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GENERALDIREKTÖRENS
FÖRORD
När jag nu blickar bakåt mot 2018 kan jag konstatera att det har varit ett intensivt, spännande och
framgångsrikt år för Rekryteringsmyndigheten!
Regeringens beslut från 2017 om återaktivering av värnplikten, och tidigare beslut om att återaktivera möjligheten att kalla totalförsvarspliktiga till repetitionsutbildning, innebär att Rekryteringsmyndigheten återigen, och i stor omfattning, bedriver myndighetsutövning mot enskild. Detta sker
genom att vi kallar, mönstrar och skriver in till grundutbildning med värnplikt samt kallar totalförsvarspliktiga som fortfarande är inskrivna för värnplikt till repetitionsutbildning.
Under 2018 har vi fortsatt att stödja det militära försvaret med personalförsörjningen enligt ovan,
men också lämnat ett viktigt bidrag inom bemanningsstöd, som innebär att löpande lämna stöd till
Försvarsmakten vad gäller redovisning av personalen i krigsförbanden och vid repetitionsutbildning. Rekryteringsmyndigheten arbetar nära Försvarsmakten på alla nivåer och på ett proaktivt sätt
med krigsförbandscheferna för att säkerställa att samtliga krigsförband är uppfyllda med krigsplacerad personal.
Erfarenheter och lärdomar har kontinuerligt dragits under året från såväl selektering, mönstring
som inskrivning och nominering av den första berörda årskullen, totalförsvarspliktiga födda 1999,
allt för att snabbt kunna justera och finkalibrera arbetssätt och processer och i förlängningen bidra
till att öka den operativa effekten i krigsförbanden.
I mars 2018 började Rekryteringsmyndigheten att skicka ut brev till ungdomar födda år 2000 med
information om totalförsvarsplikten och med uppmaning att lämna uppgifter om sig själva i det
så kallade mönstringsunderlaget. Uppgifterna har sedan använts för att ta ut de bäst lämpade och
kalla dessa till mönstring. Cirka 11 000 totalförsvarspliktiga ungdomar valdes ut och fick under
försommaren besked om att de skulle kallas till mönstring. Mönstring började i augusti månad för
den aktuella årskullen. Parallellt har Rekryteringsmyndigheten prövat sökande till polisutbildningen på rekordhöga nivåer.
När det gäller myndighetens viktiga uppdrag att ge råd och upplysningar till de värnpliktiga har
fortsatt satsning och utveckling genomförts inom kommunikationsområdet. Ett kvitto på den höga
kvaliteten är att Rekryteringsmyndigheten under 2018 nominerades till pris i två tävlingar för
Värnpliktsboten.
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Året har i hög grad präglats av ett fortsatt intensivt arbete med att öka kapaciteten i Rekryteringsmyndighetens samlade verksamhet, inte minst i prövningsverksamheten. Antalet genomförda
prövningar totalt under 2018 var cirka 22 000, nästan en fördubbling jämfört med 2017, då antalet
prövningar sammantaget uppgick till drygt 12 800. Det omfattande och långsiktiga arbetet med
kompetensförsörjning och rekrytering, som genomförts under 2017 och 2018, har burit frukt och
varit nödvändigt för att kunna möta det förändrade och utökade verksamhetsuppdraget. Volymökningarna märks också i andra delar av organisationen, till exempel inom Kundstöd, där medarbetarna har hanterat cirka 53 000 frågor via e-post och telefon under året, att jämföra med cirka
35 000 totalt under 2017 och 25 000 år 2016.
En annan viktig del i arbetet med att öka kapaciteten är att säkerställa att vi har tillgång till ändamålsenliga lokaler. Ett stort arbete har genomförts under året vad avser lokalutvecklingsprojekt.
Det gäller vidareutveckling av prövningslokalerna i Malmö, förberedelser inför kommande förhyrning i Stockholm av nya prövningslokaler och iordningsställande av myndighetens nya lokaler i
Karlstad. Flytten i Karlstad genomfördes under december 2018 till januari 2019 med lyckat resultat, inte minst tack vare insatserna från IT-avdelningen och från säkerhets- och lokalfunktionerna.
Flera än någonsin av totalförsvarets övriga myndigheter har under året tagit stöd av Rekryteringsmyndigheten i frågor om bemanning och krigsplacering i samband med höjd beredskap och även
inom detta verksamhetsområde har Rekryteringsmyndigheten snabbt svarat upp mot ett utökat
verksamhetsuppdrag.
Jag är mycket stolt över de verksamhetsresultat som vi har uppnått under 2018, inte minst att vi
har kunnat ta omhand ett utökat och förändrat verksamhetsuppdrag parallellt med snabba volymökningar inom prövningsverksamheten och samtidigt upprätthålla en mycket hög kvalitet i alla
verksamhetsdelar. Chefer och medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten har gjort utomordentliga
insatser under år 2018!
Ha en trevlig läsning med årsredovisning 2018!

Christina Malm, generaldirektör
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KORT OM TOTALFÖRSVARETS
REKRYTERINGSMYNDIGHET
Rätt person, på rätt plats och med rätt ansvar. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) ser till att de människor som är bäst lämpade får förtroendet att bidra till trygghet i samhället.
Huvuduppgiften är att genom tester, undersökningar och bedömningar göra urval för trygghet och
säkerhet i det svenska samhället. Myndigheten ansvarar också för att upprätthålla ordning och reda
i krigsorganisationen så att alla, i händelse av kris eller krig, ska veta var de ska inställa sig och vad
de ska göra.
Rekryteringsmyndigheten stödjer även andra myndigheter inom totalförsvaret med att pröva
lämpliga personer för utbildningar och yrken med särskilda krav. Rekryteringsmyndigheten ger
därutöver stöd till myndigheter och andra när de ska bemanna sina organisationer med totalförsvarspliktiga.
Myndighetens organisation från den 1 januari 2019
GD

Stab

Avdelningen för
prövning

Prövningsenhet
Stockholm

Prövningsenhet
Malmö

Avdelningen för
IT

Personärendeenheten

Avdelningen för
bemanning och
beredskap

Inskrivningsenheten

Avdelningen för
verksamhetsstöd

Enheten för
bemanningsstöd

Myndighetens ledning och avdelningar finns i Karlstad och de två prövningsenheterna i
Stockholm respektive i Malmö.
Antalet anställda har ökat från 140 personer år 2017 till 179 personer till den 31 december 2018,
varav 95 kvinnor och 84 män. Rekrytering pågår för ytterligare ett tjugotal anställningar. På myndigheten arbetar bland andra psykologer, läkare, sjuksköterskor, inskrivningshandläggare, systemutvecklare, medarbetare som arbetar med krigsorganisationen respektive totalförsvarspliktiga, HRspecialister, jurister, ekonomer och kommunikatörer. Medarbetare inom inskrivning och bemanningsstöd har ofta en militär bakgrund. Under 2018 omsatte myndigheten cirka 263 000 tkr och
genomförde cirka 22 000 prövningar.
Historik
Rekryteringsmyndigheten har sitt ursprung i Pliktverket som bildades 1995. Sedan dess har myndigheten registrerat 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.
6
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RESULTATREDOVISNING
Rekryteringsmyndighetens verksamhetsvolym har ökat med 40 procent 2018 jämfört med 2017
och verksamhetens finansiering har ändrats. År 2017 och tidigare var verksamheten i huvudsak
finansierad via avgifter, från och med år 2018 är verksamheten i huvudsak finansierad via anslag.
År 2017 uppgick de totala intäkterna till 187 014 tkr, fördelade på 13 procent från anslag och 87
procent från avgifter. År 2018 uppgick de totala intäkterna till 262 706 tkr, fördelade på 66 procent
från anslag och 34 procent från avgifter.
Resultatredovisningen är indelad i verksamheterna Stöd till personalförsörjning och Stöd till bemanningsansvariga. Inom dessa två verksamheter finns fem respektive tre delverksamheter som antingen är finansierade med anslag eller avgifter.
Delverksamheten Försvarsmakten, mönstring och ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt har från och med 2018 bytt namn till Personalförsörjning till det militära försvaret.
Ekonomiskt resultat/kapitalförändring per verksamhet 2018 (tkr)
Verksamhet

Intäkter

Kostnader

Utfall Varav:
Anslag1 Övr. intäkter2
Stöd till personalförsörjning
Personalförsörjning till det militära försvaret
Försvarsmakten, övriga uppdrag
Försvarshögskolan, prövning inför officers
utbildning
Polismyndigheten, prövning inför polisutbildning
Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare
Summa

153 276
3 405
4 420

152 680

Resultat/
Kapitalför
ändring

Utfall

596
3 405
4 420

153 276
3 957
3 407

0
-552
1 013

67 000

67 000

56 068

10 932

4 626

4 626

5 045

-419

80 047

221 753

10 974

10 477

16 187
12 696
3 315

0
-2 219
0

232 727

152 680

Stöd till bemanningsansvariga
Bemanningsstöd till krigsförbanden
Krigsplacering
Tjänstgöring
Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt

16 187
10 477
3 315

16 187

Summa

29 979

19 502

10 477

32 198

-2 219

TOTALT

262 706

172 182

90 524

253 951

8 755

Totalt enligt resultaträkningen

262 706

172 182

90 524

253 951

8 755

1
2

3 315

Den totala anslagsförbrukningen framgår av anslagsredovisningen.
Inklusive finansiella intäkter och bidrag (596 tkr).

