VÄRNPLIKTSBOTEN
MÖNSTRINGSUNDERLAGET OCH MÖNSTRING

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på
vår webbplats. Svaren använder vi för att bedöma
vilka som har bäst förutsättningar att klara en
grundutbildning med värnplikt. Kallelsen till
mönstring kommer två månader innan mönstringen.

Har du frågor eller funderingar angående mönstring eller
grundutbildning med värnplikt? Prata med Värnpliktsboten på
Facebook Messenger. Hen svarar på frågor och reder ut rykten.
Gör så här:
1. Öppna din Facebook Messenger och klicka på din

egen profilbild i vänstra hörnet.
2. Klicka på din profilbild som är omsluten av QR-kod.
3. Tryck på rutan ”Skanna kod” högst upp på sidan och

rikta kameran mot QR-koden här nedanför.

MER INFORMATION

För mer information om mönstring eller
grundutbildning med värnplikt gå in på
rekryteringsmyndigheten.se eller
forsvarsmakten.se/varnplikt.

Du hittar kontaktuppgifter på vår webbplats.

VILL DU HA
INFORMATION PÅ
ETT ANNAT SPRÅK?
DEN HÄR INFORMATIONEN
FINNS ÖVERSATT PÅ
VÅR WEBBPLATS

Blir du inte kallad till mönstring kan du istället
ansöka om att få pröva. Läs mer om hur du ansöker
på jobb.forsvarsmakten.se. Där kan du också läsa
om de olika befattningarna och vad inriktningarna
innebär, samt om dina möjligheter inom
Försvarsmakten efter grundutbildningen.

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

Hej!

I år fyller du 18 år, det innebär att du ska
svara på frågorna i mönstringsunderlaget
och att du kanske blir kallad till mönstring.
I det här brevet kan du läsa om dina
skyldigheter. Och möjligheter.

Enligt lagen om totalförsvarsplikt är alla mellan 16 och 70 år som
är bosatta i Sverige totalförsvarspliktiga. För dig som är 18 år
innebär det att du ska svara på frågorna i mönstringsunderlaget
och att du kan bli skyldig att mönstra och göra grundutbildning
med värnplikt. Blir du kallad att mönstra gör du det hos oss på
Rekryteringsmyndigheten.

DINA SKYLDIGHETER

De allra flesta som får det här brevet behöver fylla i mönstringsunderlaget, men inte alla. Mönstringsunderlaget är ett
frågeformulär på vår webbplats rekryteringsmyndigheten.se.
Vi använder uppgifterna för att bedöma om du ska kallas till
mönstring eller inte. De flesta ungdomar som fyller 18 år under
året är skyldiga att svara på frågorna. Du kan läsa mer om vilka
som inte behöver fylla i mönstringsunderlaget på vår webbplats.

DINA MÖJLIGHETER

Att genomföra grundutbildning med värnplikt öppnar också
många dörrar. Du kommer att utvecklas både fysiskt och psykiskt.
Under grundutbildningen kommer du lära dig att hantera stress,
jobba i grupp och lära dig mer om dig själv. Du bygger upp
din självkänsla, din kondition och ditt CV.

VARFÖR HAR VI ETT MILITÄRT FÖRSVAR?

Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sveriges fred,
frihet och självbestämmande och på så sätt se till att
Sverige förblir ett självständigt land. Om det blir krig
eller någon form av kris som påverkar samhället är
alla skyldiga att hjälpa till utifrån sin förmåga.

Har dina föräldrar eller andra vuxna i din närhet frågor
om mönstring och värnplikt? Ge dem den här delen.

1. FYLL I MÖNSTRINGSUNDERLAGET

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på vår webbplats.
I mars får du ett brev från oss med inloggningsuppgifter. När du
fått brevet kan du logga in och svara på frågorna. Du loggar in
med e-legitimation eller med ditt personnummer tillsammans med
lösenordet som du får i brevet. Du har två veckor på dig att svara.
Vi använder dina svar för att bedöma om du ska kallas till mönstring.

2. BESKED OM MÖNSTRING

I maj får du veta om du kommer bli kallad till mönstring eller inte.
Du mönstrar antingen i Malmö eller i Stockholm. Exakt var och när
får du reda på ungefär två månader innan mönstringsdatumet.
Blir du inte kallad kan du själv ansöka om att pröva och få möjlighet
att göra grundutbildning med värnplikt.

3. MÖNSTRA

Mönstringen består av tester, undersökningar, bedömningar och
intervjuer och tar en till två dagar att utföra. Under mönstringen får
du bland annat träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog.
Resultaten visar din kapacitet för att göra grundutbildning med värnplikt.

DU
MÖNSTRAR
I STOCKHOLM
ELLER I
MALMÖ

UPPFYLLER DU INTE
DINA SKYLDIGHETER
KAN DET LEDA TILL
VITE ELLER BÖTER

4. INSKRIVNINGEN

I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare
som matchar din kapacitet med de befattningar som finns. Innan du
åker hem från mönstringen får du ett preliminärt besked om du ska
göra grundutbildningen och i så fall var. Inom några månader efter
mönstringen får du ditt slutgiltiga inskrivningsbeslut.

DU AVSLUTAR DINA
GYMNASIESTUDIER INNAN
GRUNDUTBILDNINGEN BÖRJAR
5.GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT

Försvarsmakten ansvarar för grundutbildningen som inleds med cirka
tre månaders grundläggande militärutbildning. Därefter fortsätter du
med en befattningsutbildning som varar i en till åtta månader, beroende
på vilken befattning du är antagen till. Efter grundutbildningen kan
du vidareutbilda dig eller söka jobb inom Försvarsmakten. Alla som
genomfört grundutbildning med värnplikt med godkänt resultat blir
krigsplacerade. Krigsplaceringen är en planeringsåtgärd som innebär
en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap.

VARFÖR SKA DU SVARA PÅ FRÅGORNA?

I mönstringsunderlaget ställer vi frågor om din hälsa
och fysik eftersom utbildningen är både fysiskt och
psykiskt krävande. Det är viktigt att du är fullt frisk
när du gör utbildningen. Du får inte ha några skador,
sjukdomar eller andra hälsotillstånd som kan förvärras
eller som kan innebära att du utsätter andra för en
risk. Därför är det viktigt att du svarar sanningsenligt.

HEJ!

Din 18-åring har fått en viktig uppgift.
Som förälder eller annan vuxen i ungdomarnas
närhet är det viktigt att känna till vad värnplikt,
mönstringsunderlag och mönstring innebär.
VÄRNPLIKTEN ÄR EN SKYLDIGHET.
OCH EN MÖJLIGHET.

För två år sedan beslutade regeringen att återinföra
skyldigheten att mönstra och göra värnplikt.
Det betyder att alla som fyller 18 i år måste lämna
uppgifter om sig själva till mönstringsunderlaget.
Därefter kan de bli skyldiga att mönstra och sedan
genomföra grundutbildning med värnplikt enligt
lagen om totalförsvarsplikt. Detta gäller alla,
oavsett kön.
Att genomföra den militära grundutbildningen öppnar
många dörrar. Det kommer leda till både fysisk och
psykisk utveckling. Under grundutbildningen kommer
ungdomarna få lära sig att hantera stress, jobba i
grupp och lära sig mer om sig själva.

