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Rapport från besök på Amfibieregementet, Berga 

Sammanfattning 

Pliktrådet uppfattar att majoriteten värnpliktiga upplevt att utbildningen och vistelsen på 

förbandet varit god. Förtroendevalda gav dock exempel på en del problem av mindre 

omfattning, som berör bland annat ärenden kopplat till Fortifikationsverket, jargong, mat och 

bristande kommunikation. 

Inledning 

Det första besöket på Amfibieregementet genomfördes den 7 augusti 2019. Detta besök, den 

17 februari 2020, var Pliktrådets andra besök och syftade till att informera de värnpliktiga om 

den kommande värnpliktskongressen samt att följa upp från det tidigare besöket.  

Efter Pliktrådets informationsgenomgång samlades förtroendevalda för att diskutera diverse 

frågor och utvecklingsmöjligheter som uppkommit under året. Denna rapport syftar till att 

genom förtroendevalda redogöra för utbildningen och vistelsen för värnpliktiga på 

Amfibieregementet. 

Diskussion 

Boende och vistelseutrymmen 

Förtroendevalda lyfter kritik mot att ärenden kopplat till Fortifikationsverket tar för lång tid. 

Förtroendevald ger exempel på ett trasigt eluttag som innebar en uppenbar säkerhetsrisk. 

Eftersom eluttaget inte lagades tog en värnpliktig initiativet till att laga det själv.  

Vidare uppges att värnpliktiga ofta halkar och slår sig i de hala trapporna, i synnerhet då de 

ofta är stressade, och efterfrågar därför halkskydd.  

Då torkburarna fungerar undermåligt resulterar detta i att deras utrustning inte blir torr. 

Slutligen meddelar en förtroendevald att det är mögel på duschdraperierna. 

Vid Pliktrådets första besök framkom att det inte finns något dagrum för de värnpliktiga. Vid 

tiden för det andra besöket stod det tilltänkta dagrummet fortfarande tomt. Förtroendevalda 

uppger att de istället sitter sporadiskt ute i korridorer eller motsvarande. Pliktrådet uppmuntrar 

förbandet att inreda avsett dagrum, för en trevlig vistelse för de värnpliktiga. 

Hälsa 

Förtroendevalda upplever inget stigma kopplat till psykisk ohälsa, vilket Pliktrådet ser som 

mycket positivt. Vidare anser vi att förebyggande arbete mot stigmatisering av psykisk ohälsa 

ständigt bör arbetas vidare med och hoppas på att se fortsatt utvecklat arbete inom området. 
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Förtroendevalda anser att endast en psykolog på regementet är otillräckligt. Vidare fanns 

ingen psykolog vid inryck.  

Pliktrådet fick förmedlat vid det första besöket att värnpliktiga med behov av att besöka 

psykolog hänvisades till Livgardets Försvarshälsa. Detta känner inte de förtroendevalda till 

och medger att de i allmänhet upplever bristande information till värnpliktiga.  

Slutligen upplever de förtroendevalda att värnpliktiga som avbrutit sin utbildning inte fått 

tillräckligt stöd avseende hänvisning till civil rehabilitering. 

Medinflytande 

Vid tiden för besöket har fyra kompaninämnder genomförts, samt tre förbandsnämnder. Detta 

anser Pliktrådet vara mycket positivt och det är en klar förbättring i kontinuitet, i jämförelse 

med föregående år. 

Plutonens timme fungerar tillräckligt bra enligt de förtroendevalda. 

Agenda, protokoll och återkoppling 

Varken agenda eller protokoll delas ut i samband med nämnder. För att förtroendevalda ska 

ha rimliga förutsättningar att genomföra sitt uppdrag är det väsentligt att de är införstådda 

med nämndernas formalia. Denna förståelse krävs för att förtroendevalda ska kunna komma 

förberedda till nämnderna, med genomtänkta synpunkter och förmedling av kamraternas 

intressen. Framförallt krävs detta för att de ska förstå deras roll och uppdrag, hur de bäst kan 

påverka tillvaron på förbandet. Rimligtvis bör de värnpliktiga få tillfälle att komma med 

förslag om tillägg och ändringar på agendan. 

Vidare är det väsentligt att förtroendevalda har tillgång till protokoll från föregående 

nämnder. Delvis för att etablera kontinuitet och återkoppling i arbetet, och delvis för att kunna 

informera kamraterna. Detta möjliggör för övriga värnpliktiga att vara delaktiga i 

medinflytandet. Slutligen bör författas en kortfattad rapport som redogör för föregående, 

nuvarande och kommande steg i processen för de frågor som diskuterats under nämnderna. 

Denna bör givetvis uppdateras löpande. 

NOAK 

NOAK-möten för värnpliktiga genomförs månadsvis. Närvaro är frivilligt och både män och 

kvinnor får delta. NOAK-representanter anser att de har bra och givande diskussioner på 

mötena. 

Mat 

I allmänhet uttrycker förtroendevalda att maten som erbjuds är näringsfattig och för lite i 

mängd. De uppger att vegetarianer i synnerhet får otillräcklig mängd vid servering av ISO, 

samt att mat till glutenintoleranta missats vid vissa tillfällen.  

Utrustning 

Värnpliktiga upplever att en del uniformer är väldigt slitna och att vattentåligheten är grovt 

försämrad. Dessutom finns det inte tillräckligt med storlekar vid tvättbytet. 
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Jargong 

Förtroendevalda uppger att jargong och bemötande mellan värnpliktig och befäl är god, i 

synnerhet efter inledande av befattningsutbildning. Vidare upplevs att befälen är kunniga och 

har god pedagogisk förmåga.  

Däremot ges exempel på ett kvinnligt befäl som vid upprepade tillfällen uttryckt olämpliga 

kommentarer och i allmänhet haft en otrevlig ton. Dessa kommentarer innefattar, men 

begränsas inte till, olämpliga personangrepp samt en aggressiv attityd mot hur kvinnor i 

Försvarsmakten bör uttrycka och agera. Problemet har, av värnpliktiga, uppmärksammats till 

kompaniledning, som fört samtal med befälet. Förtroendevald uppger att befälet har bättrat sig 

efter samtalet, framförallt gällande sättet hon tilltalar värnpliktiga. Vid besöket upplevde de 

förtroendevalda att det inte längre är ett problem. Pliktrådet förväntar sig att frågan följs upp 

och att åtgärder vidtas så att det i framtiden inte tillåts flertalet månader passera innan 

problem av denna karaktär uppdagas.  

Resor 

Det är långa väntetider för de som flyger eller åker tåg, och sedan ska åka med bussen som 

kör dem från Stockholm Central till regementet. Värnpliktiga med lång resväg, i synnerhet de 

som bor långt ifrån publika transportmedel i södra såväl som norra Sverige, uppger att de på 

grund av den långa restiden inte får tillräcklig tid för återhämtning i hemmet. Detta bör 

förbandet undersöka och överväga åtgärder, såsom alternativt transportmedel, eller bevilja 

tidigare helgledighet för berörda individer. 

Avslutning 

Pliktrådet hoppas att vi med denna rapport har förmedlat en bedömning som kan bidra i 

processen att skapa konstruktiva åtgärder. Vi vill tacka för ett samarbetsvilligt och transparant 

besök. Slutligen har vi förhoppningar om, och ser fram emot, ett fortsatt gott samarbetet 

mellan Pliktrådet och Amfibieregementet. 

Tack för ett givande besök! 

Pliktrådet genom  

Malin Eidmann 
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