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GENERALDIREKTÖRENS 
FÖRORD

Även år 2017 har varit ett utmanande och spännande år för Rekryteringsmyndigheten. Personal-
försörjningen till det militära försvaret är återigen föremål för en omfattande reform i och med att 
regeringen tidigt i mars fattade beslut om att återaktivera värnplikten, som en följd av de förslag 
som lämnades hösten 2016 i utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret 
(SOU 2016:63). Verksamhetsåret har i huvudsak präglats av arbetet med att verkställa regeringens 
beslut, vilket har skett med gott resultat. Redan tidigt i april 2017 började Rekryteringsmyndighe-
ten att skicka ut brev till ungdomar födda år 1999 med information om innebörden av regeringens 
beslut och med uppmaning att lämna uppgifter om sig själva i det så kallade beredskapsunderlaget. 
Uppgifterna har sedan använts för att ta ut de bäst lämpade. Drygt 6 000 totalförsvarspliktiga ung-
domar valdes ut och fick under sommaren besked om att de skulle kallas till mönstring. Mönstring 
i enlighet med lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt började i oktober månad.
Året har vidare i hög grad präglats av ett intensivt arbete med att öka kapaciteten i Rekryterings-
myndighetens samlade verksamhet, inte minst i prövningsverksamheten. Kapacitetsbrister innebar 
att Rekryteringsmyndigheten under främst det första halvåret 2017 inte kunde möta det ökade 
intresse som fanns bland frivilliga sökande till Försvarsmaktens grundläggande utbildning (GU). 
Inför hösten 2017 stod Rekryteringsmyndigheten därtill inför det faktum att ansökningarna till 
polisutbildningen hade ökat med 50 procent, och att prioritera uppdragen blev nödvändigt. Antalet 
genomförda prövningar totalt under 2017 har trots kapacitetsbristerna ökat med drygt tio procent. 
Ett omfattande och långsiktigt arbete rörande kompetensförsörjning och rekrytering, som pågått 
under hela året, har inneburit att Rekryteringsmyndigheten från och med 2018 har fördubblat sin 
prövningskapacitet. Syftet är att över tid kunna möta såväl Försvarsmaktens som Polisens och an-
dra uppdragsgivares behov, inklusive uppdraget att kalla och mönstra totalförsvarspliktiga.
Rekryteringsmyndigheten har fortsatt det viktiga arbetet att tillsammans med Försvarsmakten sä-
kerställa att samtliga krigsförband är uppfyllda med krigsplacerad personal, ett arbete som bedrivs 
på ett proaktivt sätt med Rekryteringsmyndighetens personal på plats hos förbanden. Ett viktigt 
stöd har också lämnats till Försvarsmakten i samband med övning Aurora 17 och övrig repetitions-
utbildning som genomförts under 2017. Förutom ordinarie verksamhet till stöd för repetitionsut-
bildningen av krigsförbanden har Rekryteringsmyndighetens medverkan i övning Aurora inneburit 
att viktiga erfarenheter och lärdomar har kunnat dras för vår egen beredskapsplanering, ett arbete 
som intensifierats under året.
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Rekryteringsmyndigheten har deltagit i och lämnat goda bidrag i arbetet med att återuppbygga 
totalförsvaret, ett arbete som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Försvarsmakten. Flera av totalförsvarets myndigheter har under året tagit stöd av Rekryterings-
myndigheten i frågor om bemanning, personalplanering och krigsplacering i samband med höjd 
beredskap.
Tidigare fattade beslut om organisation och lokalisering av Rekryteringsmyndighetens verksamhet 
har fullföljts under året. Prövningsverksamheterna i Göteborg respektive Kristianstad har avveck-
lats och en ny större prövningsenhet har etablerats i Malmö från och med 1 januari 2018. 
Jag är mycket stolt över de verksamhetsresultat som vi har åstadkommit under 2017, och särskilt 
över att myndigheten, inom mycket snäva tidsramar, på ett professionellt och rättssäkert sätt har 
genomfört regeringens beslut om återaktivering av värnplikten. Detta, tillsammans med det kvali-
ficerade stöd som lämnas inom området bemanningsstöd till krigsförbanden, innebär att vi lämnar 
ett betydelsefullt och tydligt bidrag till det försvarspolitiska målet att öka den operativa effekten i 
krigsförbanden. Parallellt har vi genomfört omfattande insatser för att stödja Polismyndigheten i 
deras utmanande och viktiga arbete att fylla det kraftigt utökade antalet platser i polisutbildningen. 
Det goda resultatet har kunnat uppnås tack vare våra kunniga, engagerade och hängivna medarbe-
tare.

Christina Malm, generaldirektör
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Myndighetens uppgift är att pröva och bedöma lämpligheten hos totalförsvarspliktiga och sökande 
till Försvarsmaktens militära utbildningar samt bemanna krigsförbanden med rätt personal.  
Rekryteringsmyndigheten stödjer även andra myndigheter inom totalförsvaret med att pröva lämp-
liga personer för utbildningar och yrken med särskilda krav.

Myndighetens organisation från 1 januari 2017 

GD

Stab

Prövningsenhet 
Stockholm

Prövningsenhet 
Malmö

Avdelningen för  
prövning

Avdelningen för  
IT

Avdelningen för  
verksamhetsstöd

Avdelningen för  
bemanning och  

beredskap

Myndighetens ledning och avdelningar finns i Karlstad och de två prövningsenheterna i Stock-
holm och i Malmö. Under året har prövningsenheterna i Göteborg och Kristianstad avvecklats. 
Prövningsenheten i Malmö etablerades under 2017 och öppnade i januari 2018.
Antalet anställda har under året ökat från 113 till 140 personer, varav 76 kvinnor och 64 män. På 
myndigheten arbetar bland andra psykologer, läkare, sjuksköterskor, systemutvecklare, medarbetare 
som arbetar med krigsorganisationen respektive totalförsvarspliktiga, HR-specialister, jurister, eko-
nomer och kommunikatörer.
Under 2017 omsatte myndigheten cirka 187 mkr och genomförde drygt 12 000 prövningar.

Historik
Myndigheten har sitt ursprung i Pliktverket som bildades 1995. Sedan dess har myndigheten re-
gistrerat och placerat personal i det svenska totalförsvaret. Pliktverket övertog arbetsuppgifterna 
från Värnpliktsverket och Vapenfristyrelsen. Pliktverket tog också över vissa uppgifter från  
Räddningsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.
2011 bytte Pliktverket namn till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

KORT OM TOTALFÖRSVARETS  
REKRYTERINGSMYNDIGHET
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Resultatredovisningen har en ny indelning 2017 som tydligare visar hur verksamhetens prestatio-
ner har utvecklats. Den tidigare indelningen, i avgifts- respektive anslagsfinansierad verksamhet, 
ersätts med indelningen Stöd till personalförsörjning och Stöd till bemanningsansvariga. Jämförelseta-
len från tidigare år har justerats. 

Ekonomiskt resultat/kapitalförändring per verksamhet 2017 (tkr)

Verksamhet Intäkter Kostnader Resultat/
Kapitalför
ändring

Utfall Varav: Utfall
Anslag1 Övriga 

intäkter2

Stöd till personalförsörjning
Försvarsmakten, mönstring och 
ansökan om prövning till grundut-
bildning med värnplikt

111 310 19 124 92 186 111 310 0

Försvarsmakten, övriga uppdrag 1 408 1 408 1 408 0
Försvarshögskolan, prövning inför 
officersutbildning

4 852 4 852 4 852 0

Polisen, prövning inför polisutbild-
ning

42 115 42 115 41 707 408

Övriga uppdrag, civila uppdrags-
givare

3 368 3 368 3 368 0

Summa 163 053 19 124 143 929 162 645 408

Stöd till bemanningsansvariga 
Bemanningsstöd till krigsförbanden
Krigsplacering 2 805 2 805 2 805 0
Tjänstgöring 18 567 18 567 17 358 1 209
Bemanningsstöd till totalförsvaret 
i övrigt

2 589 2 589 2 589 0

Summa 23 961 5 394 18 567  22 752  1 209

TOTALT 187 014 24 518 162 496 185 398 1 617

Totalt enligt resultaträkningen 187 014 24 518 162 496 185 398 1 617

Tabellen visar totala intäkter och kostnader.
1 Den totala anslagsförbrukningen framgår av anslagsredovisningen.
2 Inklusive finansiella intäkter.

De totala intäkterna 2017 uppgick till 187 014 tkr och de totala kostnaderna till 185 398 tkr. Mel-
lanskillnaden, 1 617 tkr, är överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Relationen mellan anslags-
finansierad och avgiftsbelagd verksamhet 2017 var att verksamheten finansierades till 13 procent 
med anslag och till 87 procent med avgifter. Årets överskott i den avgiftsbelagda verksamheten 
motsvarar en (1) procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning.
De totala kostnadernas fördelning mellan verksamheterna Stöd till personalförsörjning och Stöd till 
bemanningsansvariga är 88 procent respektive 12 procent.

RESULTATREDOVISNING
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ÅTERAKTIVERING AV MÖNSTRING OCH GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT

Regeringens beslut om att återaktivera värnplikten

I maj 2010 beslutade riksdagen att rekryteringen till det svenska försvaret skulle bygga på enbart 
frivillighet. De delar i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt som handlar om skyldigheten att 
mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt lades därför vilande. Samtidigt beslutade 
riksdagen att lagen om totalförsvarsplikt ska vara könsneutral, vilket innebär att kvinnor och män 
har samma skyldigheter när det gäller mönstring och att genomföra grundutbildning med värn-
plikt.
Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att återaktivera värnplikten, vilket innebär att
• skyldigheten att mönstra gäller från och med 1 juli 2017,
• skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från och med 1 januari 2018.
Rekryteringsmyndigheten skulle senast andra kvartalet 2017 informera de totalförsvarspliktiga 
födda 1999 och 2000 om innebörden av skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra grund-
utbildning med värnplikt. 
Bakgrunden till beslutet är att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde försämrats 
och att Försvarsmaktens behov av personal i krigsförbanden inte har kunnat säkerställas enbart ge-
nom rekrytering på frivillig väg. Beslutet innebär att personalförsörjningen av det militära försvaret 
fortsatt bygger på frivillighet med plikt som komplement. Personalförsörjningen ska så långt som 
möjligt bygga på den enskildes intresse, motivation och vilja.
Mot bakgrund av regeringens beslut har Rekryteringsmyndigheten under andra kvartalet 2017 
informerat totalförsvarspliktiga födda 1999 och 2000 om innebörden av regeringens beslut. Vidare 
har Rekryteringsmyndigheten under 2017 kallat totalförsvarspliktiga födda 1999 till mönstring för 
att skrivas in till grundutbildning med värnplikt 2018. 
Nedan återfinns en översiktlig illustration av de olika momenten i återaktiveringen av värnplikt för 
årskullen födda 1999.

Tidsaxel 2017  totalförsvarspliktiga födda år 1999

APRILMAJ JUNI JULI OKTOBER

BEREDSKAPSUNDERLAGET
Informationsbrev med inlogg-
ningsuppgifter till beredskaps-
underlaget skickades ut.

KALLELSE TILL MÖNSTRING
De första kallelserna skickades 
ut i slutet av juli 2017 och sedan 
löpande.

MÖNSTRA
Mönstringsstart för  

de totalförsvarsplik-
tiga födda 1999.

SELEKTERING
Bedömning av vilka som har förutsättningar att ge-
nomföra en grundutbildning med värnplikt. Ungdo-
marnas motivation och intresse utgör en urvalsfaktor.

Informationsbrev om beredskapsunderlaget

Andra kvartalet 2017 skickade Rekryterings-
myndigheten brev till totalförsvarspliktiga ung-
domar födda 1999 med information om inne-
börden av skyldigheten att genomgå mönstring 
och fullgöra grundutbildning med värnplikt. 

