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Information om underlaget
› Totalt 30 svar registrerades
› Samtliga svar redovisas i procent om inget annat anges

› Undersökningen publicerades 8 augusti och avslutades 13 augusti
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Hur upplever du att din grundutbildning påverkades av Försvarsmaktens
restriktioner? (%)
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Hur upplever du att din grundutbildning
påverkades av Försvarsmaktens restriktioner?
” Blev väldigt mycket dötid, den fylldes upp med oftast förhastade
orienterade utbildning för att dra ut på tiden.”

”Budgeten för regementet var inte planerad för en ytterligare vecka +
gentjänster vilket gjorde den "oplanerade" tiden till nästan meningslös i
både vi värnpliktiga och befäls ögon.”

”Dagligt arbete med civilanställda samt anställd personal som åkte hem
efter arbetsdagen medans värnpliktiga inte fick möjligheten att gå utanför
grindarna för att fysa utan en chef. Fys utanför grindarna bör vara tillåtet
om värnpliktiga begränsas igen. ”
”Helgtjänst utan vettiga uppgifter och utebliven återhämtning. Vi gick
nästan 2 månader utan att få sova ut en dag.”
” Vi bodde kvar på regementet under näst intill all resterande utbildning
(från mars till juni) vilket ledde till väldigt begränsad utbildning. Under
helger då vi var kvar på regementet bedrevs vanlig verksamhet så även
då uteblev återhämtning. Utbildninger kortades ner och skiftade fokus
från rekryterna till att istället öva befälen. Befälen tappade moral och
även rekryterna så den utbildning som bedrevs tappade kvalité om man
jämför med den innan pandemin (även till följd av personalproblem då de
behövde fylla ut med befäl på heöger som inte skulle jobba annars)”

” Pod: Vi hann med viss utbildning t.ex eldobservatörsutb. Som inte skulle
hunnit genomföras annars. Även befästa vissa andra delar. Ex vis övade
strid med lös amm inför SUSA.
Negativt: blev jävligt dåligt med befäl eftersom de fick ta ut så mycket mer
arbetstid när vi skulle varit lediga. Färre befäl/dag.
Sammantaget fick vi nog en bättre Utb pga Corona.”

TAKTISK.SE

2020-10-25

Hur upplevde du att instruktörerna/befälslaget hanterade det förändrade läget? (%)
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Hur upplevde du att instruktörerna/befälslaget
hanterade det förändrade läget?
”Dom gjorde va dom kunde med de dom hade upplevde jag det som.”
”Hade hoppats på nya ordentliga utbildningar eller att man använt tiden
för att korta ner värnplikten. Kändes mer som att de ignorerade pandemin
på veckodagarna och hittade på litet som krävde så få instruktörer som
möjligt på helgerna så att de kunde säga att de gjort något.”
”Förväntade mig att de skulle vara lite griniga för att de inte var hemma,
men de var glada och engagerade i vår utbildning samt välmående.”

”Kaotiskt, befälen hade helt klart inte snackat ihopp sig då från varenda
befäl kom de olika direktiv”

”Inga större förväntningar på dem innan beslutet fattades men tycker att
befälslaget/instruktörerna gjorde situationen så drägliga för oss som
möjligt samtidigt som man kunde upprätthålla en bra utbildning.”

”De visste inte mycket mer än vad vi gjorde. Jag anser att befälen gjorde
ett gott arbete. De gjorde det bästa av situationen. Med tanke på att första
beskedet om karantän kom kvällen innan vi skulle åka hem så fick befälen
agera snabbt.
Alla befäl, från plutonsbefäl till översten ville att vi skulle ha en bra tid
under karantän.”
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Hur upplever du kvalitén på den utbildning som genomfördes med anledning av
reserestriktionerna? (%)
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Hur upplever du kvalitén på den utbildning som
genomfördes med anledning av reserestriktionerna?
”Dålig budget, oklara uppgifter, befälsbrist.”
”GU komp fick större resurser, för att citera ett av befälen: det ”öppnades
plånböcker vi inte visste fanns”. Vi fick träna extra på bland annat på strid
och spaning.”

” För att den följde upp det vi missade. Bland annat fick vi en hel vecka
med lös ammunition inför SUSAn, vilket var bra eftersom man kände sig
säkrare på skjutgränser med mera.”

”Man använde tiden mer effektivt och hade ingen dötid, men det märktes
på instruktörerna efter ett tag att de blev slitna av att arbeta så mycket
som de gjorde.”

”Oklara instruktioner från högre ledning i försvarsmakten då de först sa
att vår utbildning skulle brytas tidigare än innan så vår plutonschef
bestämde sig för att hoppa över OS/AGU och istället fokusera på att
försöka hinna med så mycket som möjligt. Sen veckan innan vi skulle
mucka så fick vi nya order från högre ledning att så ej var fallet och vi
hade skippat massa extra grejer utan anledning. Så vi fick aldrig göra
OS/AGU vilket jag är extremt besviken över.”

