EN SKYLDIGHET
ALLA INTE FÅR
MÖJLIGHET TILL.

VARFÖR MÅSTE
DU GÖRA DET
HÄR?

SE CHRISTINA MALM BERÄTTA.

Upplev mer i Snapchat och med AR!
I den här broschyren har vi tillfört en extra dimension – augmented reality (AR).
Via Snapchat kan du se och höra vår generaldirektör Christina Malm. Du kan också
se frågor ur mönstringsunderlaget.
Gör så här:
Öppna Snapchat. Skanna Snapkoden som finns i utvalda delar
av broschyren. Koden kommer att aktiveras, få liv och bjuda på
en extra dimension.

Vill du veta mer om mönstring och grundutbildning med värnplikt?
Gå in på rekryteringsmyndigheten.se/18ar

HAR DU FRÅGOR? CHATTA MED VÄRNPLIKTSBOTTEN.
Har du frågor eller funderingar om mönstringen eller värnplikten? Prata med
Värnpliktsbotten på Facebook Messenger. Den svarar på frågor och reder ut rykten!

Gör så här:
1.	Öppna Facebook Messenger i din
mobil och klicka på din egen profilbild
i vänstra hörnet.
2.	Klicka på den profilbild som är
omsluten av en QR-kod.

3.	Tryck på rutan ”Skanna kod” högst
upp på sidan och rikta mobilkameran
mot QR-koden.
4. Börja chatta

Om du inte blir kallad till mönstring kan du i stället göra en egen
ansökan. Läs mer om hur du gör på jobb.forsvarsmakten.se

DETTA HÄNDER
NÄR DU FYLLER
18 ÅR.
I ÅR HAR DU FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT. I DEN HÄR
BROSCHYREN BERÄTTAR VI OM NÅGRA AV DE
SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER SOM VÄRNPLIKTEN
INNEBÄR FÖR DIG.
Alla som är mellan 16 och 70 år och bor i Sverige är totalförsvarspliktiga enligt
lagen om totalförsvarsplikt. För dig som fyller 18 i år innebär det att du måste svara
på frågorna i mönstringsunderlaget. Därefter kan du bli kallad till mönstring. Efter
mönstringen kan du bli antagen till grundutbildning med värnplikt.
Skyldigheter. Och möjligheter.
Att bli kallad till mönstring och antagen till grundutbildning med värnplikt innebär
skyldigheter. Men det ger också många möjligheter. Du kommer att utvecklas
både fysiskt och psykiskt. Och du kommer att få minnen för livet, lära dig hantera
stress och att arbeta i grupp. Under utbildningen bygger du upp självkänslan,
konditionen och ditt cv.

I mars får du veta om du blir kallad till mönstring eller inte. Kallelsen till mönstring kommer
mellan april 2020 och mars 2021. Under mönstringen testar vi om du är lämplig att göra
värnplikt hos Försvarsmakten. Mönstringen består av tester, undersökningar, bedömningar
och intervjuer. Du får bland annat träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog. I
slutet av mönstringen träffar du en inskrivningshandläggare som jämför dina resultat med
de befattningar som finns. Inskrivningshandläggaren
informerar även om din möjlighet att ansöka om att vara
vapenfri. Innan du åker hem får du ett preliminärt besked
Det tar en till två
om du ska göra värnplikt och i så fall var.
dagar att mönstra.

Från sjukvårdare till logistiksoldat.
Om du blir antagen till grundutbildning med värnplikt kommer din utbildningstid vara
mellan fyra och elva månader. Först får du en grundläggande militär utbildning i tre
månader. Direkt därefter börjar du en befattningsutbildning. Utbildningen kan vara
tekniskt avancerad eller fysiskt krävande – eller både och. Det finns många olika
befattningar: allt från kock och stridsfordonsförare till röjdykare och mekaniker. Du kan
läsa mer om befattningarna på Försvarsmaktens webbplats.

Rekryteringsmyndigheten mönstrar
och Försvarsmakten utbildar.

INTRESSEN OCH KOMPISAR,
HÄLSA OCH MOTIVATION.

DIN 18-ÅRING HAR
FÅTT EN VIKTIG
UPPGIFT.
DEN HÄR INFORMATIONEN ÄR TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER
TILL EN 18-ÅRING, ELLER ÄR VUXEN OCH HAR EN
18-ÅRING I DIN NÄRHET. DET ÄR VIKTIGT ATT DU KÄNNER
TILL VAD MÖNSTRINGSUNDERLAG, MÖNSTRING OCH
GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT INNEBÄR.

DETTA HANDLAR MÖNSTRINGSUNDERLAGET OM.
Du kommer snart att få ett brev med dina inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget.
Då kan du logga in på ”Mina sidor” på vår webbplats och svara på frågorna. Det tar
ungefär 15 minuter att svara på frågorna och du har ungefär två veckor på dig.
Mönstringsunderlaget är ett formulär där du bland annat svarar på frågor om din hälsa,
din skoltid och din inställning till att mönstra och göra värnplikt. Vi använder dina svar
för att bedöma om du ska bli kallad till mönstring.

KOM IHÅG ATT SVARA I TID! SVARAR DU INTE
PÅ MÖNSTRINGSUNDERLAGET KAN DET LEDA
TILL ATT DU FÅR BETALA VITE.

”JAG TYCKER
OM ATT TA
ANSVAR.”
En av flera frågor och påståenden
från mönstringsunderlaget.
Vill du se fler – skanna koden.

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

FÅR DU MÖJLIGHET
ATT GÖRA DIN
SKYLDIGHET?

Skyldigheter.
För tre år sedan beslutade regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och
göra värnplikt. Det betyder att alla som fyller 18 i år måste lämna uppgifter till
mönstringsunderlaget. Därefter kan de bli kallade till mönstring och göra värnplikt, enligt
lagen om totalförsvarsplikt. Detta gäller alla 18-åringar, oavsett kön.
Möjligheter.
Att göra värnplikt skapar många möjligheter för framtiden. Ungdomarna utvecklas både
fysiskt och psykiskt. Under utbildningen får de lära sig mer om sig själva och att jobba
i grupp.

For information in other languages
visit rekryteringsmyndigheten.se