De fick också inloggningsuppgifter till bered-
skapsunderlaget, ett webbaserat frågeformulär 
som alla1 totalförsvarspliktiga 18-åringar är 
skyldiga att svara på. Frågorna handlar bland 
annat om hälsa, fysiska förutsättningar, skol-
gång, intressen och inställning till att genom-

1 Följande är undantagna från att lämna uppgifter till beredskapsunderlaget: svensk medborgare som inte är folkbok- 
 förd i Sverige samt person som är intagen för vård, som fått assistansersättning eller bilstöd från Försäkringskassan   
 eller som blivit beviljad en LSS-insats från kommunen.
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föra grundutbildning med värnplikt. Drygt  
84 300 av ungdomarna loggade in på myndig-
hetens webbplats och svarade på frågorna. Det 
motsvarar en svarsfrekvens på 93 procent, sam-
ma svarsfrekvens för både kvinnor och män. 
Motsvarande svarsfrekvens för år 2016 var 91 
procent för kvinnor och 92 procent för män.
Rekryteringsmyndigheten har inte utdömt 
något vite till de som inte svarat.

Selektering

Utifrån de uppgifter som ungdomarna läm-
nade har Rekryteringsmyndigheten bedömt 
och gjort ett urval av vilka som ska kallas 
till mönstring med personlig inställelse. Vid 
selekteringen tas hänsyn till bland annat de 
medicinska och fysiska förutsättningarna samt 
individens inställning och intresse.
I slutet av juni fick 6 059 personer, 1 476 kvin-
nor och 4 583 män, av de totalförsvarspliktiga 
födda 1999 besked om att de kommer att kall-
las till mönstring. Övriga fick besked om att de 
inte kommer att kallas.

Mönstring

De första kallelserna till mönstring skickades 
ut i slutet av juli 2017. Mönstringen startade i 
oktober 2017 och pågår till och med maj 2018. 
Fram till och med 31 december 2017 mönst-

rade 2 135 personer, varav 479 kvinnor och  
1 656 män. Vid nomineringen skrevs 955 per-
soner in till en befattning, varav 160 kvinnor 
och 795 män. 
I januari 2018 beslutade myndigheten att 
åtalsanmäla de som tagit del av kallelsen till 
mönstring men som utan giltigt skäl uteblivit 
från den.  

Nominering och inskrivning

Försvarsmakten har cirka 60 olika befattningar 
med varierande kravnivåer. För varje enskild 
befattning finns en fastställd kravprofil som ut-
trycker krav avseende psykiska och fysiska ka-
paciteter. Rekryteringsmyndighetens uppdrag 
är att placera den som är mest lämpad på en 
viss befattning. I samband med mönstringen 
skrivs de totalförsvarspliktiga som uppfyller 
kraven preliminärt in på en befattning. Med 
ett visst intervall genomförs en så kallad no-
minering där de mönstrande får sin slutgiltiga 
placering. I den deltar också Försvarsmakten. 
Nomineringen innebär att tillsättningen av 
befattningarna fördelas jämnt över mönstrings-
perioden. På så sätt har de prövande samma 
chans till en viss befattning oavsett när i tid de 
mönstrar.
Första utbildningsstart för födda 1999 är den 
11 juni 2018.
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Så genomförde Rekryteringsmyndigheten regeringens beslut  
om återaktiverad värnplikt
Att återaktivera plikten har varit ett prioriterat, utmanande och omfattande arbete som involverat 
alla kompetensgrupper inom myndigheten. Arbetet har skett i nära samverkan med Försvarsmak-
ten. För att kunna genomföra beslutet har myndigheten rekryterat personal inom samtliga verk-
samhetsområden, inte minst inom de delar där det sker myndighetsutövning mot enskild.
Nödvändiga internutbildningar om bland annat regelverk och rättsliga processer har skett löpande. 
Rekryteringsmyndigheten har också utbildat berörd personal inom Försvarsmakten. 
Myndigheten har inom tidsramen effektuerat regeringens beslut med gott resultat. Mönstring av 
totalförsvarspliktiga födda 1999, tillsammans med frivilligt prövande, kommer att innebära att  
Försvarsmaktens 4 000 utbildningsplatser kommer att vara fyllda från och med år 2018. 

Ny verksamhetsprocess

Utredningen En robust personalförsörjning av 
det militära försvaret (SOU 2016:63) konsta-
terar att de rättsliga förutsättningarna finns för 
att kombinera frivillighet med plikt som kom-
plement i syfte att få en robust personalförsörj-
ning av det militära försvaret. 
Rekryteringsmyndigheten har under 2017 ut-
vecklat en verksamhetsprocess som utgår från 
de grundläggande ställningstaganden som re-
dovisas i utredningen. Det handlar bland annat 
om att:
• all utbildning ska ske under plikt även för  
 de som söker frivilligt,
• personalförsörjningssystemet ska bygga  
 på både frivillighet och plikt inom   
 befintlig lagstiftning för totalförsvarsplikt,
• lagstiftningens möjlighet att tillämpa  
 så kallad Annan utredning ska   
 nyttjas för de som söker frivilligt till  
 grundutbildningen och att 
• motivation och intresse ska vara en   
 urvalsfaktor vid selektering till mönstring.

Utifrån de grundläggande principerna har  
Rekryteringsmyndigheten arbetat fram och 
detaljerat en verksamhetsprocess som verkstäl-
ler det politiska beslutet och inriktningen. 

Utveckling av ITsystem

Parallellt med verksamhetsprocessen har ett 
nytt modernt systemstöd, Atlas Plikt, utveck-
lats. Det nya systemet stödjer den process som 
bygger på könsneutral plikt och kan också 
hantera frivillighet och plikt parallellt. Målsätt-
ningen har varit att utveckla ett flexibelt och 
säkert systemstöd som svarar upp mot mål-
gruppens förväntningar och krav. Exempelvis 
kan de mönstrande själva boka tid för mönst-
ring och resor samt löpande följa sitt ärende via 
Rekryteringsmyndighetens webbplats. De kan 
också få påminnelser via sms och e-post. 
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Uppdaterade föreskrifter

Myndigheten har beslutat om fyra nya före-
skrifter. De bygger i allt väsentligt på tidigare 
föreskrifter men har anpassats efter bland an-
nat ny lagstiftning och praxis.
• Totalförsvarets rekryteringsmyndighets  
 föreskrifter (TRMFS 2017:1) om   
 totalförsvarsplikt.
• Totalförsvarets rekryteringsmyndighets  
 föreskrifter och allmänna råd (TRMFS  
 2017:2) om förmåner till totalförsvars- 
 pliktiga under tjänstgöring.
• Totalförsvarets rekryteringsmyndighets  
 föreskrifter och allmänna råd   
 (TRMFS 2017:3) om förmåner till   
 totalförsvarspliktiga under mönstring eller  
 annan utredning om personliga   
 förhållanden enligt 2 kap. lagen   
 (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
• Totalförsvarets rekryteringsmyndighets  
 föreskrifter (TRMFS 2017:4) om   
 drogtestning av totalförsvarspliktiga.
Informationsinsatser till årskullarna 1999 och 2000 

Under andra kvartalet 2017 informerade  
Rekryteringsmyndigheten alla ungdomar 
födda 1999 och 2000 om regeringens beslut 
att återaktivera skyldigheten att mönstra och 
genomföra grundutbildning med värnplikt. 
Informationen lämnades dels i informations-
brevet om beredskapsunderlaget (till ungdomar 
födda 1999) och dels i en riktad informations-
kampanj på bland annat Facebook, Youtube, 
Instagram och Google (till ungdomar födda 
1999 och 2000). Kampanjen fick stort genom-
slag hos målgrupperna2.   
I samband med kampanjen fick också Sveriges 
cirka 1 250 gymnasieskolor information om re-
geringens beslut och om beredskapsunderlaget. 
Inför och efter kampanjen genomförde myn-
digheten en så kallad nollmätning respektive 
effektmätning. Kännedomen om regeringens 
beslut att återinföra skyldigheten att mönstra 
och genomföra värnplikt var stor i båda mät-
ningarna, nio av tio kände till skyldigheten. 
Lika många svarade att de trodde att skyldig-
heten gällde lika för både kvinnor och män. 
Skillnaden mellan de båda mätningarna var 
störst när det gällde kännedomen om skyldig-
heten att lämna uppgifter till beredskapsunder-

laget. I nollmätningen svarade knappt fyra av 
tio att de kände till beredskapsunderlaget och i 
effektmätningen svarade de flesta att de kände 
till det. 

Särskild information till ungdomar som ska 
mönstra

De ungdomar som kallats till mönstring har 
fått särskild information för att kunna förbe-
reda sig på bästa sätt. Bland annat har de fått 
ett nyhetsbrev i olika intervall med anpassad 
information samt informerats via en särskild 
grupp på Facebook. Under 2017 hade grup-
pen 1 465 medlemmar, 34 procent av dem var 
kvinnor och 66 procent var män. Runt 600 
personer per dag var aktiva i gruppen.   

Information till intressenter

Regeringens beslut att återaktivera värnplikten 
och arbetet med att implementera beslutet i 
praktiken har rönt stort intresse, både medialt 
och hos myndighetens samarbetspartners. På 
förfrågan har myndigheten informerat och hål-
lit föredrag för en mängd organisationer.  
Det har bland annat handlat om information 
till riksdagens försvarsutskott, enskilda och 
grupper av riksdagsledamöter som besökt  
Rekryteringsmyndigheten, frivilliga försvars-
organisationer, andra intresseföreningar inom 
försvaret, regionala samverkansråd inom 
försvaret, information inom ramen för verk-
samheten vid Folk och Försvar samt utländska 
försvarsattachéer.
Informationen har handlat om beslutets inne-
börd, hur Rekryteringsmyndigheten arbetar 
med att genomföra beslutet i praktiken, de 
olika stegen i pliktprocessen, arbetsläget vid 
olika tidpunkter samt utmaningar.

Bra samarbete med Försvarsmakten

I gott samarbete med Försvarsmakten har 
myndigheten hanterat och funnit lösningar för 
att undvika glapp mellan olika personalförsörj-
ningssystem, med målet att leverera ökad effekt 
i krigsförbanden. Exempel på samarbetsområ-
den är inskrivningsmetodik, till exempel frågan 
om direktinskrivning kontra nominering, krav-
nivåer, former för säkerhetsprövning och inom 
kommunikationsområdet.

2 Källa: Sifo, 7 juni och 4 juli 2017.



|     REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 201712

Intäkter och kostnader per verksamhet 20152017 (tkr)

Verksamhet 2017 2016 2015

Intäkter Kostnader % Kostnader % Kostnader %

Stöd till personalförsörjning

Försvarsmakten, mönstring och ansökan 
om prövning till grundutbildning med 
värnplikt

111 310 111 310 60,0 106 694 60,0 102 674 67,8

Försvarsmakten, övriga uppdrag 1 408 1 408 0,8 3 827 2,2 4 606 3,0

Försvarshögskolan,  
prövning inför officersutbildning

4 852 4 852 2,6 1 700 1,0 1 800 1,2

Polisen, prövning inför polisutbildning 42 115 41 707 22,5 44 559 25,1 25 728 17,0

Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare 
inom totalförsvaret

3 368 3 368 1,8 3 493 2,0 2 900 1,9

Summa 163 053 162 645 87,7 160 273 90,1 137 708 91,0

Stöd till bemanningsansvariga

Bemanningsstöd till krigsförbanden

Krigsplacering 2 805 2 805 1,5 3 213 1,8 1 937 1,3

Tjänstgöring 18 567 17 358 9,4 12 721 7,2 11 315 7,5

Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt 2 589 2 589 1,4 1 579 0,9 381 0,3

Summa 23 961 22 752 12,3 17 513 9,9 13 633 9,0

TOTALT 187 014 185 398 100,0 177 786 100,0 151 341 100,0

De totala intäkterna 2016 uppgick till 179 275 tkr och 2015 till 164 153.