”Fokus skiftade från att utbilda färdigt rekryter till att istället utbilda
befälen.”
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Använde ditt förband de extra helgerna till annan verksamhet än tjänst? (%)
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Om ditt förband använde helgerna till annan aktivitet än tjänst; hur upplevde du den?
(%)
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Om ditt förband använde helgerna till annan aktivitet än
tjänst; hur upplevde du den?
” - Vi hade fiendekunskap och fick även testa att skjuta AKM och M16.
- SIB tre dagar, där vi fick en bra introduktion som gav oss en bra grund
för framtida SIB utbildningar.
- Mer tid för att bli bättre i vår befattning (ledningssoldat på amf).
- Kompanistrid och extrainsatt övning med hela kompaniet.”

”Grillning, fys, möjlighet till återtag i moment eller reputb i moment från
tidigare i utbildningen. Jävligt roligt att få möjlighet att göra det man
behövde öva på eller tyckte var roligt.”

” Tex soldathemmet anordnade aktiviteter såsom brännboll, volleyboll
m.m då vi hade ledig helg.

Extra frivillig stridsledningsutbildning för GC/Stf på både befäls och våran
egentligen lediga tid. ”

”Vi fick uppleva saker och inte minst vapensystem som vi annars inte
hade kommit i kontakt med under utbildningen tex: pistol88, akm, m16 etc,
det anhålls även andra aktiviteter såsom grillkvällar på soldathemmet och
5-kamper.”

” Allt var på något sätt koplat till tjänsten men tex SIB med fx ammunition
var något annat än det vanliga kneget och kändes mer som lek och gav en
möjligheten att slapna av.”
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Anser du att de åtgärder som förbandet genomförde bör användas för efterkommande
kullar? (%)
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Kommentarer kring restriktioner och oklarheter varför
de infördes
”Att de stängde matsalen för oss förlåter jag inte. Inget annat förutom de
indragna permissionerna drog ner motivationen så mycket som att varje
dag, varje mål behöva utspisa iso utomhus, även inne på kasern. Iso
maten var alltid av lägre kvalitet än den i matsalen. Vissa frukostar var vi
3 man ur plutonen som åt. Ett enormt matsvinn.

” Att införa kvällspermission är underligt då vi fick vara på stan under
eftermiddagarna. Förstår att man inte vill ha värnpliktiga som sover på
annan plats. Men de som kommer sova på annan plats kommer sova i
närheten och då kommer i kontakt med samma människor som om hen
hade varit ute på stan (vilket vi fick).

Överlag kändes det som det silades mygg och svaldes kameler. De
stängde matsalen. Så fort det var något där någon högre än plutch var
med så massa restriktioner av ibland oklar art. Men inom plutonen
skedade vi, och levde ihop som vanligt.

Sen när man hamnar i ett scenario som detta att de värnpliktiga inte får
åka hem på helgerna så måste man dra nytta av situationen på ett bättre
sätt. Använd helgerna för ordentliga utbildningar. Men eftersom ingen vill
jobba på helgerna (beakta påMinTidarna som tycker att värnpliktiga är lata
som klagar på tid på kasern) så för man skaka fram underhållning för de
värnpliktiga som de kan använde under de långa sträckorna av dötid.”

Bra med tjänst på helger, man måste fylla dagarna med något
meningsfullt.
Vi fick en sovmorgon på 7 veckor. Där ingick även en vecka högvakt med
den dåliga sömnen. Det var dåligt. När det var sovmorgon var man också
tvungen att få upp 06 i vilket fall om man ville ha frukost.
Kan tycka att de borde organiserat vettigt samkväm nån dag. Det
fallerade. Slutade med att jag som vpl-JBEF fick organisera det.”
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Hur påverkade åtgärderna/aktiviteterna din vilja att ta anställning i Försvarsmakten?
(%)
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Hur påverkade åtgärderna/aktiviteterna din vilja att ta
anställning i Försvarsmakten?
”Det fanns både roliga och tråkiga saker som hände tack vare det beslutet
som fattades till exempel missade jag 20års dagen med 3 veckor pga
karantän på regementet men å andra sidan fick jag skjuta psg 90 so you
win some you lose some I guess. I det stora hela så skulle jag inte säga
att alltihop varken påverkade mig positiv eller negativt vad gäller en
framtida anställning i försvarsmakten.”

”Fick känna på lite mer prövningar och se den organisatoriska sidan av
försvarsmakten under kriser i landet, vilket fick mig att vilja vara en del
av det.”

”För att de fick en att ledsna på alla plötsliga vändningar. Att man kände
sig mer instängd och tvingad att göra saker. Om vi jobbade på bra o låg
före i schemat fick vi bara bajamackor som belöning.”

”Hur man inte gjorde något för att förbättra situationen för oss
värnpliktiga utan enbart införde mer och mer restriktioner vilket ledde till
att moralen på kompaniet sjönk till botten. Man hade ingen gemensam
strategi då tjänst, restriktioner och friheter skillde sig från kompani till
kompani.”
” Man fick en annan syn på hur det kan va att vara anställd, att kunna ha
kul medans man gör något jobbigt vilket för dem flesta den vanliga "VPmisären" inte är.”
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