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Rapport från möte med förtroendevalda F 21 

 

Datum: 2020-01-31 

Plats: Hörsal på F 21 

Deltagare: 

Förtroendevalda på F 21: värnpliktiga 

Pliktrådet:   Lisa Holmqvist, vice ordförande 

   

Sammanfattning 

Under mötet framkom det att det fortfarande finns brister i kommunikationen mellan 

befäl, att det har tagit väldigt lång tid innan de värnpliktiga fått möjlighet till anpassning 

av materiel samt att det fortfarande finns en hel del oklarheter kring befattningar. Under 

mötet diskuterades även andra punkter, såsom resor.  

Ett övergripande problem är just kommunikationen: i allmänhet men även gällande 

befattningar. 

Inledning 

31 januari 2020 besökte Pliktrådet F 21 en andra gång, för att i huvudsak informera om 

kongressen 2020. Vid besöket fick Lisa från Pliktrådet, tillsammans med de 

förtroendevalda, återkoppla till det tidigare besöket.  

Vid rådets första besök handlade diskussionen mycket om befattningar och attityder. 

Under mötet följde vi därför upp dessa frågor. 

Diskussion 

Kommunikation 

De förtroendevalda berättar att de fortfarande upplever brister i kommunikation mellan 

befäl. Detta är någonting som stör utbildningen. Pliktrådet uppmanar till att lyfta dessa 

problem med befälslaget. 

Materiel 

De kvinnliga värnpliktiga meddelar att de har fått ut de nya underkläderna. Dock är det 

mycket som är fel i storlekarna. I övrigt är de mycket nöjda med de nya underkläderna. 

Pliktrådet får med sig en fråga gällande de nya kvinnliga underkläderna, huruvida 

underkläderna täcks av försäkring eller inte, med tanke på att de inte är flamskyddade. 

Träningskläderna har också kommit, men de har samma problem med storlekarna som 

de har med de kvinnliga underkläderna. Precis som underkläderna anser man dock att 

träningskläderna är bra och fyller sin funktion. 
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Det är generellt ont om storlekar på förbandet och det saknas en del materiel. De 

kvinnliga värnpliktiga påpekar att det är särskilt ont om små storlekar. I många fall finns 

det inte ens små storlekar att tillgå, speciellt i vinterutrustningen, där snöblusen är ett 

tydligt exempel. 

Förtroendevalda berättar att de inte fick byta till oket som alternativ till stridsvästen 

förrän för bara någon månad sedan. De har inte heller fått anpassa sitt materiel, men sen 

de fick börja använda oket så har även anpassning av materiel blivit mer tillåtande.  

Men de förtroendevalda vill förtydliga att det har funnits ett mycket större fokus på 

enhetlighet än att materielen ska vara anpassat efter individen. Detta är något som 

Pliktrådet reagerar starkt på och uppmanar de värnpliktiga till att kräva en utbildning i 

anpassning av personligt materiel.  

Övriga synpunkter från de värnpliktiga är att Försvarsmakten bör tillse de värnpliktiga 

med klockor, alternativt ersätta dem eftersom detta är ett krav. Samt att Ficklampa 03 är 

mycket dålig och bör ersättas med pannlampa eller liknande. Pliktrådet uppmanar de 

värnpliktiga på F 21 till att skriva motioner på dessa välgrundade synpunkter. 

Befattningar 

Under inrycket på F 21 har de värnpliktiga upplevt en hel del oklarheter kring vissa 

befattningar. Detta gäller framförallt hundförare och stridssjukvårdare. Oklarheterna 

kring hundförarutbildningen pågår fortfarande och beror på att man inte vet vad man 

kommer att ha för tillgång till hundar när BU startar.  

De förtroendevalda berättar också att en av de värnpliktiga som var placerad som 

hundförare under julledigheten fick bekräftad hundallergi och av självklar anledning 

behövde byta befattning. Processen för befattningsbytet beskrev de värnpliktiga som 

”tvångsförflyttning”, det vill säga att individen inte fick vara med i processen. 

Nuvarande befattning för individen är flygmekaniker. 

Resor 

Pliktrådet är intresserad över hur resorna fungerar för de värnpliktiga på F 21, då det är 

en känd problematik för de värnpliktiga i norra Sverige. För de som flyger har resorna 

gått smidigt men för de individer som bor norr om Stockholm men söder om Luleå så 

blir resorna väldigt långa.  

Bor du exempelvis i Sundsvall så får du ta tåget till Luleå. Väl vid ankomst i Luleå 

måste de som kommer med tåget invänta bussen som hämtar de som kommer med 

flyget, vilket kan innebära ytterligare väntetider på cirka 1,5h.  

De värnpliktiga på förbandet har dock lyft dessa aspekter för kompaniet och i och med 

ny personal så har det blivit mycket bättre. En del har fått åka nattåget. För de som bor 

in i landet har det dock varit krångligare med resor. Några gånger har de värnpliktiga 

fått låna hyrbil och kört hem, vilket har kortat ner restiden väldigt mycket. 

Jargong 

Vid tidigare besök berättade förtroendevalda för Pliktrådet att personal på förbandet 

hade uttryckt sig illa. Pliktrådet talade med förbandet i efterhand i detta ärende och de 

värnpliktiga berättar vid återbesöket att de har fått flertalet ursäkter från individen och 

att det var mycket uppskattat. 
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Samarbetsområden 

De förtroendevalda för en aktiv dialog med befälslag och kompaniledning för att 

förbättra kommunikationen mellan befäl samt mellan befäl och värnpliktiga. Samt 

påpeka de problem som finns med de nya underkläderna och träningskläderna. Utöver 

detta driver de förtroendevalda arbetet med motionsskrivning inför kongressen. 

Pliktrådet önskar att förbandet samarbetar med de värnpliktiga i materielfrågan. 

Materielen är dåligt anpassat för framförallt kvinnor och mindre kroppar, så för att 

undvika belastningsskador är det av yttersta vikta att GU-kompanierna stöttar de 

värnpliktiga i anpassning av materielen. Fysisk hälsa och rörelseförmåga går före 

enhetlighet. 

Befattningsproblematiken är noterad och ett fortsatt arbete med denna fråga är pågående 

på ett övergripande plan. Samtidigt hoppas vi att förbandet förstår problematiken och 

gör det bästa möjliga för de värnpliktiga. Vid byte av befattning är det av yttersta vikt 

att förbandet för en god dialog med den värnpliktige inför befattningsbytet, samt att 

denne i så stor utsträckning som möjligt får vara med och påverka. 

Resor i norr är ett välkänt problem som Pliktrådet har i fokus. Av förbandet önskas 

därför så stor transparens som det är möjligt. Det är tydligt att förbandet är flexibelt och 

försöker hitta så bra lösningar som möjligt. 

Pliktrådet tar med sig frågan om försäkring och de nya underkläderna som inte är 

flamskyddade.  

Avslutning 

Tack för ett bra möte. Pliktrådet hoppas att dialogen på förbandet förbättras genom 

medinflytandesystemet samt att F 21 inför nästa inryck, i ett mycket tidigare skede, 

erbjuder oket som ett alternativ samt anpassning av materiel. 

Tack för ett trevligt besök på F 21 och på återseende! 

 

Lisa Holmqvist 

Arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig 
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