De totala intäkterna 2018 uppgick till 262 706 tkr och de totala kostnaderna till 253 951 tkr. Differensen, 8 755 tkr, utgörs av ett överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Rekryteringsmyndighetens verksamhet finansierades 2018 till 66 procent med anslag och till 34 procent med avgifter.
Årets överskott i den avgiftsbelagda verksamheten motsvarar tio procent av den avgiftsbelagda
verksamhetens omsättning. De totala kostnadernas fördelning mellan verksamheterna Stöd till personalförsörjning och Stöd till bemanningsansvariga är 87 procent respektive 13 procent.
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Intäkter och kostnader per verksamhet 2016–2018 (tkr)
Tabellen nedan visar totala intäkter och kostnader under åren 2016–2018 samt dess fördelning
mellan verksamheter och delverksamheter.
Verksamhet
Intäkter
Stöd till personalförsörjning
Personalförsörjning till det militära
försvaret
Försvarsmakten, övriga uppdrag
Försvarshögskolan, prövning inför
officersutbildning
Polismyndigheten, prövning inför
polisutbildning
Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare

2018
Kostnader

Intäkter

2017
Kostnader

60,4 111 310

111 310

60,0

106 694

60,0

%

%

20161
Kostnader
%

153 276

153 276

3 405
4 420

3 957
3 407

1,6
1,3

1 408
4 852

1 408
4 852

0,8
2,6

3 827
1 700

2,2
1,0

67 000

56 068

22,1

42 115

41 707

22,5

44 559

25,1

4 626

5 045

2,0

3 368

3 368

1,8

3 493

2,0

232 727

221 753

87,3 163 053

162 645

87,7

160 273

90,1

16 187
10 477
3 315

16 187
12 696
3 315

6,4
5,0
1,3

2 805
18 567
2 589

2 805
17 358
2 589

1,5
9,4
1,4

3 213
12 721
1 579

1,8
7,2
0,9

Summa

29 979

32 198

12,7

23 961

22 752

12,3

17 513

9,9

TOTALT

262 706

253 951 100,0 187 014

185 398

100,0

177 786

100,0

Summa
Stöd till bemanningsansvariga
Bemanningsstöd till krigsförbanden
Krigsplacering
Tjänstgöring
Bemanningsstöd till totalförsvaret i
övrigt

1

Totala intäkter 2016 uppgick till 179 275 tkr.

De totala kostnaderna har ökat med 37 procent (68,5 miljoner kronor) från 2017 till 2018.
Ökningen förklaras av de utökade verksamhetsuppdragen, såväl återaktiverad värnplikt och utökad
prövning till polisutbildningen, som utökad verksamhet inom bemanningsstöd.
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STÖD TILL PERSONALFÖRSÖRJNING
Rekryteringsmyndigheten stödjer myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet med
personalförsörjning. De två största uppdragen
omfattar personalförsörjning till det militära
försvaret och prövning inför polisutbildning.
Under året har myndigheten genomfört cirka
22 000 prövningar där mönstring till grundutbildning med värnplikt och polisprövningarna
utgör cirka 93 procent. Övriga prövningar
utgörs bland annat av uppdrag för Försvarshögskolan, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Kustbevakningen, Tullverket,
Sjöfartsverket med flera.
Antalet prövningar har ökat – från cirka
13 000 år 2017 till 22 000 år 2018 – vilket
främst beror på fler prövningar till följd av den
återaktiverade värnplikten och fler prövningar
inför polisutbildningen. Prövningar för de övriga myndigheterna har också ökat.
För grundutbildning med värnplikt har prövningskapaciteten under året byggts upp från
12 000 prövningstillfällen till 15 000. Enligt
uppdrag i regleringsbrevet ska Rekryteringsmyndigheten, inom beräknad anslagsram,
förbereda för att öka kapaciteten ytterligare för
prövning och mönstring från och med 2019.
Det har bland annat inneburit löpande och
proaktiv rekrytering av personal och en
lokalsökningsprocess i Stockholm, bland annat
för att få större lokalytor för prövningsverksamheten.

Personalförsörjning till det militära
försvaret
Med stöd av lagen om totalförsvarsplikt
(1994:1809) har Rekryteringsmyndigheten
genomfört mönstring och inskrivning av totalförsvarspliktiga. Myndigheten har också prövat
de som själva ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt.
Det finns två vägar in till grundutbildning,
men oavsett om en totalförsvarspliktig har
kallats till mönstring, eller själv ansökt om
prövning, fullgör den enskilde efter inskrivning
grundutbildningen med värnplikt enligt lagen
om totalförsvarsplikt.
Den mönstring och de prövningar Rekryteringsmyndigheten genomfört under 2018 avser
två av Försvarsmaktens utbildningsomgångar:
grundutbildning med värnplikt 2018/19
(GU18/19) och grundutbildning med värnplikt 2019/20 (GU19/20).
Rekryteringsmyndigheten har också prövat de
som sökt till andra militära utbildningar inom
Försvarsmakten, till exempel avseende Specialistofficersprogrammet (SOU), och genomfört
prövningar för Officersprogrammet (OP) för
Försvarshögskolans räkning.
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Kallelse till mönstring (1) och ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt
(2) – så här går det till

Mönstringsunderlag

Mönstring
Selektering och kallelse

Inför utbildning
Nominering och inskrivning

Utbildningen startar

MÖNSTRINGSUNDERLAG (1)

Mönstringsunderlaget är ett webbaserat frågeformulär som Sveriges totalförsvarspliktiga ungdomar
som fyller 18 under året besvarar. Frågorna gäller bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, skolgång, intressen och inställning till att genomföra grundutbildning med värnplikt.
SELEKTERING OCH KALLELSE (1)

Utifrån lämnade uppgifter gör Rekryteringsmyndigheten en bedömning av vilka som har förutsättningar att genomföra grundutbildning med värnplikt. Vid bedömningen tar myndigheten hänsyn
till de medicinska och fysiska förutsättningarna samt individens inställning till att genomföra en
värnpliktsutbildning. Drygt två månader före mönstringstillfället kallas den totalförsvarspliktige till
mönstring.
MÖNSTRING

(1) Vid mönstringen får den kallade totalförsvarspliktige genomgå tester och undersökningar vid
någon av Rekryteringsmyndighetens prövningsenheter. Mönstringen består bland annat av teoretiska prov, fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt intervju med
psykolog.
(2) Den som är intresserad av att genomföra grundutbildning med värnplikt, men inte kallats till
mönstring, kan själv ansöka via Rekryteringsmyndighetens webbplats. Individen får då svara på
frågor liknande de i mönstringsunderlaget i det webbaserade rekryttestet och själv boka tid för
prövning. Prövningen är densamma som för den som kallats och mönstrar enligt lagen om
totalförsvarsplikt.
NOMINERING OCH INSKRIVNING (1 och 2)

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. De som ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt (sökt själva) kan i detta läge välja att genomgå grundutbildning med värnplikt (och skrivas in preliminärt på en befattning), eller att avbryta sin ansökan.
Samtal om utbildning och befattning genomförs med en inskrivningshandläggare anställd vid
Rekryteringsmyndigheten, en person med en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten.
Fyra eller fem gånger per år sker en nominering där de mönstrande (inklusive de som själva ansökt
om att få pröva till grundutbildning med värnplikt) skrivs in till sin slutliga placering.
Nomineringen innebär att befattningarna fördelas jämnt över mönstringsperioden, så att alla
mönstrande har samma chans till inskrivning till en viss befattning, oavsett när i tid de mönstrar.
Vid nomineringen tillämpas principen om bäst lämpad. Det innebär att om det vid tillfället finns
fler individer med godkända värden än det finns tillgängliga befattningar, kan andra- eller tredjehandsalternativ bli aktuella att skrivas in till.
För att säkerställa insyn och god samverkan bjuds Försvarsmakten in att delta vid
nomineringstillfällena.
10
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INFÖR UTBILDNING (1 och 2)

Inför utbildningsstart skickar Rekryteringsmyndigheten underlag till Försvarsmakten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Avisering för registerkontroll skickas till den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och till Polismyndigheten. Rekryteringsmyndigheten skickar kallelse
till utbildning till den värnpliktige.

Mönstring och prövning till
grundutbildning med värnplikt
Rekryteringsmyndigheten har under 2018
mönstrat/prövat 14 177 totalförsvarspliktiga
till två grundutbildningsomgångar, varav 3 299
kvinnor och 10 878 män. Motsvarande siffra
år 2017 var 7 112 och 5 958 år 2016 (enbart
frivillig antagningsprövning). Prövningarna
fördelade sig under 2018 med 45 procent i
Malmö och 55 procent i Stockholm.
Till grundutbildningsomgång GU18/19 har
det skrivits in cirka 3 700 totalförsvarspliktiga
till Försvarsmaktens 4 000 utbildningsplatser.
Cirka två tredjedelar av dem kallades med stöd
av lagen om totalförsvarsplikt. Cirka en tredjedel blev inskrivna efter att själva ha ansökt om
att pröva till grundutbildning med värnplikt.
Av de som själva ansökt är cirka 15 procent
födda år 1999.
Målet att genomföra mönstring och prövning
för att fylla 4 000 utbildningsplatser har inte
nåtts. Huvudorsaken är att inte tillräckligt
många individer har mönstrats/prövats.
I maj 2017 beslutade Rekryteringsmyndigheten att kalla drygt 6 100 totalförsvarspliktiga
födda 1999 till mönstring. Beslutet byggde på
en bedömning att 6 000 individer därutöver
själva skulle ansöka till grundutbildning med
värnplikt. Bedömningen gjordes i samråd med
Försvarsmakten och byggde på erfarenheter
av den frivilliga rekryteringen under perioden
2011-2016. Dock ansökte endast drygt 2 000
individer själva. Eftersom regeringens beslut
om återaktivering av värnplikt av den 2 mars
2017 skulle implementeras redan från den 1
juli samma år, hann Rekryteringsmyndigheten
inte fullt ut utveckla de processer och systemstöd som behövdes för att kunna selektera de
totalförsvarspliktiga som svarar upp mot kravprofilen för var och en av alla de befattningar
1
2

i Försvarsmaktens beställning. Detta innebar
att några svårtillsatta befattningar inte kunde
tillsättas. Inför mönstring av totalförsvarspliktiga födda 2000 har selekteringsprocesser och
systemstöd utvecklats.