Tabellen visar totala intäkter och kostnader under åren 2015-2017 samt kostnadernas fördelning 
mellan verksamheter och delverksamheter. De totala kostnaderna har ökat med 4,3 procent (7,6 
miljoner kronor) från 2016 till 2017 och mellan åren 2015 till 2016 med 17,5 procent (26,4 miljo-
ner kronor). 
Till följd av den beslutade organisationsförändringen under 2016 genomfördes omställningsåtgär-
der avseende verksamhet, lokaler och personal, vilket medförde att en avvecklingskostnad belastade 
budgetåret 2016 med 12 miljoner kronor. Om kostnaderna rensas för denna avvecklingskostnad 
uppgår kostnadsökningen mellan år 2016 och år 2017 till 19,6 miljoner kronor (11,9 procent) och 
mellan åren 2015 till 2016 till 14,4 miljoner kronor (9,5 procent).
Kostnadernas fördelning mellan verksamheterna Stöd till personalförsörjning och Stöd till beman-
ningsansvariga har en marginell förskjutning, procentuellt, mot Stöd till bemanningsansvariga över 
de tre åren.
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STÖD TILL PERSONALFÖRSÖRJNING

Intäkter och kostnader i verksamheten Stöd till personalförsörjning (tkr)

Verksamhet 2017 2016 2015

Intäkter Kostnader % Kostnader % Kostnader %

Försvarsmakten, mönstring och ansökan 
om prövning till grundutbildning med 
värnplikt

111 310 111 310 60,0 106 694 60,0 102 674 67,8

Försvarsmakten, övriga uppdrag 1 408 1 408 0,8 3 827 2,2 4 606 3,0

Försvarshögskolan,  
prövning inför officersutbildning

4 852 4 852 2,6 1 700 1,0 1 800 1,2

Polisen, prövning inför polisutbildning 42 115 41 707 22,5 44 559 25,1 25 728 17,0

Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare 
inom totalförsvaret

3 368 3 368 1,8 3 493 2,0 2 900 1,9

Summa 163 053 162 645 87,7 160 273 90,1 137 708 91,0

Tabellen visar de totala kostnaderna för verksamheten Stöd till personalförsörjning under åren 2015- 
2017 samt kostnadernas fördelning mellan verksamhetens olika delar. Av myndighetens totala 
kostnader 2017 har 87,7 procent förbrukats inom denna verksamhet. Delverksamheten Försvars-
makten, mönstring och ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt har under övergångs-
året 2017 finansierats via både anslag och avgifter.3 Övriga delverksamheter har finansierats via 
avgifter.

Försvarsmakten  Frivillig antagningsprövning samt mönstring och ansökan om 
prövning till grundutbildning med värnplikt
På uppdrag av Försvarsmakten har Rekryteringsmyndigheten genomfört urvalstester av de som 
ansökt om frivillig antagningsprövning samt de som ansökt om prövning till grundutbildning med 
värnplikt. Rekryteringsmyndigheten har också genomfört urvalstester av de som sökt till andra 
militära utbildningar inom Försvarsmakten. 
Därutöver har Rekryteringsmyndigheten genomfört mönstring av totalförsvarspliktiga i enlighet 
med regeringsbeslutet av den 2 mars.

2017 – ett övergångsår

År 2017 har varit ett övergångsår där Rekryteringsmyndigheten det första halvåret genomfört 
antagningsprövning till grundutbildning enligt det system för frivillighet som gällt sedan 2011. 
Under andra halvåret har myndigheten dessutom kallat totalförsvarspliktiga till mönstring och 
skrivit in till grundutbildning med värnplikt i enlighet med regeringens beslut den 2 mars. Under 
hösten har myndigheten, i samråd med Försvarsmakten, hanterat de som sökt frivilligt enligt vissa 
överenskomna övergångslösningar. 

3 Anslagsvillkor enligt regleringsbrevet redovisas i sin helhet i avsnittet Anslagsredovisning, sidan 33.
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ANSÖKAN 
Den som var intresserad av grundläggande utbildning ansökte på Rekryteringsmyndighetens 
webbplats genom att logga in med e-legitimation eller lösenord. För att bli antagen måste den sö-
kande ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare. Rekryteringsmyndigheten kontrollerade uppgif-
terna mot Skatteverkets register.

REKRYTTESTET 
Om den sökande uppfyllde grundkraven skulle hen svara på Försvarsmaktens frågor i det webba-
serade formuläret rekryttestet. Frågorna gäller bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, skolgång 
och intressen.

BOKA TID FÖR ANTAGNINGSPRÖVNING 
Efter rekryttestet gjordes en automatisk selektering utifrån Försvarsmaktens fastställda krav. De 
sökande som klarade rekryttestet fick själv boka tid för antagningsprövning på Rekryteringsmyn-
dighetens webbplats. I samband med den bokningen kunde de även boka sin resa till prövningen.

ANTAGNINGSPRÖVNING 
Vid antagningsprövningen fick den sökande genomgå tester och undersökningar vid någon av 
Rekryteringsmyndighetens prövningsenheter. Prövningen bestod bland annat av teoretiska prov, 
fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt samtal med psykolog. Psy-
kologen gjorde även en säkerhetsprövningsintervju på uppdrag av militära underrättelse- och sä-
kerhetstjänsten (Must). 

ERBJUDANDE OM UTBILDNINGSPLATS 
Efter testerna fick den sökande träffa en yrkesvägledare, en yrkesofficer från Försvarsmakten, som 
prövade om den sökande kunde bli preliminärt antagen till en utbildning. I så fall lämnade yrkes-
vägledaren ett antagningsbesked till den sökande. 

ANTAGNINGSBESLUT 
Efter godkänd säkerhetskontroll fick de preliminärt antagna ett antagningsbeslut. På Rekryterings-
myndighetens webbplats tackade man sedan ja eller nej till den erbjudna utbildningsplatsen.  

Ansökan Rekryttestet Antagningsbeslut

Utbildningen startarBoka tid för antagningsprövning

Antagningsprövning

Erbjudande om utbildningsplats

Frivillig antagningsprövning – så här gick det till 
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BEREDSKAPSUNDERLAG 
Beredskapsunderlaget är ett webbaserat frågeformulär som Sveriges totalförsvarspliktiga ungdomar 
som fyller 18 under året besvarar. Frågorna gäller bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, skol-
gång, intressen och inställning till att genomföra grundutbildning med värnplikt.

SELEKTERING OCH KALLELSE 
Utifrån lämnade uppgifter gör Rekryteringsmyndigheten en bedömning av vilka som har förutsätt-
ningar att genomföra grundutbildning med värnplikt. Vid bedömningen tar myndigheten hänsyn 
till de medicinska och fysiska förutsättningarna samt individens intresse för att genomföra en värn-
pliktsutbildning. Drygt två månader före mönstringstillfället kallas den totalförsvarpliktige.

MÖNSTRING 
Vid mönstringen får den mönstrade genomgå tester och undersökningar vid någon av Rekryte-
ringsmyndighetens prövningsenheter. Mönstringen består bland annat av teoretiska prov, fysiolo-
giska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt samtal med psykolog.

NOMINERING OCH INSKRIVNING 
Försvarsmakten har många befattningar med varierande kravnivåer. Rekryteringsmyndighetens 
uppdrag är att placera den som är bäst lämpad på en viss befattning. Vid mönstringen skrivs de 
totalförsvarspliktiga som uppfyller kraven in preliminärt på en befattning. Det sker i samtal med en 
inskrivningshandläggaren, en person med en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten. 

Med ett visst intervall genomförs en så kallad nominering där de mönstrande får sin slutgiltiga 
placering. I den deltar också Försvarsmakten. Nomineringen innebär att tillsättningen av befatt-
ningarna fördelas jämnt över mönstringsperioden. På så sätt har de prövande samma chans till en 
viss befattning oavsett när i tid de mönstrar.

TJÄNSTGÖRING 
Inför tjänstgöringen skickar Rekryteringsmyndigheten underlag till Försvarshälsan, Försäkrings-
kassan, Försvarsmakten och Pensionsmyndigheten. Avisering för registerkontroll skickas till Must 
och till Polisen.  

Rekryteringsmyndigheten skickar kallelse till utbildning till den som ska genomföra utbildningen.  

 

Beredskapsunderlag

Selektering och kallelse

Tjänstgöring

Utbildningen startar

Mönstring

Nominering och inskrivning

Totalförsvarspliktiga – så här går det till 
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Kommentar till resultat

Ansökan om prövning till grundutbildning med 
värnplikt
Rekryteringsmyndigheten har tagit emot 22 
563 ansökningar till den frivilliga grundläg-
gande utbildningen (GU). Motsvarande siffra 
för år 2016 är drygt 20 000, alltså en ökning 
med cirka tio procent. 
De som blev godkända på rekryttestet hade 
möjlighet att boka en tid för antagningspröv-
ning. Rekryteringsmyndigheten har antag-
ningsprövat 4 977 personer under året, varav  
4 211 män och 766 kvinnor. 
Försvarsmaktens yrkesvägledare har lämnat  
2 270 besked om preliminär antagning till ut-
bildning. Under året har Rekryteringsmyndig-
hetens prövningskapacitet varit en begränsande 

faktor och myndigheten har inte fullt ut kun-
nat möta det ökade intresset för den frivilliga 
antagningsprövningen. Se vidare avsnitt Pro-
duktionskapacitet i prövningsverksamheten. 

Kallelse till mönstring
Rekryteringsmyndigheten skickade besked 
till 6 059 totalförsvarspliktiga födda 1999 att 
de kommer att kallas till mönstring under 
2017-2018. Mönstringen startade den 9 
oktober och den 31 december 2017 hade 2 135 
totalförsvarspliktiga genomfört mönstring. Av 
dessa blev 955 inskrivna till grundutbildning 
med värnplikt vid nominering. De flesta som 
mönstrar är både motiverade och intresserade 
av värnplikt och har goda psykiska och fysiska 
förmågor. 

ANSÖKNINGAR   22 563
MÄN: 18 205

KVINNOR: 4 358

GENOMFÖRDA REKRYTTEST   16 258
MÄN: 13 040

KVINNOR: 3 218

BOKNINGAR FÖR ANTAGNINGSPRÖVNING 2017   4 781
MÄN: 4 061

KVINNOR: 720

ANTAGNINGSPRÖVADE   4 977
MÄN: 4 211

KVINNOR: 766

GODKÄNDA   3 034
MÄN: 2 615

KVINNOR: 419

ANTAGNA   2 270
MÄN: 1 981

KVINNOR: 289

KALLADE   2 425
MÄN: 1 866

KVINNOR: 559

MÖNSTRADE   2 135
MÄN: 1 656

KVINNOR: 479

GODKÄNDA   1 187
MÄN: 994

KVINNOR: 193

INSKRIVNA   955
MÄN: 795

KVINNOR: 160

Ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt

Kallelse till mönstring
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4 En annan beräkningsmetod har använts i tidigare årsredovisningar.

Kostnaden per prövad till grundutbildning med 
värnplikt

År Kostnad per prövad, kr

2017 15 651

2016 17 908

2015 15 649

Kostnaden per prövad är för samtliga år fram-
tagen utifrån totalkostnaden för delverksam-
heten Försvarsmakten, mönstring och ansökan 
om prövning till grundutbildning med värnplikt 
dividerad med antalet prövande4.  
Frivillig antagningsprövning genomfördes 
åren 2015 och 2016. Under 2017 genomfördes 
initialt enbart frivillig antagningsprövning och 
därefter skedde mönstring av totalförsvarsplik-
tiga.
Förändringen mellan åren beror främst på de 
kostnader som uppkom i samband med beslu-
tet 2016 om att flytta och sammanföra pröv-
ningsverksamheterna i Göteborg och Kristian-
stad till Malmö. Antalet prövningar har också 
ökat. Under 2017 prövades 7 112 personer, 
motsvarande siffra för 2016 var 5 958 och för 
2015 6 561 personer.

Antal prövningar till grundutbildning med värnplikt 
per prövningsvecka

År Antal prövningar  
per vecka

2017 158

2016 133

2015 146

Frivillig antagningsprövning genomfördes 
åren 2015 och 2016. Under 2017 genomfördes 
initialt enbart frivillig antagningsprövning och 
därefter mönstring av totalförsvarspliktiga.
Antal prövningar per prövningsvecka har ökat 
med anledning av återaktiveringen av plikten.

