VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖDD 2004

Mönstring
& värnplikt
Det här gäller
dig som fyller
18 år

DU MÅSTE SVARA PÅ MÖNSTRINGSUNDERLAGET

Hej!
Den här broschyren skickar vi hem till dig för att du snart kommer
få mönstringsunderlaget. Här hittar du viktig information om dina
skyldigheter, kopplade till mönstringsunderlaget, mönstring och
värnplikt. Men vi berättar också om vilka möjligheter detta ger.
Dina skyldigheter

Det år du fyller 18 år ska du
fylla i mönstringsunderlaget. Det är
ett frågeformulär som finns på vår
webbplats. Du som har fått den här
broschyren måste alltså svara på
frågorna. Inom ett par veckor kommer
du att få ett brev med inloggningsuppgifter. När du har fått brevet har du två
veckor på dig att svara. Vi använder
sedan dina svar för att bedöma om du
ska kallas till mönstring. 19 000 av
Sveriges 18-åringar kommer bli kallade
till mönstring nästa år. Vi väljer ut de
som har rätt förutsättningar. Om du
blir kallad är det din skyldighet att
mönstra.

Dina möjligheter
Den som går en grundutbildning med
värnplikt får både en praktisk och teoretisk utbildning. Utbildningen får dig
att växa som människa och ger minnen
för livet. Du kommer att utveckla din
samarbetsförmåga, ditt ledarskap
och din förmåga att prestera under
stress. Dessutom bygger du upp
självkänslan, konditionen och ditt
cv. Efter grundutbildningen kan du
vidareutbilda dig till officer och söka
jobb i Försvarsmakten. Eller så använder du de nya erfarenheterna till
något helt annat.

MÅNGA MÖJLIGHETER

Du bygger upp självkänslan,
konditionen och ditt cv.
STEG FÖR STEG: SÅ FUNKAR MÖNSTRINGEN

Mönstring –
1

Mönstringsunderlaget
Mönstringsunderlaget finns på vår webbplats.
Vi använder sedan dina svar för att bedöma om du ska kallas
till mönstring. Du kommer inom några veckor att få ett brev
från oss med inloggningsuppgifter till webbplatsen.
När du fått brevet har du två veckor på dig att logga in och
svara på frågorna där. Frågorna handlar om din hälsa och fysik.
Det är din skyldighet att svara sanningsenligt. Om du inte svarar
kan du få betala vite. Vi använder dina svar för att bedöma om du
ska kallas till mönstring.
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Besked om mönstring
I månadsskiftet mars–april får du veta om
du kommer bli kallad till mönstring eller inte.
Om du blir kallad måste du komma till oss. Den som
inte blir kallad till mönstring men ändå är intresserad
av att göra värnplikt, kan göra en egen ansökan.
Läs på pliktverket.se om hur det går till.
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Om du inte svarar kan du
få betala vite. Vi använder
dina svar för att bedöma
om du ska kallas
till mönstring.

19 %
kallas till mönstring.

Mönstring
Mönstringen tar en till två dagar och består av tester,
undersökningar, bedömningar och intervjuer. Under
mönstringen får du bland annat träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog. Resultaten visar vilka
förutsättningar du har för att klara en grundutbildning med värnplikt. Om du blir underkänd på något av
momenten kommer du få avbryta din mönstring och
åka hem.
Du kan mönstra i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Vi står för resa, mat och boende.

!

Vi följer gällande rekommendationer för covid-19.
Detta kan påverka delar av din mönstring.

– steg för steg
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Inskrivning
I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Handläggaren matchar dina resultat med
de befattningar som finns. Innan du åker hem från
mönstringen får du ett preliminärt besked. Det visar om
och var någonstans du ska göra grundutbildning med
värnplikt. Inom några månader efter mönstringen får du
ett slutgiltigt inskrivningsbeslut.
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Grundutbildning med värnplikt
Om du blir inskriven till grundutbildning med värnplikt
kommer din utbildning pågå i 6 till 15 månader.
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.

6–15

månader är grundutbildningen,
beroende på befattning
Vanligast är 9 månader.

EN SKYLDIGHET

Om du blir kallad till mönstring måste du komma till oss.
Svar på de vanligaste frågorna hittar du på:
pliktverket.se

MÖNSTRING
VÄRNPLIKT

Orter &
utbildningar
Grundutbildning med värnplikt finns
på flera orter i landet och med olika
inriktningar. Inriktningen beror på vilken
befattning du skrivs in till.