Rekryteringsmyndigheten har redovisat erfarenheterna till följd av återaktiveringen av
mönstring och grundutbildning med värnplikt,
inklusive en analys av varför inte utbildningsplatserna fylldes fullt ut, i en särskild skrivelse
till regeringen.1
Drygt 88 000 av 93 000 totalförsvarspliktiga
födda år 2000 svarade på frågorna i mönstringsunderlaget. Det motsvarar en svarsfrekvens på 95 procent, ungefär samma svarsfrekvens för kvinnor som för män. Motsvarande
siffra för 2017 var 93 procent för både kvinnor
och män, år 2016 var svarsfrekvensen 91 procent för kvinnor och 92 procent för män.

Utifrån erfarenheterna från mönstring inför
GU18/19 har Rekryteringsmyndigheten kal�lat fler totalförsvarspliktiga till mönstring inför
GU19/20. Av årskullspliktiga födda år 2000
fick cirka 11 000 besked om att de skulle kallas
till mönstring, 3 000 kvinnor och 8 000 män.
Utförlig statistik över mönstring och
mönstringsunderlag finns på
Rekryteringsmyndighetens webbplats.2
Vid 2018 års slut är redan cirka 2 600 totalförsvarspliktiga inskrivna till GU19/20. Utöver
dessa är cirka 500 individer placerade i utbildningsreserven. Dessa individer har godkända
värden men står sig inte i konkurrensen om
bäst lämpad vid nomineringen. För GU19/20
har Försvarsmakten cirka 4 700 utbildningsplatser. Två eller tre nomineringstillfällen
återstår för den aktuella utbildningsomgången.
Mönstringen startade i augusti 2018 och pågår
till juni 2019.

Resultat till följd av återaktiveringen av mönstring och grundutbildning med värnplikt, dnr 2017/0695:2.
www.rekryteringsmyndigheten.se/monstringsstatistik/
REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018
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Anmälan om brott mot totalförsvarsplikten

För de som tagit del av kallelsen till mönstring,
men uteblivit från den utan giltigt skäl, gör Rekryteringsmyndigheten en anmälan om brott
mot totalförsvarsplikten till Åklagarmyndigheten. Av de totalförsvarspliktiga födda 1999 som
kallats till mönstring har myndigheten under
2018 anmält 134 till åtal, varav 27 kvinnor och
107 män. Av totalförsvarspliktiga födda 2000
som kallats till mönstring har myndigheten
under 2018 anmält 75 till åtal, varav 18 kvinnor och 57 män.
Avbrott under grundutbildning med värnplikt

Rekryteringsmyndigheten kan besluta om avbrott under pågående grundutbildning, exempelvis på grund av studier, arbete, sociala skäl,
hälsoskäl eller en sammanvägning av dessa.
Under 2018 beslutade myndigheten om avbrott på grund av sådana skäl för 14 totalförsvarspliktiga, varav tre kvinnor och elva män.
I de fall en totalförsvarspliktig bedöms ha en
varaktig nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan beslutar Rekryteringsmyndigheten att upphäva inskrivningen
för värnplikt. Utbildningen avbryts då. Under
2018 har 141 totalförsvarspliktiga upphävts
från sin inskrivning till värnplikt.
Även Försvarsmakten kan fatta beslut om avbrott för totalförsvarspliktiga som genomgår
grundutbildning. Det kan gälla utebliven inställelse, när utbildningsmålet inte kan nås, vid
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tillfällig fysisk eller psykisk nedsatt prestationsförmåga, uppsåtlig avvikelse och vägran. Dessa
beslut har delegerats till Försvarsmakten från
Rekryteringsmyndigheten.
Rekryteringsmyndigheten fick under 2018 in
36 ansökningar om rätt att vara vapenfri. Av
dessa fick 34 personer bifall på sin ansökan och
två fick avslag. Av de 34 som fick bifall, fick
14 personer bifall efter utbildningsstart och 20
personer bifall innan utbildningsstart. Av de 34
som fick bifall var 23 personer födda 1999. 13
av dessa hade påbörjat grundutbildningen.
Kostnaden per mönstrad/prövad till grundutbild
ning med värnplikt

Nedan redovisas kostnaden per mönstrad/prövad för perioden 2016–2018.
Kostnaden per mönstrad/prövad är för samtliga år framtagen utifrån totalkostnaden för
delverksamheten Personalförsörjning till det
militära försvaret dividerad med antalet prövande. Förändringen mellan åren beror främst
på att antalet prövningar har ökat. Kostnaden
för 2016 respektive 2017 är även påverkad av
kostnader av engångskaraktär för omlokalisering av prövningskontor.
År

Kostnad per
mönstrad/prövad, kr

2018

10 812

2017

15 651

2016

17 908
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Kommunikation kring värnplikten
Rekryteringsmyndigheten har ett särskilt kommunikationsuppdrag3 att inför och vid mönstringen informera den totalförsvarspliktige om
vad skyldigheten att mönstra och tjänstgöra
innebär.
Det finns behov av att utveckla och erbjuda
professionell kommunikation till i första hand
de totalförsvarspliktiga men också till deras
anhöriga och till skolor. För att tillgodose målgruppens förväntningar och krav krävs kontinuerliga och fördjupade målgruppsanalyser, relevanta kommunikationsinsatser, uppföljningar
och utvärderingar. Nedan redovisas huvuddelen
av de kommunikationsinsatser som genomfördes under 2018.
Inför mönstringsunderlaget, februari

I slutet av februari, en vecka innan breven med
inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget
skickades, fick alla ungdomar som var skyldiga
att lämna uppgifter en trycksak hem i brevlådan. Trycksaken innehöll bland annat information om rättigheter och skyldigheter i samband
med mönstringsunderlaget, mönstringen och
grundutbildning med värnplikt.
Samma vecka genomfördes en digital annonskampanj i sociala medier för att uppmärksamma alla 18-åringar och deras anhöriga om

3

att brevet med inloggningsuppgifter var på väg.
Samtidigt skickades informationsbrev och
affischer till drygt 1 300 gymnasieskolor runt
om i landet. Ett pressmeddelande med information om mönstringsunderlaget och planen
för utskicket gick också ut.
I samband med mönstringsunderlaget och inför
besked om mönstring, mars-april och maj-juni

Under mars och april lämnade ungdomar
födda år 2000 uppgifter till mönstringsunderlaget. Samtidigt genomfördes en digital annonskampanj i sociala medier, främst riktad till
ungdomarna och deras anhöriga. Kampanjens
budskap var »En skyldighet. Och möjlighet.«.
Inledningsvis kompletterades kampanjen i sociala medier med en kampanj på digitala annonstavlor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
I maj, inför att Rekryteringsmyndigheten
skulle skicka ut mönstringsbeskeden, lanserades också Värnpliktsboten, en så kallad chatbot
som svarar på frågor om mönstringsunderlaget,
mönstring och värnplikt. I samband med lanseringen genomfördes även en digital annonskampanj i sociala medier. Målgruppen var även
här primärt ungdomar födda 2000 och deras
anhöriga. Värnpliktsboten lanserades också via
lokalt anpassade artiklar i digitala upplagor av
svenska landsortstidningar och genom pressmeddelande.

Enligt förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och enligt 4 kap. 2 §
förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt.
REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018
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Myndigheten deltog på sju större event, bland
annat på SACO-mässan som besöktes av cirka
20 000 gymnasieungdomar.
Värnpliktsboten, och annonskampanjen kring
tjänsten, nominerades till pris i två tävlingar:
till en så kallad 100-wattare i kategorin Ideellt
– Kampanj, och till tävlingen Spinn i kategorin
Årets samhällsinformationskampanj.
Inför mönstring, från juli och framåt

Alla som kallas till mönstring får tre till fyra
nyhetsbrev inför mönstringen. Antalet brev beror på hur lång tid det är mellan beskedet och
tiden för mönstring. Nyhetsbreven innehåller
bland annat information om hur mönstringen
går till, hur ungdomarna bäst förbereder sig,
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utbildningsalternativ och praktisk information.
Alla som kallas till mönstring blir också inbjudna till gruppen Vi som ska mönstra på
Facebook. I gruppen delar ungdomar med sig
av tips och erfarenheter och kan ställa frågor.
Kundstöd
Rekryteringsmyndigheten har ett kundstöd, dit
sökande till Försvarsmaktens och Försvarshögskolans utbildningar samt totalförsvarspliktiga
och andra intressenter kan vända sig med
frågor per telefon och e-post. Under året har
kundstöd hanterat cirka 29 000 frågor avseende dessa verksamheter, motsvarande siffra för
år 2017 var cirka 17 100 och för år 2016 cirka
10 000.

REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

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 utbildning (GMU/GU).
Myndigheten har genomfört 81 prövningar
inför SOU. Motsvarande siffra för år 2017 är
48 och 116 för år 2016.
Kompletterande prövningar

De som är inskrivna till befattningar med
särskilda krav har undersökts och testats av
medicinsk personal och bedömts av psykologer.
Det gäller befattningar som till exempel stridsbåtsförare och jägare.
Rekryteringsmyndigheten har genomfört 48
kompletterande prövningar i egna lokaler,
motsvarande siffra för år 2017 är 53 och 110 år
2016. Dessutom har myndigheten medverkat
vid prövningar på plats vid bland annat arméns
jägarbataljon i Arvidsjaur. En översyn av den
kompletterande prövningen pågår.
Urval Grundläggande soldatutbildning för
internationell tjänstgöring (GSU INT)

Myndigheten har prövat 36 personer som sökt
befattningar i internationella insatser utan att
tidigare ha genomgått värnpliktsutbildning eller GMU/GU. Motsvarande siffra för år 2017
är 24 och 52 för år 2016. Det rör sig främst om
medicinsk personal 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. Medicinsk personal har gått igenom de sökandes
hälsodeklarationer, gjort en medicinsk bedömning och prioritering inför en obligatorisk
hälsoundersökning. Den psykologiska delen
innefattar en intervju och ett flertal tester.

