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Rapport från möte på Amfibieregementet, Göteborg 

 

Datum: 2020-02-20 

Tid: 09:25 - 13:35 

Plats: Göteborgs skärgård (Känsö), Amf 1, Göteborgs garnison  

 

Deltagare 

Förtroendevalda: 4:e båtutbildningskompaniet, 3:e utbildningskompaniet 

Pliktrådet:  Ben Solimanaznavi 

Sammanfattning 

Pliktrådets intryck är att det överlag råder god stämning, både de värnpliktiga sinsemellan och 

mellan värnpliktiga och befäl. På 4:e båtutbildningskompaniet får instruktörerna beröm av de 

värnpliktiga för sin pedagogik. De värnpliktiga anser att pedagogiken resulterar i en givande 

utbildning. De förtroendevalda på 3:e utbildningskompaniet har ibland upplevt vissa problem 

med jargong inom plutonerna, men anser att situationen är på väg att bli bättre. 

Överlag lämnas mycket att önska gällande hanteringen av de värnpliktigas befattningar på 

båda kompanierna.  

Inledning 

Den 20 februari genomför Pliktrådet sitt andra besök vid Amfibieregementet i Göteborg. Syftet 

är att följa upp det första besöket och se hur verksamheten vid förbandet har utvecklats under 

utbildningens gång. Under besöket samtalar Pliktrådet med samtliga förtroendevalda. 

Diskussion 

Generella anmärkningar 

De förtroendevalda på 4:e båtutbildningskompaniet anser att deras kamrater är mycket 

ansvarstagande. Det resulterar i att de förtroendevalda inte upplever sitt uppdrag som 

belastande. 

Vidare lyfter de det stundvis uppkommit problem med jargong inom plutonerna. De lyfter att 

det är positivt att de värnpliktiga har blivit varma i kläderna och tar eget ansvar. En 

konsekvens har dock blivit att vissa värnpliktiga, enligt förtroendepersonernas uppfattning, 

upplever att de förtroendevalda försöker ta för mycket ansvar för övriga.  Det konstateras att 

situationen är på väg att förbättras.  

Förtroendepersonerna lyfter att de fått en god utbildning i förtroenderollen i allmänhet och 

värdegrund i synnerhet. På båda kompanierna ger ovannämnda förtroendevalda ett kompetent 

och engagerat intryck. De nämner att de fått en god utbildning inför sina uppdrag och därför 

känner sig trygga.  
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Marine Weekend är något som nämns under samtalet. Evenemanget genomförs sista helgen i 

mars och ger kvinnor möjligheten att testa på marinen. På eventet kommer värnpliktiga vara 

befäl och instruktörer. Värnpliktiga kommer få möjlighet att åka till sina skolor, 

idrottsföreningar och andra platser för att informera om sin värnplikt. Pliktrådet konstaterar att 

det är ett väldigt bra initiativ. Det främjar kunskap om totalförsvaret i samhället samtidigt som 

det ger de värnpliktiga möjligheten att utöva befäls- och instruktörskap.  

Befattningar  

Under besöket framkommer att det var 14 individer som på mönstringen fått information om 

att de skulle vara i Göteborg, men som utan förvarning placerades i Karlskrona. I ett annat fall 

hade värnpliktiga blivit inkallade till amfibieskytte och sedan hamnat på robotpluton. 

För de som kallats in som gruppchefer har enligt utsago ingen fått en sådan utbildning.  

Exempel som dessa förekommer allt för ofta vid Pliktrådets besök och det är uppenbart att det 

kraftigt sänker förtroendet för Försvarsmakten. Inte minst utgör det ett svek och ett 

principiellt felsteg. Eftersom den pliktade viger en lång period av sitt liv åt Försvarsmakten, 

under ett av livets mest formativa skeden, är det inte mer än rimligt att kräva att informationen 

vid mönstringen sedan stämmer överens med verkligheten.  Inte minst för de individer som 

mönstrar på frivillig basis.  

Vi vill också understryka att det inte är acceptabelt att lägga upp värnpliktsutbildningen på ett 

sätt som förutsätter att individen ska fortsätta sin karriär. Totalförsvarsplikt ska enligt lag 

användas för att fylla krigsorganisationen, inte för att lösa det lokala förbandets personalbrist. 

Avslutning 

Efter de två möten som denna rapport sammanfattar lämnar vi Amf 1 Göteborg med en 

överlag positiv bild å de värnpliktigas vägnar. Däremot är det uppenbart att många 

värnpliktigas befattningar hanterats på ett sätt som skapar mycket dåliga förutsättningar för 

bibehållen motivation och förtroende för TRM och Försvarsmakten. Denna problematik 

önskar vi att förbandet tar tag i. Tack för ett givande besök! 

 

 

 

 