185
ANTAL UTBILDNINGAR:
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Helikoptermekaniker, röjdykare, kock eller
kanske luftbevakare? Alla dessa yrken börjar med en grundutbildning med värnplikt.

19 000
personer kallas till mönstring nästa år.

MER INFORMATION: PLIKTVERKET.SE

Fördelar för dig.
Och för Sverige.
Det finns många anledningar till att göra värnplikt.
Framför allt bidrar du till att Sverige fortsätter att vara ett
tryggt land. Men det finns även andra fördelar för dig.
Ersättning per dag
Du får en dagsersättning på
146 kronor per tjänstgöringsdag.
Det motsvarar cirka 4 380 kronor
skattefritt per månad.
Utbildningspremie
När du avslutar utbildningen
får du en premie som motsvarar summan av den redan utbetalda dagsersättningen. Om du till exempel har
gjort en nio månaders utbildning, så
multipliceras 4 380 kronor med nio.
Det innebär en premie på 39 420
kronor.
Resor till och från hemmet
Många av helgerna är lediga. Då står
Försvarsmakten för resorna till och
från hemmet.

Fritt boende och fri mat
Försvarsmakten står för både boende och mat under hela värnplikten.
Rätt till studieuppehåll
Om du har blivit antagen till värnplikt
kan du ansöka om studieuppehåll.
Då behåller du din studieplats och
kan börja eller återuppta studierna
efter grundutbildningen.
Betalt högskoleprov
Om tiden för högskoleprovet
sammanfaller med din grundutbildning betalar Försvarsmakten för två
prov.

Ring 0771-24 40 30 om du har frågor om mönstring och prövning!
For information in other languages, visit pliktverket.se

MER INFORMATION KOMMER VIA BREV

MÖNSTRING OCH VÄRNPLIKT ÅR 2022–2023

Det här kommer hända
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JANUARI–FEBRUARI 2022
BREV MED INLOGGNINGSUPPGIFTER
Plikt-och prövningsverket
skickar i början av året
ut ett brev med inloggningsuppgifter till de cirka 100 000
18-åringar som ska besvara
årets mönstringsunderlag. Du
som får brevet måste svara på
frågorna inom två veckor. Brevet skickas ut fram till början
på februari.
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MARS–APRIL 2022
BESKED OM MÖNSTRING
Under mars–april får de
som väljs ut till att mönstra
besked om detta. Beskedet
läggs in på minsida.pliktverket.se eller skickas via brev.
Bland de som är födda 2004
kallar vi cirka 19 000 till
mönstring.
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APRIL 2022–
FEBRUARI 2023
KALLELSE TILL
MÖNSTRING
Ungefär två månader innan
mönstringsdagen skickar vi
ut en kallelse till mönstring.
De första får sin kallelse i
april.
Om mönstringen sker senare
på året eller inte förrän 2023,
kommer kallelsen senare.
I kallelsen står det när och
var du ska mönstra.
När du har tagit emot
kallelsen måste du gå in på
minsida.pliktverket.se och
bekräfta detta.
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MAJ 2022–APRIL 2023
MÖNSTRING
Mönstringen tar en till
två dagar. Då får du bland
annat göra olika medicinska
tester och undersökningar.
Mönstringen sker på något
av Plikt-och prövningsverkets kontor i Stockholm,
Göteborg eller Malmö. Var
du får mönstra beror oftast
på var i landet du bor. Du
som ska mönstra kommer att
få en bok hemskickad. Där
finns all information om hur
mönstringen går till. Det går
också bra att läsa mer och
se filmer på vår webbplats
pliktverket.se.
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SOMMAREN 2023 OCH
FRAMÅT
UTBILDNING
För den som är född 2004
startar den första grundutbildningen med värnplikt
sommaren 2023.
Utbildningen är mellan 6 och
15 månader lång och
hålls på olika orter i landet.

ÖPPNA SNAPCHAT OCH SKANNA KODEN!

Mönstringslinsen –
upplev mönstringen
rum för rum
Träffa sjuksköterskan, läkaren och psykologen.
Besök datasalen och kika in i rummen med de
fysiska testerna. I Mönstringslinsen kan du ta del
av mönstringens alla steg – rum för rum.
Öppna Snapchat och skanna koden!