Rekryteringsmyndigheten har genomfört 40
prövningar av personer som sökt dessa befattningar, motsvarande siffra för år 2017 är 53
och 43 för år 2016.
Urval till befattningar för anställning i
Försvarsmakten

Myndigheten har prövat 211 personer för olika
befattningar inom Försvarsmakten. Det rör
personer som tidigare varit anställda, tidigare
genomfört värnplikt eller aldrig förut varit i
kontakt med försvaret. Prövningarna har varit
i form av SOFU (särskild officersutbildning),
OFF/K (Officer kontinuerligt tjänstgörande)
och OFSK (Officer med särskild kompetens).
I den sistnämnda kategorin ingår meteorologer,
läkare och försvarsingenjörer.
Försvarshögskolan
Prövning inför officersutbildning

På uppdrag av Försvarshögskolan utför Rekryteringsmyndigheten medicinska undersökningar samt psykologiska tester och bedömningar
av de som sökt till Officersprogrammet (OP).
De sökande har tidigare genomfört värnpliktstjänstgöring eller grundläggande utbildning
(GMU/GU) eller är under grundutbildning.
Under 2018 har myndigheten genomfört 264
prövningar inför OP, motsvarande siffra för år
2017 är 200 och 264 för år 2016.
I samband med prövningar av OP vid Rekryteringsmyndigheten deltar personal från
Försvarshögskolan och genomför så kallade
professionsintervjuer. Rekryteringsmyndigheten har bidragit med psykologresurs i samband
med utbildning av dessa professionsintervjuare.
Försvarshögskolan har under 2018 tillsammans
med Rekryteringsmyndigheten genomfört en
översyn av prövningsprocessen. En ny överenskommelse för perioden 1 november 2018 till
och med 30 oktober 2021 har tecknats.

REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018
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Polismyndigheten - prövning inför polisutbildning
På uppdrag av Polismyndigheten ansvarar Rekryteringsmyndigheten för ansökan, urval, prövning,
rekommendation om erbjudande om utbildningsplats samt kundstöd till polisutbildningen.

Från ansökan till antagningsbesked – så här går det till

Ansökan Kallelse till medicinsk och
psykologisk prövning

Säkerhetsprövningsintervju

Medicinsk och psykologisk prövning

Antagningsbesked

Erbjudande om utbildningsplats

Utbildningen startar

ANSÖKAN

Den som är intresserad av polisutbildningen ansöker på Polismyndighetens webbplats. Rekryteringsmyndigheten 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 Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.se och anmäla sig till
polisutbildningen. Det ger Rekryteringsmyndigheten tillgång till gymnasiebetyg, omdömen från
folkhögskola och resultat från högskoleprovet.
Brevet innehåller också inloggningsuppgifter till ett webbaserat frågeformulär 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 frågeformuläret görs en selektering utifrån de krav som
polisen fastställt. De som går vidare kallas till prövning vid någon av Rekryteringsmyndighetens
prövningsenheter.
MEDICINSK OCH PSYKOLOGISK PRÖVNING

Prövningen omfattar teoretiska prov, fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt psykologiska tester och intervju med psykolog.
SÄKERHETSPRÖVNINGSINTERVJU

I samband med den medicinska och psykologiska prövningen genomför polisen en säkerhetsprövningsintervju med de som är godkända i samtliga prövningsmoment. Intervjun görs i Rekryteringsmyndighetens 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. De som antas får ett antagningsbesked
via posten från Rekryteringsmyndigheten.
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Rekryteringsmyndigheten har under 2018 genomfört totalt 6 527 prövningar av sökande till
polisutbildningen, en ökning med 39 procent jämfört med året innan. Det beror på att
Polismyndigheten successivt har utökat antalet utbildningsplatser, från 300 utbildningsplatser
per termin år 2015 till 800 utbildningsplatser till utbildningsstarten hösten 2018 och 1 000
utbildningsplatser våren 2019. Antalet utbildningsplatser till polisutbildningen våren 2019 har
senare justerats av Polismyndigheten till 750.
I tabellen redovisas antagningsflödet - från ansökan till utbildning - för utbildningsstarter åren
2016–2018.

Ansökningar
Erbjudande om prövning
Prövade
Godkända
Till utbildning

Summa
21 185
10 336
6 527
1 547
1 342

2018
Kvinnor
8 887
4 700
2 759
494
439

Män
12 298
5 636
3 768
1 053
903

Under 2018 erbjöds totalt 1 525 godkända
sökande plats till de totalt 1 550 utbildningsplatserna vid utbildningsstarterna i augusti
2018 respektive januari 2019. 1 342 av de som
godkändes är kvar på utbildningen tre veckor
efter utbildningsstart 18/19.
Rekryteringsmyndigheten har under 2018,
tillsammans med Polismyndigheten, startat
utvecklingen av en ny antagningsprocess. Kortare ledtider från ansökan till antagningsbesked
med den sökande i fokus och en kontinuerlig
antagningsprocess är en förutsättning för att få
fler behöriga sökande att fullfölja sin ansökan.
Med start i januari 2019 kommer de prövande
själva att kunna boka tid för sin prövning, en
funktionalitet som har utvecklats under 2018.
De som har rätt att få betald resa och boende
i samband med prövningen kommer också att
boka det själva via Polismyndighetens resebyrå.

Summa
15 279
7 329
4 691
1 328
1 166

2017
Kvinnor
6 280
3 334
2 001
409
366

2016
Män
Summa Kvinnor Män
8 999 14 964
6 037 8 927
3 995
6 709 2 894 3 815
2 690
4 310
1 746 2 564
919
1 261
385
876
800
1 154
362
792

Kostnaden per prövad till
polisutbildningen
Nedan redovisas kostnaden per prövad för perioden 2016–2018.
Kostnaden per prövad är för samtliga år
framtagen utifrån totalkostnaden för delverksamheten Polismyndigheten, prövning inför
polisutbildning dividerad med antalet prövande.
Förändringen mellan åren beror främst på att
antalet prövningar har ökat. Kostnaden för
2016 respektive 2017 är även påverkad av kostnader av engångskaraktär för omlokalisering av
prövningskontor.
År
2018

Kostnad per prövad, kr
8 590

2017

8 891

2016

10 339

Kundstöd polisutbildning
Rekryteringsmyndighetens kundstöd, dit sökande till polisutbildningen och andra intressenter kan vända sig med frågor per telefon
och e-post, har under året hanterat cirka
24 000 frågor, motsvarande siffra för år 2017 är
18 200 och 15 400 för 2016.
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Övriga uppdrag
Civila uppdragsgivare inom totalförsvaret

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap genomför Rekryteringsmyndigheten medicinska undersökningar av samtliga
elever som ska börja utbildningen Skydd mot
olyckor. Eleverna genomgår ytterligare en läkarundersökning när andra läsåret börjar. Förutom
dessa elever läkarundersöks även elever som
ska börja utbildning till brandingenjör. Under
2018 har Rekryteringsmyndigheten undersökt
486 elever jämfört med 425 under 2017 och
395 år 2016.
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Rekryteringsmyndigheten har sedan 2017 i
uppdrag av Tullverket att genomföra prövningar inför rekryteringar till gränsskyddsverksamheten. 170 individer har prövats, jämfört med
140 år 2017.
Myndigheten har genomfört psykologiska
tester och bedömningar av 39 elever till Kustbevakningens aspirantutbildning. Vid motsvarande uppdrag år 2017 genomfördes 29 tester
och bedömningar och år 2016 77 stycken.
Rekryteringsmyndigheten har också utfört
psykologiska tester och bedömningar för Sjöfartsverket (lotsar), Räddningstjänsten Dala
Mitt och Försvarsunderrättelsedomstolen.
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Intäkter och kostnader i verksamheten Stöd till personalförsörjning (tkr)
Nedan sammanfattas intäkter och kostnader för samtliga delverksamheter inom Stöd till personalförsörjning för perioden 2016–2018. Av myndighetens totala kostnader 2018 har 87,3 procent förbrukats inom denna verksamhet. Delverksamheten Personalförsörjning till det militära försvaret har
finansierats via anslag. Övriga delverksamheter har finansierats via avgifter.
Ökningen avseende kostnader och intäkter förklaras främst av de utökade verksamhetsuppdragen,
såväl avseende återaktiverad värnplikt som utökad prövning till polisutbildningen.
Verksamhet

2018
Kostnader

Intäkter
Stöd till personalförsörjning
Personalförsörjning till det militära
försvaret
Försvarsmakten, övriga uppdrag
Försvarshögskolan, prövning inför
officersutbildning
Polismyndigheten, prövning inför
polisutbildning
Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare
Summa