Försvarsmakten  Övriga uppdrag  

Urval till Specialistofficersprogrammet

Rekryteringsmyndigheten har under året gjort 
medicinska undersökningar och psykologiska 
tester och bedömningar av de som sökt till 
Specialistofficersprogrammet (SOU). Det 
handlar om sökande som tidigare genomfört 

värnpliktstjänstgöring eller grundläggande ut-
bildning (GMU/GU). 
Myndigheten har genomfört 48 prövningar 
inför SOU, motsvarande siffra för 2016 är 116. 

Kompletterande prövningar 

De som sökt till befattningar med särskilda 
krav har undersökts och testats av medicinsk 
personal och av psykologer. Det gäller pröv-
ningar för bland annat stridsbåtförare, bord-
ningsstyrkan, jägare och tolkar. Undersökning-
arna och testerna är anpassade efter de krav 
som gäller för varje befattning. 
Rekryteringsmyndigheten har genomfört 53 
kompletterande prövningar i egna lokaler, 
motsvarande siffra för 2016 är 110. Dessutom 
har myndigheten medverkat vid prövningar på 
plats vid bland annat Amfibieregementet och 
arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. 

Urval Grundläggande soldatutbildning för 
internationell tjänstgöring (GSU INT) 

Myndigheten har prövat 24 personer som sökt 
befattningar i internationella insatser utan att 
tidigare ha genomgått värnpliktsutbildning 
eller GMU/GU, motsvarande siffra för år 2016 
är 52. Det rör sig främst om medicinsk perso-
nal som efter uttagning genomför en kortare 
militär utbildning. 

Urval till befattningar som militärobservatör/
stabspersonal 

Myndigheten har testat och undersökt de som 
sökt befattning som militärobservatör eller 
stabspersonal i internationella insatser. Medi-
cinsk personal har gått igenom de sökandes 
hälsodeklarationer, gjort en medicinsk bedöm-
ning och prioritering inför en obligatorisk 
hälsoundersökning. Den psykologiska delen 
innefattar en intervju och ett flertal tester. 
Rekryteringsmyndigheten har genomfört 53 
prövningar av personer som sökt dessa befatt-
ningar, motsvarande siffra för år 2016 är 43. 

Övrigt

Som ett komplement till de uppdrag och 
regleringar som finns i Försvarsmaktens och 
Rekryteringsmyndighetens styrande dokument 
har en överenskommelse för 2018 tecknats. 
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Överenskommelsen klargör samarbetet mellan 
myndigheterna och de uppdrag som Rekryte-
ringsmyndigheten utför åt Försvarsmakten.
Rekryteringsmyndighetens kundstöd, dit sö-
kande till Försvarsmaktens och Försvarshög-
skolans utbildningar samt totalförsvarspliktiga 
och andra intressenter kan vända sig med 
frågor per telefon och e-post, har under året 
hanterat cirka 17 100 frågor, motsvarande siffra 
för år 2016 var cirka 10 000. 

Försvarshögskolan 

Prövning inför officersutbildning

På uppdrag av Försvarshögskolan utför Rekry-
teringsmyndigheten medicinska undersökning-
ar och psykologiska tester och bedömningar 
av de som sökt till Officersprogrammet (OP). 
De sökande har tidigare genomfört värnplikts-
tjänstgöring eller grundläggande utbildning 
(GMU/GU).

Rekryteringsmyndigheten har under 2017 fått 
ett utökat uppdrag avseende Officersprogram-
met och har genomfört lämplighetsbedöm-
ningen, som tidigare utfördes av Försvarsmak-
ten. Därefter har en så kallad kommission ge-
nomförts tillsammans med representanter från 
Försvarsmakten, för att gemensamt bedöma 
den sökandes lämplighet.
Under 2017 har myndigheten genomfört 200 
prövningar inför OP, motsvarande siffra för 
2016 var 264. I och med att Rekryteringsmyn-
digheten genomfört samtliga prövningsmo-
ment inför OP har uppdraget totalt sett tagit 
mer prövningsresurser i anspråk än tidigare år,  
även om antalet prövningar minskat något.
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ANSÖKAN 
Den som är intresserad av polisutbildningen ansöker på Polisens webbplats. Rekryteringsmyndig-
heten kontrollerar mot Skatteverkets register att den sökande är 18 år och svensk medborgare.

De som uppfyller grundkraven får ett brev från Rekryteringsmyndigheten där de uppmanas att 
skapa ett konto på antagning.se och anmäla sig till polisutbildningen. Det ger Rekryteringsmyn-
digheten tillgång till gymnasiebetyg, omdömen från folkhögskola och resultat från högskoleprovet.

Brevet innehåller också inloggningsuppgifter till ett webbaserat formulär där den sökande lämnar 
uppgifter om bland annat hälsa, fysik och andra personliga förutsättningar.

KALLELSE TILL MEDICINSK OCH PSYKOLOGISK PRÖVNING 
När den sökande lämnat uppgifterna i webbformuläret görs en selektering utifrån de krav som  
Polisen har fastställt. De som går vidare kallas till prövning vid någon av Rekryteringsmyndighe-
tens prövningsenheter. 

MEDICINSK OCH PSYKOLOGISK PRÖVNING 
Prövningen omfattar teoretiska prov, fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedöm-
ningar samt psykologiska tester och samtal med psykolog.

SÄKERHETSPRÖVNINGSINTERVJU 
I samband med den medicinska och psykologiska prövningen genomför Polisen en säkerhetspröv-
ningsintervju med de som är godkända i samtliga prövningsmoment. Intervjun görs i Rekryte-
ringsmyndighetens lokaler.

ERBJUDANDE OM UTBILDNINGSPLATS 
Efter den medicinska och psykologiska prövningen rangordnar Rekryteringsmyndigheten de  
sökande utifrån prövningsresultat och rekommenderar vilka som kan antas till polisutbildningen.

ANTAGNINGSBESKED 
Polisen beslutar vilka som ska erbjudas en utbildningsplats och de får ett antagningsbesked på  
posten.

Ansökan Kallelse till medicinsk och 
psykologisk prövning

Antagningsbesked

Utbildningen startarMedicinsk och psykologisk prövning

Säkerhetsprövningsintervju

Erbjudande om utbildningsplats

Från ansökan till antagningsbesked – så här går det till 

Polisen  prövning inför polisutbildning
På uppdrag av Polisen ansvarar Rekryteringsmyndigheten för ansökan, urval, prövning, rekommen-
dation om erbjudande om utbildningsplats samt kundstöd till polisutbildningen.
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Antagningsflödet till polisutbildningen med start i augusti 2017 och januari 2018

År 2017 har Rekryteringsmyndigheten genomfört totalt 4 691 prövningar av sökande till polis-
utbildningen, motsvarande siffra för år 2016 är 4 310. På kort tid har Polisen mer än fördubblat 
sina utbildningsplatser, från 300 per termin till nuvarande 800. 

Under året ökade intresset för att ansöka till polisutbildningen med cirka 50 procent jämfört med 
året innan. Parallellt har Rekryteringsmyndigheten haft i uppdrag att genomföra regeringens 
beslut om att återaktivera skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. 
Rekryteringsmyndigheten har därför inte kunnat erbjuda prövningstider i tillräcklig omfattning till 
de som sökt polisutbildningen med utbildningsstart januari 2018.

I augusti 2017 beslutade regeringen5 att Rekryteringsmyndigheten skulle utöka antalet 
prövningstillfällen för Polisen med 225, prövningstillfällen som ursprungligen var reserverade för 
Försvarsmakten. För att säkerställa att samtliga 225 platser skulle tas i anspråk för polisprövning 
kallade Rekryteringsmyndigheten totalt 836 personer, utöver de 3 200 som redan kallats. Trots 
denna åtgärd fanns ytterligare 659 personer som var godkända för prövning men som inte kunde 
kallas på grund av myndighetens brist på prövningstider.  

Under 2017 erbjöds 1 317 prövande en utbildningsplats (av totalt 1 600 platser). 1 166 av dem är 
kvar på utbildningen tre veckor efter utbildningsstart 2017/18.

ANSÖKNINGAR   15 279
MÄN: 8 999

KVINNOR: 6 280

BESVARAT WEBBANSÖKAN   11 214
MÄN: 6 575

KVINNOR: 4 639

MÄN: 6 179

KVINNOR: 4 351

MÄN: 4 665

KVINNOR: 3 599

MÄN: 3 995

KVINNOR: 3 334

MÄN: 909

KVINNOR: 408

MÄN: 2 690

KVINNOR: 2 001

MÄN: 800

KVINNOR: 366TILL UTBILDNING   1 166

GODKÄNDA   1 317

PRÖVADE   4 691

KALLADE TILL PRÖVNING   7 329

ANTAL MED GODKÄNDA BETYG   8 264

GODKÄNDA PÅ WEBBANSÖKAN   10 530

5 Fö 2017/01139/MFU
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Kostnad per prövad till polisutbildningen

År Kostnad per prövad, kr

2017 8 891

2016 10 339

2015 9 231

Kostnaden per prövad är för samtliga år fram-
tagen utifrån totalkostnaden för delverksam-
heten Polisen, prövning inför polisutbildning 
dividerad med antalet prövande.6

Under 2017 prövades 4 691 personer, motsva-
rande siffra för 2016 är 4 310, och för 2015  
2 787 personer.

Förändringen mellan åren beror på de kostna-
der som uppkom i samband med beslutet 2016 
om att flytta och sammanföra prövningsverk-
samheterna i Göteborg och Kristianstad till 
Malmö. 

Övrigt

Rekryteringsmyndighetens kundstöd, dit sö-
kande till polisutbildningen och andra intres-
senter kan vända sig med frågor per telefon 
och e-post, har under året hanterat drygt  
18 200 frågor, motsvarande siffra för år 2016 
var 15 400. 

Övriga uppdrag

Civila uppdragsgivare inom totalförsvaret

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) anlitar Rekryteringsmyndigheten för medi-
cinska undersökningar av samtliga elever som ska börja utbildningen Skydd mot olyckor. Eleverna 
genomgår ytterligare en läkarundersökning när andra läsåret börjar. Förutom dessa elever läkarun-
dersöks även elever som ska börja utbildning till brandingenjör. Under 2017 har Rekryteringsmyn-
digheten undersökt 425 elever jämfört med 395 under föregående år.
Myndigheten har genomfört psykologiska tester och bedömningar av 29 elever till Kustbevakning-
ens aspirantutbildning, vid motsvarande uppdrag år 2016 genomfördes 77 tester och bedömningar. 
Rekryteringsmyndigheten har också utfört psykologiska tester och bedömningar för Sjöfartsverket, 
Oskarshamns räddningstjänst, Kriminalvården och Tullverket. 

Övriga kommentarer

Produktionskapacitet i prövningsverksamheten 

Rekryteringsmyndigheten har under året genomfört drygt 12 800 prövningar, motsvarande siffra 
för 2016 är drygt 11 500. Trots mer än en tioprocentig ökning har verksamhetsåret präglats av 
frågor kring kapacitetsbrister i prövningsverksamheten. Rekryteringsmyndigheten har under året 
hanterat flera stora utmaningar, till exempel att genomföra regeringens beslut om att återaktivera 
värnplikten, möta ett ökat intresse för Försvarsmaktens militära utbildningar, genomfört ett utökat 
uppdrag avseende prövning inför officersutbildning (FHS) och prövat många fler sökande till po-
lisutbildningen än tidigare, i syfte att fylla det ökade antalet utbildningsplatser.
För att öka kapaciteten i det korta perspektivet har myndigheten genomfört olika åtgärder, till ex-
empel använt all tillgänglig timanställd personal, undersökt möjligheten att förstärka med personal 
från andra myndigheter, till del förstärkt prövningsverksamheten med inhyrd personal via beman-
ningsföretag, huvudsakligen sjuksköterskor, samt justerat i prövningsprocessen och ställt in utbild-
ningsdagar för myndighetens personal.
För att långsiktigt skapa prövningskapacitet har Rekryteringsmyndigheten framgångsrikt genom-
fört ett omfattande rekryteringsarbete av bland annat legitimerad personal. Myndigheten bedömer 
därför att det för 2018 finns nödvändig prövningskapacitet för att möta Försvarsmaktens och  
Polisens behov, samt för att genomföra uppdraget att mönstra och skriva in till grundutbildning 
med värnplikt. 

