Hej!

I år fyller du 18 år. Därför är du skyldig att
svara på frågor på vår webbplats. Sedan
måste du kanske mönstra. Här berättar vi
vad det innebär.
Alla i Sverige som är mellan 16 och 70 år är skyldiga att försvara
landet. Det säger svensk lag. Du som fyller 18 år måste lämna
uppgifter om dig själv på Rekryteringsmyndighetens webbplats.
Sedan måste du kanske mönstra och tjänstgöra i försvaret.
Om du ska mönstra gör du det hos Rekryteringsmyndigheten.

DINA SKYLDIGHETER

Du måste lämna uppgifter om dig själv på webbplatsen
rekryteringsmyndigheten.se. De flesta som är 18 år måste svara
på frågorna men inte alla. Vi använder svaren för att bestämma
om du ska mönstra. På vår webbplats kan du läsa mer om vilka
som ska svara på frågorna.

DINA MÖJLIGHETER

Att göra värnplikt öppnar många möjligheter. Under utbildningen
tränar du upp din fysik och din mentala styrka. Du lär dig att
hantera stress och jobba i grupp. Du får chansen att bygga upp
din självkänsla, din kondition och ditt CV.

VARFÖR HAR VI ETT FÖRSVAR?

Vi har ett försvar för att kunna försvara Sveriges
fred och se till att Sverige är fritt och självständigt.
Om det blir krig måste alla hjälpa till att försvara
vårt land. Det kallas totalförsvarsplikt.

Mönstring – STEG FÖR STEG
1. SVARA PÅ FRÅGORNA

I mars får du ett brev från oss med ett lösenord. Då kan du logga
in och svara på frågorna på vår webbplats. Du loggar in med
e-legitimation eller det lösenord som står i brevet. Du har två veckor
på dig att svara.

2. BESKED OM MÖNSTRING

I maj får du veta om du ska mönstra eller inte. Du mönstrar
antingen i Malmö eller i Stockholm. Du får veta tid och plats
ungefär två månader innan du mönstrar. Om du inte ska mönstra
kan du själv ansöka om att få pröva för att göra värnplikt.

3. MÖNSTRA

Mönstringen består av tester, undersökningar, bedömningar och
intervjuer. Det tar en eller två dagar. Du får bland annat träffa en
sjuksköterska, en läkare och en psykolog. Resultaten visar om du är
lämplig att tjänstgöra i försvaret.

DU
MÖNSTRAR
I STOCKHOLM
ELLER I
MALMÖ

OM DU INTE FÖLJER
LAGEN KAN DU FÅ BÖTA.

4. INSKRIVNING

I slutet av mönstringen får du träffa en handläggare. Handläggaren
försöker hitta en befattning som passar din förmåga. Innan du åker
hem får du veta preliminärt om du ska göra värnplikt och i så fall var.
Några månader efter mönstringen får du ett slutgiltigt besked.

DU AVSLUTAR GYMNASIET INNAN
GRUNDUTBILDNINGEN BÖRJAR
5.GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT

Det är Försvarsmakten som ansvarar för grundutbildningen. Du börjar
med en grundläggande militärutbildning i ungefär tre månader.
Sedan fortsätter du med en utbildning för din befattning. Den varar i
en till åtta månader, beroende på din befattning. Sedan kan du välja att
fortsätta utbilda dig eller söka jobb inom Försvarsmakten. Alla som har
avslutat grundutbildningen med godkänt resultat blir krigsplacerade.
Det innebär att de ska sköta ett viktigt arbete om det blir krig eller en
större kris i vårt land.

VARFÖR SKA DU SVARA PÅ FRÅGORNA?

Vi ställer frågor om din hälsa och fysik. Det gör
vi därför att utbildningen är fysiskt och psykiskt
krävande. Det är viktigt att du är fullt frisk under
utbildningen. Du får inte ha skador eller sjukdomar
som kan bli värre eller vara en risk för andra. Därför
är det viktigt att du svarar ärligt.

Vill dina föräldrar eller andra vuxna veta mer om
mönstring och värnplikt? Ge dem den här delen.

HEJ!

Din 18-åring har fått en viktig uppgift.
Som förälder eller annan närstående vuxen
är det viktigt att du vet vad värnplikt och
mönstring innebär.
VÄRNPLIKT ÄR EN SKYLDIGHET.
OCH EN MÖJLIGHET.

Regeringen har bestämt att återinföra skyldighet
att mönstra och göra värnplikt. Därför måste alla
svenska 18-åringar lämna uppgifter om sig själva
på Rekryteringsmyndighetens webbplats. En del
måste mönstra och sedan tjänstgöra i försvaret.
Detta gäller alla, oavsett kön.
Värnpliktsutbildningen ger många möjligheter.
Den är fysiskt och psykiskt utvecklande.
Ungdomarna får lära sig att hantera stress och
jobba i grupp. De får också lära sig mer om sig
själva.

MÖNSTRINGSUNDERLAG OCH MÖNSTRING

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på
vår webbplats. Vi använder svaren för att se vilka
som är lämpliga att tjänstgöra i försvaret. De som
ska mönstra får veta sin tid två månader innan
mönstringen.

VÄRNPLIKTSBOTEN

Har du frågor om mönstring eller värnplikt? Värnpliktsboten på
Facebook Messenger kan svara på dina frågor.
Gör så här:
1. Öppna Facebook Messenger och klicka på din profilbild.
2. Tryck på din profilbild med QR-kod runt.
3. Tryck på ”Skanna kod” och rikta kameran mot QR-koden nedan.

MER INFORMATION

Mer information om mönstring och värnplikt finns på
rekryteringsmyndigheten.se och forsvarsmakten.se/varnplikt.
Våra kontaktuppgifter finns på vår webbplats.

DEN HÄR
INFORMATIONEN
FINNS OCKSÅ PÅ
ANDRA SPRÅK PÅ
VÅR WEBBPLATS

Om du inte ska mönstra kan du i stället ansöka om
att få pröva för att göra värnplikt.
På jobb.forsvarsmakten.se kan du läsa om hur det
går till. Där kan du också läsa om olika befattningar
och dina möjligheter inom Försvarsmakten efter
grundutbildningen.

MÖNSTRING
OCH
VÄRNPLIKT.
DET HÄR
GÄLLER
FÖR DIG
SOM
FYLLER
18 ÅR.

