framkomst över 

svår terräng. 

Avslutning 
Pliktrådet hoppas att vi med denna rapport har förmedlat våra intryck på ett konstruktivt sätt. Vi blev 

mycket väl mottagna under besöket, vilket var präglat av ett transparent och samarbetsvilligt klimat. 

Vi har förhoppningar om, och ser fram emot, ett fortsatt gott samarbete mellan Pliktrådet och Ing 2.  

Tack för ett givande besök, 

Johan Gunnarsson 

Ordförande 
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