6 En annan beräkningsmetod har använts i tidigare årsredovisningar.
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Insatser för hög kvalitet och säkerhet inom 
medicin och urvalspsykologi

En viktig del i Rekryteringsmyndighetens kva-
litetsarbete är att kontinuerligt säkerställa kva-
litén och säkerheten inom de medicinska och 
urvalspsykologiska verksamheterna.
Medarbetarna inom medicin och psykologi har 
regelbundna utbildningar, bedömningsövning-
ar, erfarenhetsutbyten och informationsträffar 
kring forskning, metoder och krav som rör  
Rekryteringsmyndighetens uppdrag.
Detta inbegriper också ett nära samarbete, 
regelbundna utvärderingar, dialog och struk-
turerad återkoppling, med myndighetens upp-
dragsgivare. 
För att säkerställa samstämmiga medicinska 
bedömningar genomförs regelbundna profes-
sionsmöten mellan läkarna inom myndigheten. 
Baserade på dessa genomförs uppföljande dia-
log med Försvarsmakten.
Myndigheten deltar vid Försvarshögskolans 
inspektionsbesök på förband som genomför 
grundutbildning. Dessa möten möjliggör di-
rektkommunikation med förbandsledning om 
bland annat avgångar av medicinsk orsak för 
analys och återkoppling.
Myndigheten har för första gången under ett 
enskilt verksamhetsår genomfört tre utbild-
ningar à tre veckor i intervju- och bedöm-
ningsteknik för nyanställda och timanställda 
psykologer. Utbildningen är obligatorisk för 
nyanställda och ett godkännande krävs för 
fortsatt anställning. Myndigheten har också 
genomfört två utbildningar för de psykologer 
som deltar i prövningar inför polisutbildning 
samt genomfört fyra bedömningsövningar med 
samtliga anställda psykologer i olika urval.  
Metod- och utvecklingsarbete har utförts mot 
nya uppdrag. 
Myndigheten har gjort studiebesök på förband 
och återkoppling från såväl polisurvalet och 
urvalet mot Försvarsmakten har genomförts på 
både grupp-, och individnivå. Vidare har  
Rekryteringsmyndigheten fortsatt samarbeta 
med Försvarshögskolan och Försvarsmakten i 
projektet Systematisk urvalsuppföljning. Pro-
jektet har under året blivit etikprövat, godkänt 
och forsätter under 2018.  

Psykologer har deltagit i internationella konfe-
renser för att hålla sig à jour med aktuell forsk-
ning, inom området urval till speciella yrken/
högriskyrken med fokus på säkerhet.

Utveckling av inskrivningsprovet

Inskrivningsprovet (I-provet) är det begåv-
ningstest som används i samband med Rekry-
teringsmyndighetens prövningar för Försvars-
maktens grundutbildning. Det består av flera 
delprov och mäter olika förmågor. 
År 2016 genomfördes en förstudie för att 
säkerställa att Rekryteringsmyndigheten 
långsiktigt har tillgång till ett funktionellt 
begåvningstest. Med förstudien som underlag 
fattade generaldirektören under året ett inrikt-
ningsbeslut för det fortsatta utvecklingsarbetet 
om provets utformning. Inriktningen är att i 
stora delar utveckla ett nytt prov baserat på 
moderna tekniska och metodologiska förut-
sättningar. Ett nytt totaladaptivt I-prov med 
stor uppgiftspool, är en lösning som långsiktigt 
bedöms ge de bästa testegenskaperna i kombi-
nation med en hög testsäkerhet.
Ett nytt I-prov skulle kunna användas i många 
olika uppdrag inom Rekryteringsmyndighetens 
arbetsområden. En totaladaptiv lösning bidrar i 
mindre utsträckning till oönskade inlärningsef-
fekter och skulle också kunna kombinera hög 
prognosförmåga, begreppsvaliditet, reliabilitet 
och hög testsäkerhet. Därutöver väntas bland 
annat testtiden att bli kortare än idag, vilket 
bidrar till minskade kostnader. 
Under 2017 har projektdirektiv tagits fram 
inför det arbete som startar 2018 och beräknas 
ta cirka 3-4 år att genomföra.

Forskningsprojekt om Isokai

Rekryteringsmyndigheten, Försvarsmakten och 
Karolinska Institutet har under 2017 bedrivit 
ett forskningsprojekt för att undersöka om och 
hur ett värde från muskelstyrketestet Isokai 
kan jämföras med den muskelkraft som krävs 
för ett vanligt marklyft. Ett av syftena med 
projektet är att ge Försvarsmakten ett underlag 
för att de ska kunna sätta rätt krav på muskel-
styrka för olika befattningar.
Resultatet ska presenteras under 2018.
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STÖD TILL BEMANNINGSANSVARIGA

Intäkter och kostnader i verksamheten Stöd till bemanningsansvariga (tkr)

Verksamhet 2017 2016 2015

Intäkter Kostnader % Kostnader % Kostnader %

Bemanningsstöd till krigsförbanden

Krigsplacering 2 805 2 805 1,5 3 213 1,8 1 937 1,3

Tjänstgöring 18 567 17 358 9,4 12 721 7,2 11 315 7,5

Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt 2 589 2 589 1,4 1 579 0,9 381 0,3

Summa 23 961 22 752 12,3 17 513 9,9 13 633 9,0

Tabellen visar de totala kostnaderna för verksamheten Stöd till bemanningsansvarigar under åren 
2015-2017 samt kostnadernas fördelning mellan verksamhetens olika delar. Av myndighetens to-
tala kostnader 2017 har 12,3 procent förbrukats inom denna verksamhet. Delverksamheten Tjänst-
göring inom verksamhetsdelen Bemanningsstöd till krigsförband har under 2017 finansierats via 
avgifter. Övriga delverksamheter har finansierats via anslag.

Bemanningsstöd till krigsförbanden
I enlighet med uppdraget i regleringsbrevet har 
Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmak-
ten arbetat tillsammans för att säkerställa att 
samtliga krigsförband, med tillhörande mobi-
liseringsreserver, och förbandsreserven är fullt 
bemannade med krigsplacerad personal.  
Rekryteringsmyndigheten har utfört uppdra-
gen utifrån underlag och överenskommelsen 
med Försvarsmakten. Verksamheten omfattar 
bland annat en årlig omorganisation/omsätt-
ning och bemanning av krigsorganisationen, 
att kalla totalförsvarspliktig personal till repe-
titionsutbildning samt löpande registervård av 
krigsförband och personal. 
Under hösten medverkade ett trettiotal av  
Rekryteringsmyndighetens medarbetare i  
Försvarsmaktens övning Aurora 17, bland an-
nat i en central övningsledning där Försvars-
makten och civila myndigheter inom totalför-
svaret övade tillsammans. 
I nära samarbete med Försvarsmakten har 
myndigheten utvecklat ett nytt IT-system för 
bemanningsstödet till krigsförbanden, Atlas 
Kro. IT-systemet driftsattes under 2017. Syste-
met ersätter Syom (Systemomläggning 80). 

Det nya IT-systemet redovisar Försvarsmak-
tens personal och krigsförband i fredstid samt 
vid höjd beredskap och i krig. I Atlas Kro ad-
ministrerar Rekryteringsmyndigheten också 
underlag för repetitionsutbildning samt ären-
den som gäller de totalförsvarspliktiga som är 
krigsplacerade i Försvarsmaktens organisation.

Krigsplacering

I samband med den årliga omorganisationen/
omsättningen av förbanden har Rekryterings-
myndigheten bemannat krigsorganisationen 
enligt Försvarsmaktens uppdrag och krav. Re-
sultatet redovisades till Försvarsmakten den 12 
januari 2018.7

Tjänstgöring

Rekryteringsmyndigheten stödjer förbandsper-
sonalen under repetitionsutbildningen. Myn-
digheten har besökt samtliga 26 repetitionsut-
bildningar och huvuddelen av Försvarsmaktens 
förband har besökts minst en gång under året. 
Myndigheten kallade under året 1 936 perso-
ner till repetitionsutbildning. Av dem inställde 
sig 1 139 för tjänstgöring, en inställelsegrad på 
59 procent. Den vanligaste orsaken till att per-
soner inte inställer sig är att de sökt och bevil-
jats uppskov av Rekryteringsmyndigheten. 

7 Rekryteringsmyndigheten H 2018/0001
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Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt
Under året har flera civila myndigheter och organisationer visat intresse för totalförsvarsplanering 
och av att registrera personal för sin egen krigsorganisation. För deras räkning har Rekryterings-
myndigheten därför löpande gjort så kallade disponibilitetskontroller, där det kontrolleras att per-
sonerna i fråga inte är krigsplacerade hos Försvarsmakten eller vid en annan organisation. Ett stort 
antal kommuner, Räddningstjänstförbund och organisationer har genomfört disponibilitetskontroll 
och registrering i Rekryteringsmyndighetens register. Se vidare avsnittet Särskild återrapportering.
Vid utgången av 2017 har Rekryteringsmyndigheten redovisat totalt 206 civilpliktiga jämfört med 
253 personer år 2016. Orsaken till differensen är att krigsplaceringen upphört för 47 civilpliktiga. 
Det i sin tur beror på att ingen enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska vara krigspla-
cerad längre än tio år efter sin senaste tjänstgöringsdag eller efter det datum som krigsplacerande 
myndighet angett om krigsplaceringen förlängts. 
Civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigs-
tjänstgöring. Samtliga som i nuläget är inskrivna för civilplikt är placerade hos Svenska Kraftnät. 
Rekryteringsmyndigheten har också deltagit vid ett flertal informationsmöten i syfte att informera 
om vad som gäller för att aktörerna ska kunna uppfylla sina skyldigheter när det gäller totalför-
svarsplanering. 
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SÄRSKILD ÅTERRAPPORTERING

Mål och återrapporteringskrav samt 
uppdrag i regleringsbrevet 2017

Uppfyllnad av personalen i krigsförbanden

Arbetet med uppfyllnad av personal i krigsför-
banden redovisas i avsnittet Bemanningsstöd 
till krigsförbanden under Stöd till beman-
ningsansvariga.
Rekryteringsmyndigheten har haft en löpande 
dialog och samverkan med Försvarsmakten och 
där diskuterat frågor kring slutsatser om den 
militära grundutbildningen och åtgärder som 
vidtagits för att öka andelen kvinnor på mili-
tära befattningar med mera.