Intäkter

2017
Kostnader

60,4 111 310

111 310

60,0

106 694

60,0

%

%

2016
Kostnader

%

153 276

153 276

3 405
4 420

3 957
3 407

1,6
1,3

1 408
4 852

1 408
4 852

0,8
2,6

3 827
1 700

2,2
1,0

67 000

56 068

22,1

42 115

41 707

22,5

44 559

25,1

2,0

3 368

3 368

1,8

3 493

2,0

87,3 163 053

162 645

87,7

160 273

90,1

4 626

5 045

232 727

221 753
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STÖD TILL BEMANNINGSANSVARIGA
Bemanningsstöd till krigsförbanden
Enligt uppdraget i regleringsbrevet har Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten
arbetat tillsammans för att säkerställa att
samtliga krigsförband, med tillhörande mobiliseringsreserver, och förbandsreserven är fullt
bemannade med krigsplacerad personal. Rekryteringsmyndigheten har utfört uppdragen
utifrån underlag och överenskommelsen med
Försvarsmakten.
Verksamheten innefattar bland annat en årlig
omorganisation, omsättning och bemanning av
krigsorganisationen, att kalla totalförsvarspliktig personal till repetitionsutbildning samt att
löpande krigsplacera personer och sköta registervård av krigsförband och personal.
En projektgrupp har börjat arbeta med Totalförsvarsövning 2020. Rekryteringsmyndigheten
har deltagit i de centralt ordnade aktiviteterna
och planerat internt inför övningen. Att delta
i Totalförsvarsövning 2020 ingår som en del
i myndighetens totalförsvarsplanering som
har redovisats i en särskild skrivelse till regeringen.4
Krigsplacering
I samband med den årliga omorganisationen
och omsättningen av krigsförbanden har
Rekryteringsmyndigheten bemannat krigsorganisationen enligt Försvarsmaktens uppdrag
och krav. Resultatet redovisades till Försvarsmakten den 31 januari 2019.5
Tjänstgöring
Rekryteringsmyndigheten stödjer Försvarsmaktens krigsförbandschefer vid repetitionsutbildning. Stödet består främst av att fackmässigt bistå vid utbildningsstart och att hantera
administrativt underlag. Myndigheten har besökt huvuddelen av repetitionsutbildningarna
och de flesta av Försvarsmaktens förband har
fått besök vid minst ett tillfälle under året.
Myndigheten kallade 1 892 personer till repetitionsutbildning. Av dem inställde sig
1 249 för tjänstgöring, en inställelsegrad på
66 procent, att jämföra med 59 procent 2017.
Den vanligaste orsaken till att personer inte
inställer sig är att de sökt och beviljats uppskov

av Rekryteringsmyndigheten. 136 personer
hävdes för tjänstgöring bland annat på grund
av övergång till annan myndighetstillhörighet, utfall i slagning mot misstanke- och
belastningsregistret eller felaktigt registrerad
användbarhet vid utryckningsrapportering av
grundutbildningsförband.
Uppskov med repetitionsutbildning

670 ansökningar om uppskov med repetitionsutbildning har inkommit. Ansökningarna gäller repetitionsutbildningar år 2018 och år 2019.
Av dessa fick 389 bifall och 193 avslag. För 76
personer upphävdes inskrivningen för värnplikt, då de bedömdes ha en varaktig nedsättning av sin psykiska eller fysiska prestationsförmåga. Övriga tolv ärenden har avskrivits.
Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt
Antalet civila myndigheter och organisationer
som visat intresse för totalförsvarsplanering
och också anmält behov av att registrera personal för sin egen krigsorganisation har ökat i
jämförelse med föregående år. För deras räkning har Rekryteringsmyndigheten därför
löpande gjort så kallade disponibilitetskontroller. I dem kontrolleras vilka individer som är
tillgängliga för krigsplacering och vilka som är
ianspråktagna av en annan aktör, exempelvis av
Försvarsmakten eller av en annan myndighet
eller organisation.
Ett stort antal statliga myndigheter, kommuner
och andra organisationer har genomfört disponibilitetskontroll och registrering av krigsplacerad personal i Rekryteringsmyndighetens
register. Myndigheten har lämnat en separat
redovisning till regeringen om vilka myndigheter som anmält behov av att krigsplacera sin
personal.6
För att säkerställa att myndigheter och organisationer håller registret över krigsplacerad
personal aktuellt har Rekryteringsmyndigheten
tagit fram en överenskommelse där rutiner för
hur registret ska uppdateras fastställs. Överenskommelsen tecknas mellan den registrerande
myndigheten/organisationen och Rekryteringsmyndigheten.

4
5
6

Totalförsvarsplanering, dnr. 2017/0695:6.
Rekryteringsmyndigheten H/S MR01.
Stöd till andra myndigheter med arbetet att krigsplacera sin personal, dnr. 2018/0099.
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Vid utgången av 2018 har Rekryteringsmyndigheten redovisat totalt 155 civilpliktiga
jämfört med 206 personer år 2017. Differensen
beror på att krigsplaceringen upphört för 51
civilpliktiga vilket i sin tur beror på att ingen
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
ska vara krigsplacerad 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
krigstjänstgöring. Samtliga som i nuläget är
inskrivna för civilplikt är placerade vid Svenska
Kraftnät.

Intäkter och kostnader i verksamheten Stöd till bemanningsansvariga (tkr)
Tabellen visar totala intäkter och kostnader för verksamheten Stöd till bemanningsansvariga under
åren 2016–2018 samt dess fördelning mellan verksamhetens olika delar. Av myndighetens totala
kostnader 2018 har 12,7 procent förbrukats inom denna verksamhet. Delverksamheten Tjänstgöring inom verksamhetsdelen Bemanningsstöd till krigsförbanden har finansierats via avgifter. Övriga
delverksamheter har finansierats via anslag.
Ökningen av kostnader och intäkter förklaras av ett utökat verksamhetsuppdrag avseende bemanningsstödet. Övningsverksamheten var omfattande under 2017, vilket förklarar differensen mellan
2017 och 2018, för delverksamheten Tjänstgöring.
Verksamhet
Intäkter
Stöd till bemanningsansvariga
Bemanningsstöd till krigsförbanden
Krigsplacering
Tjänstgöring
Bemanningsstöd till totalförsvaret
i övrigt
Summa

2018
Kostnader

%

Intäkter

2017
Kostnader

%

2016
Kostnader

%

16 187
10 477
3 315

16 187
12 696
3 315

6,4
5,0
1,3

2 805
18 567
2 589

2 805
17 358
2 589

1,5
9,4
1,4

3 213
12 721
1 579

1,8
7,2
0,9

29 979

32 198

12,7

23 961

22 752

12,3

17 513

9,9
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SÄRSKILD ÅTERRAPPORTERING
Här redovisas mål och återrapporteringskrav
enligt regleringsbrevet 2018 samt övrig återrapportering.

Myndigheten ska inom beräknad anslagsram
påbörja förberedelser för att öka kapaciteten för
prövning och mönstring från och med 2019.

Regleringsbrev 2018

Se redovisning i avsnitt Stöd till personalförsörjning.

Uppfyllnad av personalen i krigsförbanden

Arbetet med uppfyllnad av personal i krigsförbanden redovisas i avsnitt Bemanningsstöd till
krigsförbanden under Stöd till bemanningsansvariga.
Återaktivering av mönstring och grundutbildning
med värnplikt

Rekryteringsmyndigheten har prövat och
mönstrat totalförsvarspliktiga, med målet att
fylla minst 4 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt. Se vidare avsnitt
Personalförsörjning till det militära försvaret.
Rekryteringsmyndigheten har erbjudit Försvarsmakten stöd i analys och redovisning av
de slutsatser och erfarenheter som dragits av
återaktiveringen av mönstring och grundutbildning med värnplikt.
Prövningskapacitet för grundutbildning med
värnplikt

Totalförsvarets rekryteringmyndighet ska inom
befintliga ekonomiska ramar utöka antalet prövningstillfällen för grundutbildning med värnplikt
med 2 000 så att fler individer får möjlighet att
genom frivilligt insteg söka sig till mönstring för
att genomföra grundutbildning med värnplikt.
För att säkerställa att de som själva ansöker om
prövning till grundutbildning med värnplikt
ska ha möjlighet att både boka och boka om
sin tid, ska det finnas 2 000 fler utlagda tider
än planerat antal prövningar för denna grupp. I
samverkan med Försvarsmakten planerades det
inför GU18/19 att antalet prövningar, för de
som valt att ansöka om prövning till grundutbildning med värnplikt, skulle uppgå till
6 000. Motsvarande siffra för GU19/20 var
4 000. Det innebär att det i snitt för de två utbildningsomgångarna skulle finnas minst 7 000
tider att boka för de frivilliga. Rekryteringsmyndigheten har lagt ut drygt 7 800 bokningsbara tider för 2018, vilket innebär att målet om
2 000 fler tider har uppnåtts.
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Myndigheten ska se över prövnings- och mönstringsverksamheten för att identifiera möjliga
åtgärder för att öka effektiviteten i urvalsmetoder
(t.ex. mönstringsunderlaget), processer och resursanvändning.
Rekryteringsmyndigheten utvecklar löpande
en effektiv och rättssäker verksamhet med den
prövande i fokus. Här redovisas några av de
större arbeten som genomförts under året:
• Mönstringsunderlaget
Rekryteringsmyndigheten har, med utgångspunkt i svaren från mönstringsunderlaget
avseende totalförsvarspliktiga födda år 1999,
utvecklat frågorna, förtydligat hjälptexter och
omformulerat frågor som haft en tydlig manlig
norm, se mer under Jämställdhetsintegrering.
• Selektering
Rekryteringsmyndigheten har utvecklat ett
nytt selekteringsverktyg som kan hantera
olika selekteringskategorier och som baseras
på Försvarsmaktens beställning. Till kategorierna kopplas valfritt antal selekteringsregler,
baserade på Försvarsmaktens kravprofiler. När
det exempelvis gäller kravprofilen för jägare
kan selekteringsregeln vara att individen är
intresserad av att göra värnplikt och skattar sin
muskelstyrka och kondition högre än andra.
Inom selekteringsreglerna värderas svaren med
olika poäng: har individen höga poäng, kan det
indikera att denne är väl lämpad att skrivas in
på en befattning som jägare. Ett annat exempel
på en selekteringsregel kan vara i vilket län den
mönstrande bor.
Det nya selekteringsverktyget förbättrar
matchningen av individer vid selekteringen,
utifrån de uppgifter de har lämnat i mönstringsunderlaget. I förlängningen handlar det
bland annat om att kunna skriva in fler till
svårtillsatta befattningar.

REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2018

• Inskrivningsprovet
Rekryteringsmyndigheten har påbörjat ett utvecklingsarbete av inskrivningsprovet, I-provet.
I-provet är det teoretiska test som inleder
mönstringen, ett datoriserat prov som bland
annat testar de prövandes logiska tänkande,
rumsuppfattning och ordförståelse. Ett mål är
att korta testtiden, vilket bidrar till minskade
kostnader och ökad effektivitet i prövningskedjan. Se vidare avsnitt Insatser för hög kvalitet och
säkerhet inom medicin och urvalspsykologi.
• Prövningsprocessen
För att effektivisera prövningsprocessen för de
som kallas till mönstring, och för de som själva
ansöker om prövning till grundutbildning
med värnplikt, har Rekryteringsmyndigheten genomfört ett metodförsök med så kallad
sortering av prövande. Sorteringen har gjorts
utifrån de svar som den prövande noterat i sin
hälsodeklaration, och som kan ha bärighet på
att personen inte kommer att kunna fortsätta i
processen. Beroende på svar går den prövande
till medicinsk prövning eller till psykolog.
Försöket med sortering har visat effekt i prövningskedjan. Framförallt sparar det tid för
den prövade som inte behöver gå igenom hela
prövningskedjan, men det sparar också arbetstid för olika professioner vars tid kan läggas på
andra prövande. Metoden med sortering används från och med hösten 2018.
Prövningskapacitet för polisutbildningen

Rekryteringsmyndigheten har erbjudit en
prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 800 utbildningsplatser till polisutbildningen år 2018 och därefter 1 000 utbildningsplatser per termin från och med år 2019. Se
vidare avsnitt Polismyndigheten – prövning inför
polisutbildning.
Analys av olika volymökningars påverkan på
resursbehovet

Rekryteringsmyndigheten redovisade i augusti
2018 hur olika volymökningar inom grundutbildning med värnplikt och polisutbildningen
påverkar myndighetens resursbehov.7

7

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

Sedan ändringarna i 17 kap. 2–5 §§ lagen
(2016:1145) om offentliga upphandling
(LOU) trädde i kraft 1 juni 2017 gör Rekryteringsmyndigheten en bedömning av om
det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i de
branscher för de varor, tjänster och byggentreprenader som upphandlas med tillämpning
LOU samt lag (2016:1147) om upphandling
av koncessioner. Bedömningen görs av ansvarig
upphandlare tillsammans med ansvarig beställare inom myndigheten. Omfattningen av
bedömningen varierar och beslutas om i varje
enskild upphandling av ansvarig upphandlare
tillsammans med ansvarig beställare inom
myndigheten.
Under 2018 har Rekryteringsmyndigheten annonserat fyra upphandlingar enligt LOU över
tröskelvärdet. Där har en bedömning också
genomförts om särskilda arbetsrättsliga villkor
bör ställas.
Ett fall rörde en upphandling av IT-produkter
med tillhörande tjänster. För den del av avtalet
som omfattar tjänster som ska levereras i Sverige konstaterade Rekryteringsmyndigheten
att det visserligen förekom låga timpriser för
vissa av de konsultroller som avtalet omfattar,
men fann också, efter att ha studerat statistik
för löneutvecklingen i branschen, att det inte
återspeglades i villkoren för de anställda. I
branschen förekommer heller inte särskilt hög
andel så kallad svart arbetskraft. Rekryteringsmyndigheten beslutade därför att inte ställa
särskilda arbetsrättsliga villkor för tjänsterna
som avtalet omfattar. Vad gäller de produkter
som omfattas av avtalet valde myndigheten att
tillämpa den uppförandekod för leverantörer
som organisationen Hållbar upphandlingar tagit
fram. Anledningen var att de produkter som
avtalet omfattar produceras i en mängd olika
länder. Rekryteringsmyndigheten bedömde att
det därför är mycket svårt att ställa mer specifika krav på arbetsrättsliga villkor för dessa
arbetstagare.
Två upphandlingar rörde konsulttjänster av
sjukvårdspersonal samt projektledare inom IT.
För dessa upphandlingar har myndigheten noterat att det förvisso förekom låga timpriser för
vissa av de konsultroller som avtalet omfattar,
men konstaterade också, efter att ha studerat

Analys av olika volymökningars påverkan på resursbehovet, dnr 2017/0695:4.
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statistik för löneutvecklingen i branschen, att
detta inte återspeglades i villkoren för de anställda. I branschen förekommer heller inte
särskilt hög andel svart arbetskraft. Rekryteringsmyndigheten har dock valt att ta in en
klausul om antidiskriminering i avtalet.
Ytterligare en upphandling rörde IT-system
för arbetspsykologiska tester. Rekryteringsmyndigheten bedömde att de anställda som
främst omfattas av avtalet är systemutvecklare
samt statistiker och bedömde därför att det för
dessa kategorier inte förekommer undermåliga
arbetsvillkor eller svart arbetskraft i någon
större omfattning.
Totalförsvarsplanering enligt förordningen
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Rekryteringsmyndigheten har i samband med
årsredovisningen för 2018 lämnat en separat
redovisning till regeringen om myndighetens
totalförsvarsplanering.8
Stöd till andra myndigheter med arbetet att
krigsplacera sin personal

Rekryteringsmyndigheten har i samband med
årsredovisningen för 2018 lämnat en separat
redovisning till regeringen om vilka myndigheter som under året anmält behov av att krigsplacera sin personal.9
Jämställdhetsintegrering

Rekryteringsmyndigheten har fortsatt arbetet
med att utveckla frågorna i mönstringsunderlaget utifrån de sju diskrimineringsgrunderna,
med fokus på jämställdhetsperspektivet. Ett
liknande arbete startade hösten 2018 tillsammans med Polismyndigheten för att utveckla
frågorna i Polismyndighetens webbaserade
formulär för ansökan till polisutbildningen ur
ett jämställdhetsperspektiv.
Rekryteringsmyndigheten har tillsammans
med representanter från Försvarsmakten och
Försvarshögskolan sett över frågorna i mönstringsunderlaget utifrån ett jämställdhetsperspektiv. En genusgranskare och en fokusgrupp
bestående av målgruppen, totalförsvarspliktiga
18-åringar, har gett ett externt perspektiv på
mönstringsunderlaget.

Frågor med tydlig manlig norm har skrivits om
och frågornas hjälptexter har moderniserats
och kompletterats utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Försvarsmakten har justerat befattningskravet
för muskel för ett trettiotal befattningar inom
marinen och flygvapnet. Förändringen har
hittills resulterat i en högre andel inskrivna
kvinnor till dessa befattningar. En uppföljning
av kravförändringen kommer att göras under
2019.
Rekryteringsmyndigheten har med hjälp av
externt expertstöd sett över text och utformning av ett urval av myndighetens rekryteringsannonser utifrån ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv. Granskningen visade på
skillnader i hur annonserna beskriver kvalifikationer, arbetsuppgifter och arbetsförmåner
beroende på om annonsen gällde ett traditionellt kvinnligt eller manligt kodat yrke. Utifrån
granskningen har Rekryteringsmyndigheten
justerat innehåll och texter i rekryteringsannonser för att bättre attrahera både kvinnor
och män till lediga anställningar.
För att öka kunskapen och förståelsen för
myndighetens jämställdhetsintegrering genomförs kontinuerligt jämställdhetsseminarier.
Rekryteringsmyndigheten har bildat en intern
jämställdhetsgrupp med representanter från
alla avdelningar, för att sprida arbetet med
jämställdhetsintegrering.
I all kommunikation har Rekryteringsmyndigheten ett jämställdhetsperspektiv, till exempel i
valet av bilder.
Myndigheten har under året deltagit på de
nätverksträffar och seminarium som Jämställdhetsmyndigheten bjudit in till.
Utveckling av information till totalförsvarspliktiga

Rekryteringsmyndighet har tagit fram ett
informationsunderlag som skickats till totalförsvarspliktiga i samband med mönstringsunderlaget 2018. Se mer under avsnitt Kommunikation kring värnplikten.

8
9

Totalförsvarsplanering, dnr. 2017/0695:6.
Stöd till andra myndigheter med arbetet att krigsplacera sin personal, dnr. 2018/0099:1.
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Moderna beredskapsjobb

Rekryteringsmyndigheten har lämnat en redovisning angående moderna beredskapsjobb till
Statskontoret.10
Resultat till följd av återaktiveringen av mönstring
och grundutbildning med värnplikt

Rekryteringsmyndigheten redovisade i maj
2018 slutsatser och erfarenheter från genomförandet av återaktiveringen av mönstring och
grundutbildning med värnplikt11.

Övrig återrapportering
Insatser för hög kvalitet och säkerhet inom
medicin och urvalspsykologi

En viktig del i Rekryteringsmyndighetens
kvalitetsarbete är att kontinuerligt säkerställa
och höja kvalitet, säkerhet och rättssäkerhet
inom de medicinska och urvalspsykologiska
verksamheterna. Medarbetarna inom dessa
professioner har regelbundna utbildningar,
bedömningsövningar, erfarenhetsutbyten och
informationsträffar om exempelvis nya rutiner,
metoder och krav som rör prövningsverksamheten.

10
11

I syfte att stärka och behålla professionernas
förståelse för uppdragsgivarnas verksamhet
har studiebesök genomförts vid bland annat
Försvarsmaktens och Polismyndighetens olika
verksamheter. Vidare har psykologer besökt företrädare för den kanadensiska försvarsmaktens
urvalsverksamhet för erfarenhetsutbyte.
Medarbetare inom psykologi utbildas kontinuerligt i intervju- och bedömningsteknik. För
att säkerställa en jämn kvalitet i urvalen har
bedömningsövningar och seminarier genomförts med psykologgruppen. Psykologer från
myndigheten har deltagit i internationella konferenser inom det militärpsykologiska området
för att ta del av aktuell forskning.
Myndigheten har genomfört två utbildningar
för nyanställda psykologer i intervju- och bedömningsteknik. Under året har myndigheten
fortsatt sitt samarbete med Försvarshögskolan
och Försvarsmakten i projektet Metodförsök
med systematisk urvalsuppföljning. Syftet med
projektet är att kvalitetssäkra urval och att
återföra kunskap om de som genomför, och
tidigare har genomfört, grundläggande utbildning (GU) – såväl de som fullföljt utbildningen
som de som avbrutit den.

