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“[…]Tycker det är kul med militären och älskar den typ av yrke, vill även göra andra bättre och
hjälpa folk till att bli deras bästa jag. Men blev för mycket för mig och körde slut på mig själv.
[…]Jobbet krockade med livet utanför […]och kände som att jag strävade efter en betygsättning
som under GU och ledde till att jag kom till jobbet och grät och kände att jag inte räckte till.”
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Information
› All data är insamlad via en webbenkät. Det är ej möjligt att verifiera om individen som
svarat verkligen tjänstgjort i Försvarsmakten eller varit antagen till den angivna
utbildningen.
› Totalt skrev 38 individer ett fritext-svar. Ett axplock av dessa återfinns i underlaget.
› Underlaget ska inte tolkas som statistiskt säkerställt eller för den delen att ge en rättvis
bild över varför individer tackar nej eller avslutar sin utbildning i förtid.
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Vilken utbildning var du antagen till? (n=39)

“Blev nästintill tvingad till att söka. Fick inte lämna
rummet förens jag lämnat in min ansökan enligt de
två kaptener som kallat in mig på möte. Fick heller inte
information om att man kan söka en skola i den
inriktning som du inte jobbat med under värnplikten ,
vilket ledde till att ja sökte en skola jag inte alls va
intresserad av.”

13%

28%

Av 11 antagna till officersprogrammet var 6 stycken GSS/K, 3 värnplikt, 1 GMU och
1 GSS/T. Av 23 antagna till specialistofficersutbildningen var 16 st GSS/K och 7
värnplikt. Av 5 antagna till reservofficersutbildningen var 2 GSS/K, 2 värnplikt, 1
GSS/T.

“Ansökningen stängde under pågående värnplikt och
befälen sa till oss "att söka nu och bestämma sen".
Slutövningen passerade, jag kunde att jag inte ville
fortsätta i försvarsmakten och tackade nej till min
plats.”

59%

Officersprogrammet

Specialistofficersutbildningen

Reservofficersutbildningen
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Påbörjade du utbildningen? (n=39)
“Avslutade min utbildning efter 1.5 år för att påbörja
polisutbildningen istället. Kände att karriären inom fm
inte alls lockade. Var rädd för att stagnera och bli
bitter. Nu i efterhand hade det nog varit bra att
genomföra hela utbildningen för att därefter
utvärdera vägvalet.”

26%

Av 23 som var antagna till specialistofficersutbildningen påbörjade fyra
utbildningen. Av de 11 som var antagna till officersprogrammet påbörjade sex
utbildningen. Ingen av de som angav att de var antagna till
reservofficersutbildningen påbörjade sin utbildning.

“Dålig bild av vad för typ av verksamhet som
innefattade officersyrket. Dålig informationsspridning
innan utbildningen, kändes som man blev pressad in.
Istället för att vara informativ om utbildningen blev
det en sorts glorifiering som ej reflekterade
verkligheten. Efter allt tiden gick om inblicken in
organisationen blev bättre minskade också
motivationen och intresset för den inriktning som jag
var inne på och insåg då att jag hellre skulle vilja
studerat sou.”

74%

Ja

Nej
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“[…] Jag är glad att jag hoppade av så tidigt som jag gjorde,
och jag kommer aldrig, ALDRIG, sätta min fot på Karlberg igen.”

Ångrar du att du tackade nej? (n=39)

Har du sökt igen? (n=39)
10%

28%

49%

41%

72%

Nej, men funderar på att söka
Nej

Ibland

Nej, kommer inte ska ngon utbildning

Ja, annan utbildning/inriktning
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Varför valde du att tacka nej?
“Jag tog anställning som GSS/K år 2012 och sedan 2014 har jag
haft en tjänst jag verkligen gillar. Jag ser till 95% fram emot att åka
till jobbet nu. Problemet ligger i att mitt kontrakt går ut tidigt år
2024 a.k a mitt "bäst-före-datum", alltså om snart 1,5 år vilket
betyder att jag MÅSTE göra något annat, civilt som militärt. För att
ligga på förhand så sökte jag SOU i panik för att på något vis säkra
att jag har ett jobb i framtiden men när sommaren väl kom kände
jag en otroligt stor ångest inför att bli officer. Inte inför själva
utbildningen utan inför själva arbetet som officer med
kommenderingar till höger och vänster till olika städer runtom hela
Sverige och med oftast chefer som knappt läst en pedagogisk
handbok. Att jag kommer kunna hamna på den tjänst som jag idag
har som GSS/K är extremt osannolik, och om jag skulle hamna där
skulle det endast vara i 2-3 år innan det är dags att bli flyttad på
igen mot sin vilja.

“Blev tvångsflyttad från SoU säk till markstrid pga för många
sökande på få platser. När besked om antagning meddelades
framkom det att förbandet hade ökat antalet platser till säk och
samtliga som sökt från förbandet har kommit in. Valet markstrid
kändes inte helt 100 och i samma period fick jag veta att jag kom in
på PhS. Efter mycket funderande kom jag fram till att PhS kändes
mer rätt i nuvarande livssituation.”