Totalförsvarsplanering enligt förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Rekryteringsmyndigheten tar fram en bered-
skapsplan som beskriver hur verksamheten 
drivs inför och vid höjd beredskap: vem gör 
vad, vid vilken tidpunkt och på vilken plats. 
Målet med planen är att identifiera eventuella 
brister inom olika kompetensområden, inom 
vilka områden förstärkning av personal och 
lokaler är nödvändiga, prioriteringar, utbild-
nings- och samverkansbehov samt eventuellt 
investeringsbehov. Beredskapsplanen ska också 
tydliggöra den reglering som myndigheten 
följer.   
Som en del i arbetet med planen genomför-
des under hösten en intern ledningsövning. 
För att samla ytterligare erfarenhet och kun-
skap har sakkunniga deltagit i den nationella 
försvarsövningen Aurora 17. Med övningen 
som underlag kommer myndigheten att ha en 
genomgång med berörd personal på myndig-
heten. Resultatet från ledningsövningen och 
genomgången med sakkunniga kommer att 
analyseras och fungera som underlag för att 
utveckla beredskapsplanen. 
Planen ska vara klar senast 31 december 2018. 
Rekryteringsmyndighet utbildar och övar 
sedan regelbundet enligt planen, i huvudsak i 
anslutning till då övriga myndigheter övar.
Den 30 mars 2017 beslutade Rekryterings-
myndigheten att krigsplacera all tillsvidarean-
ställd personal. Personalen och arbetstagaror-
ganisationerna har informerats om beslutet och 

personalen har också skriftligen fått uppgifter 
om var de ska infinna sig vid höjd beredskap. 
Myndigheten har sett över och skapat rutiner 
för hur arbetet med att krigsplacera den egna 
personalen löpande ska gå till. 
För att minska sårbarheten och för att kunna 
driva verksamhet på flera platser inför och vid 
höjd beredskap har myndigheten under året 
sett över, och beslutat om, att få tillgång till en 
alternativ plats för att leda och bedriva verk-
samheten.
Rekryteringsmyndigheten redovisade arbetslä-
get kring planeringen för myndighetens verk-
samhet och organisation vid höjd beredskap till 
regeringen den 28 september.9

Stöd till andra myndigheter med arbetet att 
krigsplacera sin personal

Rekryteringsmyndigheten har i samband med 
årsredovisningen för 2017 lämnat en separat 
redovisning till Regeringskansliet (Försvars-
departementet) om vilka myndigheter som 
under året anmält behov av att krigsplacera sin 
personal.8

Jämställdhetsintegrering

Myndighetens handlingsplan för jämställd-
hetsintegrering har uppdaterats och flera 
aktiviteter har tillkommit. En av dem klargör 
att all personal inom myndigheten ska delta 
i en workshop på temat Jämställdhet i myn-
digheten. Ledningsgruppen och enhetschefer 
genomförde workshopen hösten 2017. 
Rekryteringsmyndigheten har under 2017 ana-
lyserat frågorna i beredskapsunderlaget utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet kommer 
att slutföras inför det att totalförsvarspliktiga i 
årskull 2000 får beredskapsunderlaget/mönst-
ringsunderlaget i mars 2018.
Rekryteringsmyndigheten har utvecklat in-
skrivningsmetodiken utifrån ett jämställdhets-
perspektiv. Ett konkret exempel är utveckling 
av nomineringsprocessen för inskrivning till 
grundutbildning med värnplikt. I samarbete 
med Försvarsmakten har Rekryteringsmyn-
digheten undantagit prestationsgrad då mus-
kelstyrka testas. Det har lett till att alla som 
uppfyllt befattningskraven, oavsett kön, förts in 

8 Dnr 2016/0607:3
9 Dnr 2018/0100:1
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på nomineringslistan och viktningspoäng har 
fördelats på övriga moment. Syftet med för-
ändringen är att få fler kvinnor att genomföra 
grundutbildning med värnplikt.
Förstudien av inskrivningsprovet visar att kvin-
nor inte diskrimineras. Se vidare avsnittet Stöd 
till personalförsörjning. 
Forskningsprojektet kring muskelstyrketestet 
Isokai visar att testet har hög validitet och att 
det är könsneutralt. Se vidare avsnittet Stöd till 
personalförsörjning. 
I all kommunikation har Rekryteringsmyndig-
heten ett jämställdhetsperspektiv, till exempel i 
valet av bilder.

Moderna beredskapsjobb

Rekryteringsmyndigheten har lämnat en redo-
visning avseende moderna beredskapsjobb till 
Statskontoret.10

Utökning av prövningstillfällen för 
polisutbildningen

Rekryteringsmyndigheten har i enlighet med 
uppdrag i regleringsbrevet utökat antalet 
prövningstillfällen för sökande till polisutbild-
ningen. Se vidare avsnittet Stöd till personal-
försörjning.

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2016 och uppgår för 2017 till 3,23 procent. 
Sjukkostnaderna för 2017 var 2,0 miljoner kronor, vilket är något lägre jämfört med år 2016.

Sjukfrånvaro i procent i förhållande till tillgänglig arbetstid1 2017 2016 2015

Totalt  
varav andel långtidssjuka (60 dagar eller mer)

3,23 
56,96

3,79 
38,83

4,88 
68,71

Kvinnor 4,41 4,94 7,89

Män 1,73 2,45 1,07

Anställda 29 år eller yngre2 - - -

Anställda 30-49 år 2,55 3,38 1,86

Anställda 50 år eller äldre 3,67 3,32 5,69

1 Enligt 3 § 7 kap. förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
2 Endast två medarbetare i åldersgruppen.

Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män samt i alla åldersgrupper. Andelen långtids-
sjuka har ökat och förklaras av att enskilda fall får stort genomslag i redovisningen. Individuella 
åtgärder har tagits fram i samarbete med berörda chefer, medarbetare och företagshälsovård, vilka 
har gett resultat. 
Myndighetens förändrade personalstruktur har påverkat sjukstatistiken då ett stort antal nya med-
arbetare börjat. Antalet anställningar som omfattas av sjukstatistiken har ökat med 29 procent, 32 
procent av dem är kvinnor och 25 procent män. Medelåldern har sjunkit från 53 år 2016 till 48 år 
vid utgången av 2017 vilket beror på nyrekryteringar. 

Insatser för god hälsa och arbetsmiljö

Dialogen mellan chef och medarbetare vid längre sjukfrånvaro och stöd av företagshälsovården har 
medverkat till en positiv utveckling och successiv återgång till arbetet.
Myndigheten har fortsatt att uppmuntrat medarbetarna till att utnyttja möjligheten till friskvård 
två timmar i veckan under betald arbetstid och att få ersättning för egen vald friskvård. 

Kompetensförsörjning 
Rekryteringsmyndighetens strategi för kompetensförsörjningsarbetet är att Vi är rätt bemannade för 
våra uppdrag och vår arbetsplats är attraktiv med engagerade och nöjda medarbetare, som har rätt kompe-
tens för uppgiften. 

10 Dnr 2017/0271:2
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Kompetensförsörjningsarbetet under 2017 har 
präglats av omställning och kapacitetstillväxt 
i samtliga verksamheter. Det handlar dels om 
myndighetens beslut om ny organisation och 
ny ledningsstruktur, dels om förändringar i 
uppdraget och utökat antal prövningar. 
Vi är rätt bemannade för våra uppdrag

Antalet anställda har under året ökat från 113 
till 140 personer, varav 76 kvinnor och 64 män. 
Det viktigaste i kompetensförsörjningsarbetet 
har varit att fullbemanna organisationen. I 
rekryteringsarbetet upphandlade Rekryterings-
myndigheten externt HR-stöd för att möta 
utmaningar inom HR-verksamheten.
Under året har ett trettiotal personer slutat 
och cirka 60 nya medarbetare har börjat sin 
anställning. Hälften av dem jobbar inom pröv-
ningsverksamheten i legitimerade yrken. Re-
kryteringsmyndigheten har nyttjat timavlönade 
medarbetare i en omfattning som motsvarar 
tolv årsarbetskrafter. Myndigheten fortsätter 
anställa medarbetare under 2018. En av mål-
sättningarna är att minska beroendet av timav-
lönade.
Omfattande insatser har också genomförts 
inom chefs- och ledarrekrytering.

Vår arbetsplats är attraktiv med engagerade och 
nöjda medarbetare

Intresset för att arbeta på Rekryteringsmyn-
digheten är stort, men det har funnits vissa 
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och 
medarbetare inom IT-området.

Vi har rätt kompetens för uppgiften

Arbetet med att säkerställa medarbetarnas 
kompetens sker löpande i dialog mellan chef 
och medarbetare, där också kompetensut-
vecklingsinsatser identifierats. Under året har 
tyngdpunkten inom kompetensutvecklingsom-
rådet legat på introduktion av nya medarbetare. 
Myndigheten har genomfört tre utbildningar 
à tre veckor i intervju- och bedömningsteknik 
som är obligatorisk för nyanställda psykologer. 
Se vidare avsnittet Stöd till personalförsörj-
ning. 

Medarbetarskap och ledarskap
Utifrån den statliga värdegrunden har Rekry-
teringsmyndighetens arbete med att utveckla 
medarbetarskap och ledarskap fortsatt. Under 
året har myndigheten bland annat genomfört 
workshops, intervjuer och en enkät bland 
personalen. Arbetet har resulterat i ett utkast 
till en gemensam strategi för medarbetarskap 
och ledarskap som tydliggör myndighetens 
förväntningar på medarbetare och ledare, de 
förmågor och kompetenser som svarar mot 
förväntningarna och vad myndigheten kan 
erbjuda medarbetare och ledare. Strategin ska 
fastställas under våren 2018 och sedan införas 
enligt en aktivitetsplan som är uppdelad i tre 
faser: lansera, etablera och utveckla.
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Nyckeltal
Rekryteringsmyndigheten redovisar följande 
nyckeltal i avsnittet Stöd till personalförsörj-
ning:
• Kostnaden per prövad till grundutbildning  
 med värnplikt.
• Antal prövningar till grundutbildning med  
 värnplikt per prövningsvecka.
• Kostnaden per prövad till polisutbild- 
 ningen.
Därutöver redovisas följande två nyckeltal: IT-
verksamhetens andel av de totala kostnaderna 
respektive central stödverksamhets andel av de 
totala kostnaderna.

ITverksamhetens andel av de totala kostnaderna

År Andel i procent

2017 28,6

2016 30,8

2015 31,1

Nyckeltalet visar myndighetens IT-relaterade 
kostnader som andel av de totala verksam-
hetskostnaderna. I kostnaderna ingår alla IT-
relaterade kostnader till exempel personal, kon-
sulter, avskrivningar, licenser och så vidare.

IT-verksamhetens andel av de totala kostna-
derna har minskat jämfört med 2016. Minsk-
ningen förklaras av att IT-verksamheten 
fokuserat på egenutveckling av verksamhets-
system, till exempel Atlas Plikt, under året 
som resultatförs först de kommande åren via 
avskrivningar. Rekryteringsmyndigheten ut-
vecklar, förvaltar och ansvarar för drift av flera 
IT-stödsystem för de båda verksamhetsområ-
dena Stöd till personalförsörjning respektive Stöd 
till bemanningsansvariga.

Central stödverksamhets andel av de totala  
kostnaderna

År Andel i procent

2017 17,2

2016 13,4

2015 13,7

Nyckeltalet visar kostnaderna för den cen-
trala stödverksamheten som andel av de totala 
verksamhetskostnaderna. I nyckeltalet ingår 
kostnader för ledning, centralt verksamhetsstöd 
och delar av lokalkostnaderna. 

Avgiftsbelagd verksamhet

2015 2016 2017

Verksamhet Ackumu

lerat utfall

Utfall  

Intäkter

Utfall 

Kostna

der

Utfall 

Netto

Budget 

Intäkter

Utfall 

Intäkter

Budget 

Kostna

der

Utfall 

Kostna

der

Bud

get 

Netto

Utfall 

Netto

Ackumu

lerat utfall

Uppdragsverksamhet

Försvarsmakten1 3 482 109 805 105 550 4 255 114 000 116 879 113 000 115 670 1 000 1 209 8 946

Civila kunder 5 046 45 286 48 052 -2 766 53 000 45 483 53 000 45 075 0 408 2 688

SUMMA  

Uppdragsverksamhet

8 528 155 091 153 602 1 489 167 000 162 362 166 000 160 745 1 000 1 617 11 634

Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall för Rekryteringsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet, enligt den 
indelning för återrapportering som framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras i 
regleringsbrevet.
1 I intäkten ingår ersättning från Försvarshögskolan som avser officersutbildning med 1,8 mnkr för 2015, 1,7 mnkr   
 för 2016 och 4,8 mnkr för 2017.
 
Utfallet i den avgiftsbelagda verksamheten 2017 är ett överskott på 1 617 tkr, vilket motsvarar en 
(1) procent av verksamhetens omsättning. Det ackumulerade utfallet är 11 634 tkr och motsvarar 
sju procent av 2017 års omsättning.
Det totala utfallet 2017 är något lägre jämfört med den totala avgiftsbudgeten i regleringsbrevet. 
Avvikelsen mellan budget och utfall härrör från civila uppdragsgivare. 
För den avgiftsbelagda verksamheten finns ett villkor i regleringsbrevet 2017 som innebär dispens 
att ta ut avgifter av Försvarsmakten till följd av regeringens beslut den 2 mars 2017 om att återakti-
vera värnplikten. Se vidare i anslagsredovisningen.
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De centrala stödkostnaderna har ökat 2017 
jämfört med 2016. Kostnadsökningen sker från 
en låg nivå och beror på planerade förstärk-
ningar av myndighetens centrala lednings- och 
verksamhetsstödsfunktioner. Syftet är att  
effektivisera myndigheten totalt sett och att 
svara upp mot nya och utökade uppdrag inklu-
sive återaktiverad värnplikt. 