Moderna beredskapsjobb, dnr. 2018/0170:2.
Resultat till följd av återaktiveringen av mönstring och grundutbildning med värnplikt, dnr. 2017/0695:2.
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Rekryteringsmyndigheten har fortsatt deltagit
i forskningsprojektet kring muskelstyrketestet
Isokai, för att undersöka om och hur ett värde
från Isokai kan jämföras med den muskelkraft
som krävs för ett vanligt marklyft. Syftet är att
ge Försvarsmakten ett underlag för att sätta
rätt krav på muskelstyrka för olika befattningar.
Resultatet av forskningen är publicerat i en
artikel av Karolinska Institutet, Institutionen
NVS, sektionen för fysioterapi.
Utveckling av inskrivningsprovet

Rekryteringsmyndigheten har börjat ett utvecklingsarbete av inskrivningsprovet, I-provet.
I-provet är det teoretiska test som inleder
mönstringen, ett datoriserat prov som bland
annat testar de prövandes logiska tänkande,
rumsuppfattning och ordförståelse. Med en
förstudie som grund togs ett projektdirektiv
fram 2017 och under 2018 inleddes ett samarbete med Försvarshögskolan om empiriska
datainsamlingar och psykometriska analyser,
hur man mäter en individs begåvningskapacitet. Utvecklingsarbetet beräknas vara klart
tidigast år 2022.
Inriktningen är att i stora delar utveckla ett
nytt prov som kan användas i många olika
uppdrag inom prövningsverksamheten. En
totaladaptiv lösning bidrar i mindre utsträckning till oönskade inlärningseffekter och kombinerar hög prognosförmåga, begreppsvaliditet,
reliabilitet och hög testsäkerhet. Testtiden väntas också bli kortare än idag, vilket bidrar till
minskade kostnader.

dessa arbetar i prövningsverksamheten i legitimerade yrken. Rekryteringsmyndigheten har
därutöver nyttjat timavlönade medarbetare i
en omfattning om cirka 12,5 årsarbetskrafter.
Rekrytering pågår för ytterligare ett tjugotal
anställningar per 31 december. Vissa befattningar har varit mer utmanande att rekrytera
till, exempelvis läkare.
Vikten av en bra introduktion

Det är utmanande att introducera många nya
medarbetare på kort tid. För att göra introduktionen så smidig som möjligt har myndigheten
tagit fram en Checklista för introduktion av nyanställda till chefer och handledare. Under året
har myndigheten även vid tre tillfällen genomfört en introduktionsdag för att ge nya kollegor
en helhetsbild av myndigheten och för att informera om arbetssätt, riktlinjer och rutiner.
Medarbetarskap och ledarskap

Myndigheten har under 2018 utvecklat och
beslutat om en strategi för medarbetarskap och
ledarskap 2018–202012. Strategin är ett stöd
för hur myndighetens medarbetare ska arbeta
och visar vilka förmågor och kompetenser som
är särskilt viktiga. Strategin är tänkt att fungera
som en värderingskompass och ska tydliggöra
förväntningar på medarbetare och chefer.
Under året har myndigheten och arbetstagarorganisationerna tecknat ett nytt samverkansavtal13 som, förutom att omhänderta arbetsmiljö och medbestämmandefrågor, även stödjer
strategin för medarbetarskap och ledarskap.

Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling

Rekryteringsmyndighetens kompetensförsörjningsarbete har under 2018 i huvudsak
handlat om rekrytering och introduktion av
nyanställda. Myndigheten har rekryterat legitimerad personal till prövningsverksamheten och
förstärkt inom samtliga övriga kompetenskategorier. I ett steg att förbättra rekryteringsarbetet har chefer och HR-funktionen utbildats i
kompetensbaserad rekrytering.

Arbetet med att säkerställa medarbetarnas
kompetens och hur den kan utvecklas sker
löpande i dialog mellan chef och medarbetare.
Myndigheten har genomfört två utbildningar
för nyanställda psykologer i intervju- och bedömningsteknik. Myndighetens legitimerade
personal genomför professionsdagar vid två
tillfällen per år. Nyanställda sjuksköterskor
och läkare har utbildats i arbets-EKG och
sjuksköterskor till hjärt- och lungräddningsinstruktörer.

Antalet anställda har ökat från 140 till 179
personer, varav 95 kvinnor och 84 män. Under
året har 14 personer slutat (sex kvinnor och
åtta män, tio av dem avser pensionsavgångar)
och 53 medarbetare, varav 26 kvinnor och 27
män, har börjat sin anställning. Hälften av

Myndighetens jurister har under året utbildat all personal om dataskyddsförordningen,
GDPR.

12
13

Strategi för medarbetarskap och ledarskap, dnr. 2018/0351.
Lokalt avtal om samverkan i Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, dnr. 2018/0429.
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Rekryteringsmyndigheten arbetar efter förvaltningsstyrningsmodellen pm3, en styrmodell för
verksamhetsutveckling. Under året har delar av
personalen utbildats i modellen.

större och mer ändamålsenliga prövningslokaler i Stockholm. Ett nytt hyreskontrakt
tecknades strax efter årsskiftet 2018/19. Tills
dess att de nya lokalerna är iordningställda och
anpassade för prövningsverksamhetens behov,
och inflyttning kan ske, har Rekryteringsmyndigheten korttidsförhyrt ytterligare lokalyta
i befintliga lokaler i Värtahamnen, i syfte att
säkerställa nödvändig prövningskapacitet.

Myndighetens ledningsgrupp har genomfört
två tredjedelar av ett utvecklingsprogram som
ska utveckla och effektivisera ledningsgruppens
arbete samt tydliggöra roller och arbetsformer
för styrning. Prövningsavdelningens ledningsgrupp har under 2018 påbörjat ett motsvarande
arbete.

I Karlstad har arbete pågått under hela 2018
för att förbereda och iordningställa inför flytten från Karolinen till nyproducerade lokaler i
kvarteret Fanfaren. Flytten genomfördes under
december 2018-januari 2019.

Lokalutvecklingsprojekt

Från och med januari 2018 bedrivs prövningsverksamhet i nya, moderna lokaler i Malmö.
Under 2018 har erfarenheter och lärdomar
dragits och myndigheten har genomfört vissa
justeringar för att ytterligare anpassa lokalerna.
Syftet är att effektivisera lokalutnyttjandet och
maximera prövningskapaciteten vid enheten.
För närvarande finns inga möjligheter till ytterligare förhyrning av lokalyta i Malmö.

Arbetsgivarvarumärket

Intresset för att arbeta på myndigheten är stort.
Eftersom många rekryterats under 2017 och
2018 har varumärket synts mer frekvent och
vetskapen om verksamheten ökat. Parallellt
har arbetet med arbetsgivarvarumärket pågått.
Budskapet Rätt person på rätt plats med rätt
ansvar ska exempelvis genomsyra webbplatsen
men även framöver också platsannonser.

Under året har ett omfattande arbete genomförts för att förbereda inför förhyrning av nya,

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgår för 2018 till totalt 2,97 procent. Sjukkostnaderna
för 2018 var cirka 2,6 miljoner kronor, vilket är högre än jämfört med 2017 (2,0 miljoner kr).
Sjukfrånvaro i procent i förhållande till
tillgänglig arbetstid
Totalt
varav andel långtidssjuka (60 dagar eller mer)

2017

2016

2,97
42,39

3,23
56,96

3,79
38,83

Kvinnor

3,96

4,41

4,94

Män

1,80

1,73

2,45

-

-

-

Anställda 30-49 år

2,74

2,55

3,38

Anställda 50 år eller äldre

3,30

3,67

5,69

Anställda 29 år eller yngre

2018

Sjukfrånvaron har minskat för grupperna Kvinnor och Anställda 50 år eller äldre, men ökat något
för grupperna Män och Anställda 30-49 år.
Med hjälp av individuella åtgärder har andelen långtidssjukskrivna minskats då sjukperioder kortats och återgång till arbete skett stegvis med stöd av företagshälsovården.
Antalet anställningar som omfattas av sjukstatistiken har ökat med tio procent, 28 procent av dem
är kvinnor och 72 procent är män. Medelåldern på myndigheten fortsätter att sjunka från 55 år
2015 till 47 år vid utgången av 2018.
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Insatser för god hälsa

Det nyligen tecknade samverkansavtalet stödjer dialogen mellan chef och medarbetare eller
grupp av medarbetare där arbetsmiljöfrågor är
i fokus.
Med fler medarbetare har avdelningen för bemanning och beredskap omorganiserats i tre
enheter och nya enhetschefer med ett operativt
personalansvar har rekryterats. Syftet är att

28
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göra chefen mer tillgänglig för sina medarbetare och vara nära den dagliga verksamheten.
Myndigheten har en positiv utveckling vad
avser sjukfrånvaron och fortsätter arbeta för att
behålla den låga nivån.
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Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna disponeras (tkr)
Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall för Rekryteringsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet samt beräknad budget enligt 2018 års regleringsbrev.
Verksamhet

2016
Ackumulerat utfall

Uppdrag Försvarsmakten
Uppdrag Försvarshögskolan
Uppdrag Polismyndigheten
Uppdrag övriga civila
Summa uppdragsverksamhet

2017
Utfall
intäkter

7 737 112 026
0
4 853
2 280 41 963
0
3 520
10 017

162 362

Utfall
Kostnader

2018
Utfall
Netto

Budget
intäkter

Utfall
intäkter

110 817 1 209
4 853
0
41 555
408
3 520
0

13 000
5 000
67 000
3 000

13 882
4 420
67 000
4 626

13 000
5 000
67 000
3 000

16 653
3 407
56 068
5 045

0
0
0
0

-2 771
1 013
10 932
-419

6 175
1 013
13 620
-419

160 745

88 000

89 928

88 000

81 173

0

8 755

20 389

1 617

Budget
Utfall
Budget
kostnader kostnader Netto

Utfall
Netto

Utfallet i den avgiftsbelagda verksamheten 2018 är ett överskott om 8 755 tkr, vilket motsvarar
tio procent av verksamhetens omsättning. Det ackumulerade utfallet är 20 389 tkr och motsvarar
23 procent av 2018 års omsättning. Tillåtet ackumulerat överskott är tio procent. Rekryteringsmyndigheten kommer i budgetunderlaget för 2020-2022 att lämna förslag till regeringen om hur
överskottet ska disponeras. Det totala kostnadsutfallet är lägre jämfört med de totala kostnaderna i
regleringsbrevets avgiftsbudget. Avvikelsen kan till största del härledas till lägre kostnader än budgeterat inom verksamheten för Polismyndigheten.