Jag som nu är över 30 år och är inne i mitt "familje-bildande" stadie
i livet kommer ha svårt att åka på dessa kommenderingar som
någon i tidig 20-årsåldee heller samtidigt som man försöker
balansera familjelivet.

Sista skälet till avhoppet är att LogS ej längre tillhandahåller
lägenhet för sökande som har hund och man därmed blir tvungen
att lämna bort sin hund eller sälja den för att plugga 1.5 år.”

Med alla dessa "fakta" i hur mina kollegor som är officerare
används så skrek min kropp "NEJ!" och därför hoppade jag av.”

“Avståndet från F17 till LogS i Skövde men framförallt även för att
det skiljer väldigt mycket på utbildningen som genomförs där
(armé-inriktad) gentemot Flygvapnets syn/arbetssätt emot
logistiken.
Har försökt lyfta att det hade varit bättre genomföra en gemensam
utbildning med marinen som finns i Karlskrona och har en mer
liknade syn på logistiken som vi i flygvapnet kontra armen.

“Valde att ta anställning som GSS/K istället. Dels för att tjänsten
verkar roligare. Dels för att jag tror att jag kommer utvecklas mer
och skaffa erfarenheter som kommer göra mig till en bättre officer
om jag väljer att utbilda mig senare.”
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Varför valde du att avsluta din
utbildning?
“Enbart anpassad mot armén (själv från flygvapnet). Fyrkantigt
nått så förbannat och krav på halv A4 när man tex ska skriva OBO.
Läsplatta och dator 90% och sen hemstudier i 14 veckor, blev kaos
och många avhopp det året på MSS”
“Jag hoppade av från MSS Kvarn av 3 större anledningar.
1. Utbildningskadern var av varierande nivå, särskilt en av
utbildningsofficerarna körde med stuket att påpeka allt mindre bra
man gjort men aldrig något bra. Jag kan ärligt säga att alla som
hade den officeraren som handledare ville byta mot en annan. Det
gick dessutom rykten att officeren var endast där för att dennes
hemförband stod inte ut med individen samt att det väntade en
befordran om hen genomled ett eller två år på kvarn.
2. Efter utbildningen väntade mig en tjänst på mitt hemförband
som jag redan haft rollen som i 5 år (GU-instruktör). I princip
omöjligt att göra något annat enligt förbandet även om det var
välkänt att jag hade 8 kullar i ryggen redan (GMU inräknat).
3. Lönen - kunde inte tillgodoräkna mig något av min tidigare
erfarenhet vilket gjorde att jag skulle börja lönen på lägsta nivå
som då var 26000 dvs mindre än1000 kr mer/mån än jag hade
innan för 18 månaders utbildning där jag skulle vara borta från
familj/vänner.
10 år som GSS/K varav 9 år på OR5 nivå.”

“Jag vart tvingad. Jag kuggade en tenta 3 dagar innan Examen och
fick inte chans att göra om den. Då valde man att avsluta min
utbildning. Och hotade med att jag aldrig skulle kunna komma
tillbaka om jag skulle överklaga. Med facit i hand så skiter man i sin
personal rakt av. Detta skedde inom FMTS.”
“Det blev krig i Ukraina och jag kände mig moraliskt tvungen att
hjälpa till.”

“Tagit studieuppehåll under min VFU.
Med anledning av den psykiska arbetsmiljön på den
verksamhetsförlagda skolan som skapade en destruktiv arbetsplats.
Man skapar en härskarkultur där det anses som okej att behandla
kadetter illa, istället för som dem framtida kollegor vi är.
Då man identifierar och lyfter upp ett problem, men istället för att
gemensamt söka en lösning så blir man skuldbelagd som att man
själv är problemet för att man var den som vågade säga det.
Jag vill vara den chefen som våra soldater har rätt till att ha. Den
främsta och bästa ledaren som dem förtjänar.
Men när lärarna på skolan kommer undan med att vara dem mest
destruktiva individerna jag träffat i denna firma och ingen gör
något åt det..... så undrar jag om officersprogrammet är dömt till
att misslyckas...
Jag vet var jag har min moraliska kompass.”
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Observationer
› Flertalet sökande har blivit övertalade av chefer att söka, trots att
individen själv inte haft ett intresse av att läsa vidare. Det har
troligtvis lett till ett högt antal sökande och möjligen till ett högt
antal avhopp.
› Av de som valt att tacka nej trots ett genuint intresse är det
framförallt levnadssituationen som inte möjliggör längre tid på
skola. Det saknas även ekonomiska incitement för att gå från GSS
till SO.
› Av de som påbörjat utbildningen och avslutat i förtid är det
framförallt lärare och utbildningens innehåll som lett till avhopp.
› Ett fåtal individer indikerar att de fått för lite information alternativt
information som varit felaktig vilket påverkat deras vilja att
genomföra utbildningen.
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