Användning av register 
Enligt 5 § förordningen (1998:1229) om 
behandling av personuppgifter om totalför-
svarspliktiga ska Rekryteringsmyndigheten i 
årsredovisningen rapportera hur myndigheten 
använder registren över totalförsvarspliktiga 
och hur säkerhetskraven efterlevs. Rekryte-
ringsmyndigheten registrerar uppgifter om 
totalförsvarspliktiga i myndighetens informa-
tionssystem Plis, Syom (Systemomläggning 
1980) och Atlas Kro samt i myndighetens 
forskningsarkiv.

Gallring av uppgifter 

Av 15 § lagen (1998:938) om behandling 
av personuppgifter om totalförsvarspliktiga 
framgår att uppgifterna ska gallras när de inte 
längre behövs för de ändamål som de samlats 
in för. Det framgår i Rekryteringsmyndighe-
tens interna bestämmelser (RIB 2011:13) om 
gallring av upptagningar i systemen Plis, Syom 
och Atlas Kro när olika uppgifter ska gallras.

Enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 
2011:50) om undantag från skyldigheten att 
gallra personuppgifter och om gallring hos 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vissa 
angivna personuppgifter som rör totalförsvars-
pliktiga bevaras och överföras till ett särskilt 
forskningsarkivregister.
Den sammantagna uppfattningen är att Rekry-
teringsmyndigheten använder myndighetens 
register i enlighet med de krav som gäller.

Kommunikationssamverkan 

I slutet av november fick alla ungdomar som 
var skyldiga att lämna uppgifter till bered-
skapsunderlaget en trycksak med posten. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Försvarsmakten och Rekryteringsmyn-
digheten stod som avsändare. Det var sjunde 
året i rad som myndigheterna skickade ut 
gemensam information om försvar och krisbe-
redskap. Utskicket är ett resultat av ett reger-
ingsuppdrag som MSB fick 2010. 
Under året har Rekryteringsmyndigheten 
tillsammans med Försvarsmakten, MSB samt 
Folk och Försvar startat ett samarbete för att 
främja samverkan kring information om Sve-
riges säkerhet, demokrati, krisberedskap och 
totalförsvaret till ungdomar på gymnasiet. 
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr)  
2017 2016 2015 2014 2013

Låneram Riksgälden 
Beviljad 
Utnyttjad totalt
 

 
90 000 
61 285

 
90 000 
54 133

110 000 
52 875

 
110 000 
65 407

  
83 000 
72 943

Kontokrediter Riksgälden 
Beviljade kontokrediter 
Maximalt utnyttjade kontokrediter

 
17 000 

7 766

 
17 000 
3 438

17 360 
2 361

 
15 190 
13 939

  
15 100 
9 296

Räntekonto Riksgälden

Ränteintäkter 
Räntekostnader 

 
0 

97

 
6 

50
1 

30

 
8 

42 

  
66 
40

Avgiftsintäkter 
Budgeterade avgiftsintäkter enligt  
regleringsbrev 
Totala avgiftsintäkter som disponeras av 
myndigheten 

 
167 000 

 
162 204

 
144 000 

 
154 873

147 000 
 

146 745

 
140 000 

 
140 790

 
119 000 

 
126 205

Anslagskredit 
Beviljad 
Utnyttjad

 
736 

0

 
727 

0

684 
0

 
797 

0

 
714 

0

Anslagssparande 0 400 5 617 3 784 9 905

Personal 
Antalet årsarbetskrafter (st)1  
Medelantalet anställda (st)2

 
116 
128

 
101 
113

95 
114

 
101 
118

 
113 
118

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 433 1 602 1 415 1 438 1 216

Årets kapitalförändring 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

 
1 617

 
1 489 12 812

 
-1 642

 
-4 110

Balanserad kapitalförändring 10 017 8 528 -4 284 -2 642 1 468    

1 Beräknat som antalet anställda reducerat med anställningsomfattningarna. Påverkas av om anställda har börjat,   
 slutat eller varit tjänstlediga under perioden. Reducering har gjorts för delpension.
2 Beräknat som ett medelvärde av fyra kalenderdagar (1 februari, 1 juni, 31 augusti och 1 november). Antal anställda  
 2017-12-31 var 140.

FINANSIELL REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING (tkr)

2017 2016
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag Not 1 24 518 24 136

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 162 204 154 873

Finansiella intäkter Not 3 293 266

Summa intäkter 187 014 179 275

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal Not 4 -101 138 -96 983

Kostnader för lokaler Not 5 -18 677 -20 385

Övriga driftkostnader Not 6 -46 392 -44 477

Finansiella kostnader Not 7 -173 -108

Avskrivningar och nedskrivningar Not 8 -19 017 -15 833

Summa kostnader 185 398 177 786

Verksamhetsutfall 1 617 1 489

Årets kapitalförändring Not 9 1 617 1 489
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BALANSRÄKNING (tkr)

20171231 20161231
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar Not 10
Balanserade utgifter för utveckling 53 263 49 704
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 256 324

53 519 50 028
Materiella anläggningstillgångar Not 11
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 531 1 169
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 026 5 527
Pågående nyanläggningar 0 824

15 556 7 521
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar Not 12 1 142
Fordringar hos andra myndigheter Not 13 37 915 12 473

37 916 12 614
Periodavgränsningsposter Not 14
Förutbetalda kostnader 9 244 7 411
Övriga upplupna intäkter 1 655 1 235

10 899 8 646
Avräkning med statsverket Not 15 1 400 1 405

1 400 1 405
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden 0 18 056

0 18 056

SUMMA tillgångar 119 291 98 270

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital Not 16
Balanserad kapitalförändring 10 017 8 528
Kapitalförändring enligt resultaträkning 1 617 1 489

11 634 10 017
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 17 3 383 2 990
Övriga avsättningar Not 18 3 449 8 383

6 832 11 374
Skulder mm
Lån i Riksgälden Not 19 61 285 54 133
Räntekontokredit i Riksgälden Not 20 7 709 0
Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 21 5 074 4 619
Leverantörsskulder Not 22 14 629 6 125
Övriga kortfristiga skulder Not 23 2 235 1 700

90 932 66 577
Periodavgränsningsposter Not 24
Upplupna kostnader 9 893 10 303
Oförbrukade bidrag 0 0

9 893 10 303

SUMMA kapital och skulder 119 291 98 270
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ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Anslag Ingående 
överförings
belopp 

Årets tilldel
ning enligt 
reglerings
brev

Omdispo
nerat an
slagsbelopp

Indragning Totalt dis
ponibelt 
belopp

Utgifter 1 Utgående 
överförings
belopp 

Uo 6

1:6 ap 1

Totalförsvarets 
rekryterings- 
myndighet 
(ramanslag) 

 
400

 
24 522 0

 
0

 
24 922

 
-24 922

 
0

SUMMA totalt 400 24 522 0 0 24 922 -24 922 0

1 Anslagsförbrukningen inom uo 6, 1:6 ap 1, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet består av:  
 Intäkt av anslag, 24 518 tkr  
 Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 404 tkr 

Finansiella villkor (tkr):

Villkor Belopp Utfall

Anslagskredit 736 0

Kredit på räntekonto 17 000 7 766

Låneram för anläggningstillgångar 90 000 61 285

Andra villkor enligt regleringsbrev
”Med stöd av 12 kap. 8 § regeringsformen beslutas att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, med undantag från 
bestämmelsen i 9 § första stycket förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, 
får ta ut avgifter från Försvarsmakten för den verksamhet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska bedriva till följd 
av regeringens beslut den 2 mars 2017 om uppdrag till Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om 
mönstring och grundutbildning med värnplikt (Fö nr 3).”
Kostnader för avsedd verksamhet har belastats mot anslaget upp till tilldelat anslagsbelopp och resterande kostnader har 
belastats i den avgiftsbelagda verksamheten.
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Beskrivning av redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt god 
revisionssed och i enlighet med förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) 
samt förordningen (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag (FÅB).
Årsredovisningen omfattar perioden 1 januari 
2017-31 december 2017 och består av resultat-
redovisning, finansiell redovisning med sam-
manställning över väsentliga uppgifter, resul-
taträkning, balansräkning, anslagsredovisning 
samt tilläggsupplysningar och noter.
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) 
om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma.

Redovisningsprinciper

Myndigheten har redovisat sina kostnader 
och intäkter mot anslagsfinansierad respektive 
avgiftsfinansierad verksamhet. De kostnader 
som inte direkt har kunnat hänföras till rätt 
verksamhet och finansieringsform, har förde-
lats genom kontinuerlig tidredovisning med 
overheadfördelning.
Myndigheten har fördelat kostnaden för den 
centrala stödverksamheten mot produktionen 
utifrån antalet bokförda timmar. Produktio-
nens egen stödverksamhet, med undantag för 
lokalberoende kostnader, har fördelats utifrån 
antalet bokförda timmar. Lokalberoende kost-
nader har fördelats på verksamheterna utifrån 
hur lokalerna har använts.
Myndighetens centrala IT-kostnader har 
fördelats enligt en bestämd andelsfördelning 
på de verksamheter som har utnyttjat sådant 
stöd. Vissa portokostnader har fördelats på de 
berörda verksamheterna beroende på antalet 
försändelser.
Leverantörsfakturor som inkommit till myn-
digheten efter årsskiftet fram till och med 
brytdagen den 5 januari 2018, men varit hän-
förbara till redovisningsåret, har i huvudsak 
skuldbokförts och belastat årets redovisning.
Kundfakturor som har ställts ut fram till den 2 
januari 2018 har fordringsbokförts. Resterande 
underlag för kundfakturering som har tillhört 
redovisningsåret har redovisats som en upplu-
pen intäkt.

Värdering av fordringar och skulder

Myndighetens fordringar och skulder har efter 
särskild prövning värderats till det belopp som 
beräknats bli betalt.

Periodavgränsningsposter

Som periodavgränsningspost har bokförts le-
verantörsfaktura eller motsvarande underlag 
som har inkommit till myndigheten efter den 
fastställda brytdagen 5 januari 2018. Belopp 
som överstiger 20 tkr per verifikation har i hu-
vudsak bokförts som periodavgränsningspost. 
Samma princip har använts när det exakta 
fordrings- eller skuldbeloppet inte har varit 
känt när bokslutet har upprättats.

Avsättningar

Avsättning för pensionsförpliktelser har re-
dovisats till det försäkringstekniska värdet av 
pensionsåtaganden enligt underlag från Statens 
tjänstepensionsverk (SPV).
Som avsättningar för omstruktureringskostna-
der har redovisats de direkta utgifter som har 
bedömts uppstå vid omstruktureringen.

