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Rapport från möte med förtroendevalda F 17 

 

Datum: 2020-01-11 

Plats:  Matsalen F 17  

Deltagare: 

Förtroendevalda på F 17:  Värnpliktiga 

Vice ordförande, Pliktrådet:  Lisa Holmqvist 

Sammanfattning 

Under mötet utgick samtalet från de punkter som de förtroendevalda lyfte vid 

Pliktrådets tidigare besök på F 17. Anpassning av materiel stod i fokus under samtalet, 

där de värnpliktiga nu får anpassa sitt materiel, till skillnad från hur det såg ut vid 

Pliktrådets första besök. Däremot anser de värnpliktiga att bara anpassning inte är 

tillräckligt; det krävs nytt materiel och nya modeller. Vid första besöket fanns en del 

brister i befälens kommunikation, vilket har blivit bättre, men en del av problemen 

kvarstår. 
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Inledning 

Den 11 januari 2020 besökte Pliktrådet F 17 en andra gång, för att i huvudsak informera 

om Värnpliktskongressen 2020. Vid besöket fick Lisa från Pliktrådet sitta ner 

tillsammans med de förtroendevalda och återkoppla till det tidigare besöket. Vid rådets 

första besök handlade diskussionen mycket om materiel, anpassning av materiel samt 

dålig kommunikation mellan befäl. Under mötet följde vi upp dessa frågor. 

Diskussion 

Vid första besöket hade de värnpliktiga inte fått anpassa materielen; de fick exempelvis 

inte använda sig av oket som alternativ till stridsvästen. GU-kompaniets förklaring till 

detta var att de inte hade ok till samtliga värnpliktiga och att de därför tog beslutet att 

samtliga får bära stridsväst. Den huvudsakliga motiveringen till detta var att de 

värnpliktiga ska se enhetliga ut. Detta ledde i sin tur till att många fick skador i början 

av utbildningen.  

De förtroendevalda berättar under mötet att de individer som behöver använda oket nu 

får göra det samt att de har fått möjlighet till anpassning av sitt materiel. Tack vare detta 

har färre skador uppstått och tidigare skador har blivit lindrigare. De värnpliktiga menar 

dock att detta inte är tillräckligt; mycket av materielen de bär är inte tillräckligt 

anpassningsbara.  

Materiel som orsakar problem, och som inte alls är anpassningsbart, är kroppsskydd, 

hjälm och ryggsäck. Dessa tre orsakar problem i störst utsträckning för individer med 

mindre kroppar. Kroppsskyddet bidrar till stora problem för individer med kort rygg, 

smala axlar samt stor byst. Hjälmarna sitter dåligt och är ofta för stora, vilket gör att, i 

kombination med ett kroppsskydd, så åker hjälmen alltid fram och ned framför ögonen, 

speciellt på en kort individ. Ryggsäcken skapar också problem för individer med kort 

rygg, speciellt i kombination med stridsvästen. Detta gör att man inte kan använda sig 

av avbärarbältet och att ryggsäcken inte sitter mot ryggen, vilket lätt bidrar till 

belastningsskador i ryggen. 

Vid Pliktrådets första besök vid flottiljen upplevde de värnpliktiga 

kommunikationsproblem, framförallt befälen emellan. Detta har bidragit till många 

oklarheter och missförstånd som försvårat utbildningen. Vid besöket i januari 2020 

berättar de förtroendevalda att kommunikationen mellan befälen har blivit bättre, samt 

att de värnpliktiga nu vågar säga till när de upplever att kommunikationen bidrar till 

problem. Nu upplever de däremot att befälslagets kommunikation med andra enheter 

skapar problem för de värnpliktiga. Kommunikationen med förrådet, samt mellan GU 

och befattningsutbildningarna, är mycket dålig. De värnpliktiga har inga scheman och 

allt från tvättbyten till utbildning krånglar. 
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Samarbetsområden 

Pliktrådet och de förtroendevalda på F 17 ska bibehålla den goda dialogen sinsemellan. 

De förtroendevalda fortsätter även att hålla en dialog med befälen, för att förbättra 

kommunikationen på förbandet.  

Pliktrådet kommer att fortsätta arbeta för mer jämställt och anpassat materiel inom 

Försvarsmakten. Rådet har i samband med besöket informerat de förtroendevalda om att 

de kommer att ta med sig deras åsikter gällande materiel till en intervju med BLT 

(Blekinge Läns Tidning)1. 

De förtroendevalda driver också på arbetet med motionsskrivning till kongressen.  

Avslutning 

Pliktrådet önskar att förbandet, i allra största möjliga mån, stöttar de värnpliktiga i 

anpassning av den utrustning man har tillgång till. Likaså att man inför nästa inryck inte 

låter enhetlighet gå ut över de värnpliktigas hälsa och välmående. Pliktrådet har dock 

förståelse för att förbandet får materiel tilldelat sig och att det är det som man har att 

arbeta med. Detta är ett omfattande problem i Försvarsmakten och Pliktrådet hoppas att 

F 17 är med och arbetar för förbättring och anpassat materiel. 

 

Lisa Holmqvist 

Arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Artikeln i BLT publicerades den 14 januari 2020: Kritiserar F 17: ”Värnpliktiga kan skadas” 

 
 