Värdering av anläggningstillgångar

Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd 
om minst tre år och ett anskaffningsvärde på 
minst 22 tkr (ett halvt prisbasbelopp) har re-
dovisats som anläggningstillgång. Reparations- 
och underhållsarbeten på annans fastighet 
har redovisats som en anläggningstillgång när 
anskaffningsvärdet varit minst 50 tkr. Utgifter 
för utveckling har aktiverats som immateriell 
anläggningstillgång när värdet har beräknats 
uppgå till minst 300 tkr. Linjär avskrivning 
har gjorts på anskaffningsvärdet utifrån den 
bedömda ekonomiska livslängden. Avskriv-
ning har gjorts från och med den tidpunkt då 
tillgången har tagits i bruk. Avskrivningar har 
skett månadsvis. Följande avskrivningstider har 
tillämpats:
Persondatorer    3 år 
Serverutrustning   5 år 
Maskiner, tekniska anläggningar  5 år 
Transportmedel    5 år 
Möbler m.m.    8 år 
Immateriella tillgångar   5 år 
Immateriella tillgångar, webbplatser 3 år 
Förbättringsutgift på annans fastighet 5 år

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Resultaträkning

Not 1 – Intäkter av anslag

2017 2016
06 01 001 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 24 922 24 532
Årets minskning av semesterlöneskulden före 2009 -404 -396

Intäkter av anslag 24 518 24 136

 
Not 2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

2017 2016

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Övriga intäkter i verksamheten 

16
37

1 
1

Summa 53 2

Intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Utbildning 
Konsultuppdrag 
Övriga intäkter 
Andra ersättningar  
Summa intäkter av avgiftsfinansierad verksamhet

0
177

161 782
39

153
162 151

 
60 

600 
153 957 

82 
171 

154 870

Summa 162 204 154 873

Intäkter fördelade per kund

2017 2016
Försvarsmakten 111 827 107 848
Polismyndigheten 41 963 41 985
Försvarshögskolan  4 853 1 738
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 544 1 125
Kustbevakningen 225 632
Sjöfartsverket 441 117
Tullverket 996 44
Kriminalvården 65 132
Övriga statliga myndigheter och affärsverk 37 481
Storstockholms brandförsvar 0 427
Övriga kunder 253 344

Summa 162 204 154 873

 
Not 3 – Finansiella intäkter

2017 2016
Ränta på räntekonto i Riksgälden 0 6
Ränta på lån anläggningstillgångar 293 257
Övriga finansiella intäkter 0 3

Summa 293 266

Ränteintäkter avseende lån på anläggningstillgångar beror på att det under året har 
varit minusränta på avistakontot.
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Not 4 – Kostnader för personal 

2017 2016
Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal

-68 750 -64 013

Arvoden till styrelse, kommittéer eller ej anställd personal  
(uppdragstagare)

-26 -37

Summa 68 776 64 050

De ökade personalkostnaderna beror främst på en utökning av organisationen under 
året.

Not 5  Lokalkostnader

2017 2016
Kostnader för lokaler -18 677 -20 385

Summa 18 677 20 385

De lägre kostnaderna för lokaler 2017 jämfört med föregående år beror på att det un-
der 2016 gjordes en avsättning för lokaler i Göteborg och Kristianstad med anledning 
av beslutad omorganisation.
 
Not 6  Övriga driftkostnader

2017 2016
Övriga driftkostnader -46 392 -44 477

Summa 46 392 44 477

Övriga driftkostnader har i förhållande till föregående år ökat beroende på ett utökat 
uppdrag för myndigheten.

 
Not 7 – Finansiella kostnader

2017 2016
Ränta på räntekonto i Riksgälden -97 -50
Dröjsmålsränta -1 -1
Aktivering immateriella anläggningstillgångar -76 -42
Övriga finansiella kostnader 1 -16

Summa 173 108

 
Not 8 – Avskrivningar och nedskrivningar

2017 2016
Balanserade utgifter för utveckling -16 210 -13 543
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar -68 -17
Förbättringsutgifter på annans fastighet -477 -594
Maskiner, inventarier, installationer -2 262 -1 678

Summa 19 017 15 833

Avskrivningskostnaderna har ökat på grund av att ett egenutvecklat systemstöd har 
tagits i drift under året.

 
Not 9 – Årets kapitalförändring                         

2017 2016
Kapitalförändring, avgiftsfinansierad verksamhet
Uppdrag Försvarsmakten 1 209 4 255
Uppdrag Civila kunder 408 -2 766

Summa 1 617 1 489
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Balansräkning

Not 10 – Immateriella anläggningstillgångar

20171231 20161231

Balanserade utgifter för utveckling 
Tillgångarnas anskaffningsvärde 

Tillkommande tillgångar, årets anskaffning 
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning 
Årets avskrivningar 
Ackumulerade nedskrivningar 
Ackumulerade avskrivningar
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning

 
326 915 

19 770 
-6 711 

-16 210 
-26 430 

-250 782 
6 711

 
312 513 

14 402 
0 

-13 543 
-26 430 

-237 238 
0

Bokfört värde 53 263 49 704

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 
Tillgångarnas anskaffningsvärde 
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning 

Årets avskrivningar 
Ackumulerade avskrivningar

987 
0 
-68 
-663

 
646 
341 
-17 

-646

Bokfört värde 256 324

I belopp för anskaffningsvärden avser 14 428 tkr pågående utvecklingsarbeten som 
ännu inte har tagits i drift.
 
Not 11 – Materiella anläggningstillgångar

20171231 20161231

Förbättringsutgifter på annans fastighet 
Tillgångarnas anskaffningsvärde 

Tillkommande tillgångar, årets anskaffning 
Årets avskrivningar 
Ackumulerade avskrivningar

 
9 156 
3 838 

-477 
-7 986

 
8 510 

645 
-594 

-7 392

Bokfört värde 4 531 1 169

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
Tillgångarnas anskaffningsvärde 

Tillkommande tillgångar, årets anskaffning 
Årets överföring 
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning 
Årets avskrivningar 
Ackumulerade avskrivningar 
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning

 
35 632 

7 025 
824 

-2 932 
-2 262 

-30 105 
2 842

 
34 970 
3 590 

0 
-2 927 
-1 678 

-31 352 
2 925

Bokfört värde 11 026 5 527

Pågående nyanläggningar 
Tillgångarnas anskaffningsvärde 
Tillkommande tillgångar, årets anskaffningar 
Årets överföring

 
824 

0 
-824

 
241 
584 

0

Bokfört värde 0 824
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Not 12  Kundfordringar

20171231 20161231
Kundfordringar, utomstatliga 1 142

Summa 1 142

Not 13  Fordringar hos andra myndigheter

20171231 20161231
Kundfordringar andra myndigheter 32 449 9 509
Fordran ingående mervärdesskatt 5 467 2 964

Summa 37 915 12 473

Den främsta anledningen till ökningen av kundfordringar till andra myndigheter 
beror på att faktura till Polismyndigheten för höstens prövningar inte har skickats 
förrän i december 2017.

 
Not 14  Periodavgränsningsposter

20171231 20161231
Förutbetalda lokalkostnader, utomstatliga 6 591 3 685
Förutbetalda lokalkostnader, inomstatliga 0 517
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga 2 653 3 209
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 1 655 1 235

Summa 10 899 8 646

De förutbetalda lokalkostnaderna har ökat som en följd av att ett nytt kontor har 
öppnats i Malmö samt att hyra för lokaler i Kristianstad har betalats för ytterligare ett 
kvartal för återställande av lokaler.

 
Not 15  Avräkning med statsverket

20171231 20161231
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans 400 5 617
Redovisat mot anslag 24 922 24 533
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -24 522 -24 248
Återbetalning av anslagssparande 0 4 933
Skuld avseende anslag i räntebärande flöde 0 400

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovi
sats mot anslag

Ingående balans 1 804 2 200
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -404 -396
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovi
sats mot anslag

1 400 1 804

Utgående balans 1 400 1 405

Anslagsförbrukningen består av:  
Intäkt av anslag, 24 518 tkr (24 136 tkr 2016) 
Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 404 tkr (396 tkr 2016) 
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Not 16  Myndighetskapital 

Balanserad kapitalförändring,
avgiftsbelagd verksamhet

Kapitalförändring enligt 
resultaträkningen

Summa

Utgående balans 2016 8 528 1 489 10 017

Ingående balans 2017 8 528 1 489 10 017

Föregående års kapitalförändring 1 489 -1 489 0
Årets kapitalförändring 0 -1 617 -1 617
Summa årets förändring 0 1 617 1 617

Utgående balans 2017 10 017 1 617 11 634

 
Not 17  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

20171231 20161231
Ingående balans 2 990 549
Årets pensionskostnad 580 2 721
Årets pensionsutbetalningar -187 -280

Utgående avsättning 3 383 2 990

Av den utgående pensionsavsättningen avser 3 377 tkr kostnader i samband med om-
struktureringen 2016. Beloppet har justerats 2017 enligt SPV:s fastställda försäkrings-
tekniska riktlinjer.
 
Not 18  Övriga avsättningar

20171231 20161231
Avsättning för kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om 
lokalt aktivt omställningsarbete

778 560

Avvecklingskostnader löner 0 4 650
Avvecklingskostnader övrigt inklusive inventarier 966 1 388
Avvecklingskostnader särskilda pensionspremier 1 705 1 785

Utgående avsättning 3 449 8 383

Inga beslut har fattats om förbrukning av medel för kompetensutvecklingsåtgärder. 

Not 19  Lån i Riksgälden

20171231 20161231
Ingående balans 54 133 52 875
Under året nyupptagna lån 24 509 17 088
Årets amorteringar -17 357 -15 830

Utgående låneskuld 61 285 54 133

Beviljad låneram: 90 000 tkr
Av låneskulden till Riksgälden beräknas cirka 23 000 tkr som kortfristig skuld.

Not 20 – Räntekontokredit i Riksgälden

20171231 20161231
Räntekontokredit i Riksgälden 7 709 0

Utgående balans 7 709 0

Beviljad kreditram: 17 000 tkr 
Huvudorsaken till att räntekontokrediten hos Riksgälden har behövt nyttjas vid års-
skiftet har varit förknippad med etableringen av en ny prövningsenhet i Malmö.
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Not 21 – Kortfristiga skulder till andra myndigheter

20171231 20161231
Leverantörsskulder andra myndigheter 2 850 2 818
Arbetsgivaravgifter 2 150 1 639
Utgående mervärdesskatt 43 33
Övriga skulder andra myndigheter 31 129

Summa 5 074 4 619

 
Not 22 – Leverantörsskulder

20171231 20161231
Leverantörsskulder 14 629 6 125

Utgående balans 14 629 6 125

Skillnaden mellan åren kan förklaras av att etableringen av en ny prövningsenhet i 
Malmö har genererat leverantörsfakturor med betydande belopp under december  
inför öppnandet i januari 2018.

Not 23  Övriga kortfristiga skulder

20171231 20161231
Personalens källskatt 2 235 1 697
Övriga kortfristiga skulder 0 3

Summa 2 235 1 700

 
Not 24  Periodavgränsningsposter

20171231 20161231
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter 6 491 6 734
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende ej genomförd 
löneförhandling

882 957

Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende 
kompensations ledighet

190 551

Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende tillägg/avdrag 365 -71
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 1 865 727
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 100 1 404

Summa 9 893 10 303

I beloppet för Övriga upplupna kostnader, utomstatliga ingår en avsättning om 854 tkr 
för ytterligare ett kvartals hyreskostnader för att avveckla lokaler i Kristianstad. 
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Ersättning till de ledande befattningshavarna i Rekryteringsmyndigheten och till 
rådsledamöterna som regeringen har utsett 

Namn Ersättning 2017 Övriga uppdrag som styrelse eller 
råds ledamot 

Lön (kr) Övriga skatteplik
tiga ersättningar 
och förmåner (kr)

Myndighetsledning
Christina Malm 1 200 627

Insynsråd
Nils Svartz 3 000 Inspektionen för strategiska produkters  

tekniskt vetenskapliga råd
Försvarshögskolan

Ulrika Herbst 4 500

Daniel Bäckström  3 000 Gentekniknämnden

Peter Sandwall 0 Kustbevakningens insynsråd 
Ekonomistyrningsverkets insynsråd 
Statskontorets råd
Institutet för kvalitetsutvecklings styrelse

Alexandra Völker 4 500

Ann Enander 4 500
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Karlstad den 21 februari 2018

Christina Malm

ÅRSREDOVISNINGENS  
UNDERTECKNANDE
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Rekryteringsmyndigheten är en myndighet under Försvarsdepar-
tementet. Generaldirektören, staben, avdelningen för Prövning, 
avdelningen för Bemanning och beredskap, avdelningen för IT och 
avdelningen för Verksamhetsstöd finns i Karlstad. I Stockholm och 
i Malmö finns prövningsenheterna där urvalstester, undersökningar 
och bedömningar görs. Om du har frågor om oss eller vår verksamhet 
är du välkommen att höra av dig.  
 
Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad.  
Telefon: 0771-24 40 00. E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se  
Webbplats: rekryteringsmyndigheten.se

HÖR GÄRNA AV DIG 
OM DU VILL VETA MER