Användning av register
Enligt 5 § förordningen (1998:1229) om
behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska Rekryteringsmyndigheten i
årsredovisningen rapportera hur myndigheten
använder registren över totalförsvarspliktiga
och hur säkerhetskraven efterlevs. Rekryteringsmyndigheten registrerar uppgifter om
totalförsvarspliktiga i myndighetens informationssystem Atlas och Plis 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.
Enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS
2011:50) om undantag från skyldigheten att
gallra personuppgifter och om gallring hos
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vissa

angivna personuppgifter i systemen Plis och
Syom som rör totalförsvarspliktiga bevaras och
överföras till ett särskilt forskningsarkivregister. Motsvarande föreskrifter från Riksarkivet
avseende personuppgifter som rör totalförsvarspliktiga i systemet Atlas saknas och någon
gallring eller överföring av personuppgifter till
forskningsarkivet från systemet har ännu inte
utförts.
Det framgår i Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (RIB 2011:13) om gallring
av upptagningar i systemen Plis och Syom och
när olika uppgifter ska gallras i dessa system.
Motsvarande interna bestämmelser för systemet Atlas finns inte framtagna.
Den sammantagna uppfattningen är att
Rekryteringsmyndigheten använder myndighetens register i enlighet med de krav som
gäller. Föreskrifter och interna bestämmelser
måste dock anpassas för att även omfatta de
nya system i vilka personuppgifter om totalförsvarspliktiga behandlas.
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Ackumulerat utfall

FINANSIELL REDOVISNING
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr)
2018

2017

2016

2015

2014

118 000
76 787

90 000
61 285

90 000
54 133

110 000
52 875

110 000
65 407

17 000
10 183

17 000
7 766

17 000
3 438

17 360
2 361

15 190
13 939

0
108

0
97

6
50

1
30

8
42

88 000

167 000

144 000

147 000

140 000

89 954

162 204

154 873

146 745

140 790

5 071
3 433

736
0

727
0

684
0

797
0

0

0

400

5 617

3 784

152
163

116
128

101
113

95
114

101
118

Driftkostnad per årsarbetskraft

1 507

1 433

1 602

1 415

1 438

Årets kapitalförändring
Avgiftsfinansierad verksamhet

8 755

1 617

1 489

12 812

-1 642

11 634

10 017

8 528

-4 284

-2 642

Låneram Riksgälden
Beviljad
Utnyttjad totalt1
Kontokrediter Riksgälden
Beviljade kontokrediter
Maximalt utnyttjade kontokrediter
Räntekonto Riksgälden
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Budgeterade avgiftsintäkter enligt
regleringsbrev
Totala avgiftsintäkter som disponeras av
myndigheten
Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad
Anslagssparande
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)2
Medelantalet anställda (st)3

Balanserad kapitalförändring
1
2
3
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Vid årets slut fanns 11 888 tkr bland leverantörsskulderna som avsåg investeringar 2018 men som inkommit efter 		
upptagning av anläggningslån den 19 december 2018.
Beräknat som antalet anställda reducerat med anställningsomfattningarna. Påverkas av om anställda har börjat, 		
slutat eller varit tjänstlediga under perioden. Reducering har gjorts för delpension.
Beräknat som ett medelvärde av fyra kalenderdagar (1 februari, 1 juni, 31 augusti och 1 november). Antal anställda
2018-12-31 var 179.
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RESULTATRÄKNING (tkr)
2018

2017

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

Not 1

172 182

24 518

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not 2

89 954

162 204

Intäkter av bidrag

Not 3

231

0

Finansiella intäkter

Not 4

339

293

262 706

187 014

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

Not 5

-139 517

-101 138

Kostnader för lokaler

Not 6

-26 739

-18 677

Övriga driftkostnader

Not 7

-62 769

-46 392

Finansiella kostnader

Not 8

-115

-173

Avskrivningar och nedskrivningar

Not 9

-24 812

-19 017

Summa kostnader

-253 951

-185 398

Verksamhetsutfall

8 755

1 617

8 755

1 617

Årets kapitalförändring

Not 10
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BALANSRÄKNING (tkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella tillgångar

2017-12-31

45 164
584
45 748

53 263
256
53 519

19 758
23 169
42 927

4 531
11 026
15 556

9
9 267
16
9 291

1
37 915
0
37 916

9 375
0
9 375
4 546
4 546

9 244
1 655
10 899
1 400
1 400

29 464
29 464

0
0

141 351

119 291

11 634
8 755
20 389

10 017
1 617
11 634

Not 11

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Not 12

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

Not 13

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter

Not 14

Avräkning med statsverket

Not 15

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden

Not 16

SUMMA tillgångar
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning

2018-12-31

Not 17

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

Not 18
Not 19

2 167
1 463
3 630

3 383
3 449
6 832

Skulder mm
Lån i Riksgälden
Räntekontokredit i Riksgälden
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Not 20
Not 21
Not 22
Not 23
Not 24

76 787
0
6 951
21 093
2 507
107 338

61 285
7 709
5 074
14 629
2 235
90 932

9 994
9 994

9 893
9 893

141 351

119 291

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

Not 25

SUMMA kapital och skulder
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ANSLAGSREDOVISNING (tkr)
Anslag

Ingående
Årets tilldel- Omdispo Indragning Totalt dis
överförings- ning enligt nerat an
ponibelt
belopp
reglerings- slagsbelopp
belopp
brev

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Uo 6
1:6 ap 1

0

169 036

0

0

169 036

-172 469

-3 433

0

169 036

0

0

169 036

-172 469

-3 433

Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
(ramanslag)
SUMMA totalt

Anslagsförbrukningen består av:
Intäkt av anslag, 172 182 tkr
Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 287 tkr. 1

Finansiella villkor (tkr):
Villkor
Anslagskredit
Kredit på räntekonto
Låneram för anläggningstillgångar

Belopp

Utfall

5 071

3 433

17 000

0

118 000

76 787

					

1

Från och med 1 januari 2009 är statens budget kostnadsbaserad från att tidigare varit utgiftsbaserad.
Semesterlöneskulden som fanns vid tidpunkten för budgetförändringen ska löpande anslagsbelastas vid uttag av
intjänad semester innan denna tidpunkt. Efter årets minskning av denna semesterlöneskuld kvarstår 1 113 tkr.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Beskrivning av redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och i enlighet med förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF)
samt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).
Årsredovisningen omfattar perioden 1 januari - 31 december 2018 och består av resul
tatredovisning, finansiell redovisning med
sammanställning över väsentliga uppgifter,
resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt tilläggsupplysningar och noter.
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr)
om inget annat anges. Till följd av detta kan
summeringsdifferenser förekomma.
Från och med 2018 har en ny redovisningsmodell införts. Målsättningen har varit att den
nya redovisningsmodellen ska vara relevant
strukturerad för att kunna tjäna som ett bra
beslutsunderlag för ledning och styrning.
Kostnader och intäkter har redovisats mot
anslagsfinansierad respektive avgiftsbelagd
verksamhet. De kostnader som inte direkt har
kunnat hänföras till korrekt verksamhet och
finansieringsform, har fördelats genom tidredovisning samt overheadfördelning.
Semesterlöneskulden har ändrats från att tidigare varit schablonberäknad till att numera
beräknas på verkligt utfall.
Leverantörsfakturor som har varit hänförbara
till redovisningsåret men som inkommit till
myndigheten efter 31 december 2018 och fram
till och med brytdagen den 4 januari 2019, har
skuldbokförts och belastat årets redovisning.

som överstigit 50 tkr har bokförts som periodavgränsningspost. Beloppet har höjts från 20
tkr föregående år.
Avsättningar
Avsättning för pensionsförpliktelser har redovisats till det försäkringstekniska värdet av
pensionsåtaganden enligt underlag från Statens
tjänstepensionsverk (SPV).
Värdering av anläggningstillgångar
Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd
om minst tre år och ett anskaffningsvärde på
minst 22 tkr (ett halvt prisbasbelopp) har redovisats som anläggningstillgångar. Reparationsoch 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. Avskrivning har gjorts från och med den tidpunkt då
tillgången har tagits i bruk. Avskrivningar har
skett månadsvis. Följande avskrivningstider har
tillämpats:
Immateriella anläggningstillgångar
5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet 5 år
Maskiner, tekniska anläggningar		
5 år
Persondatorer och kringutrustning
3 år
Serverutrustning			5 år
Transportmedel				5 år
Möbler, övriga inventarier		
10 år

Kundfakturor som har ställts ut fram till den
31 december 2018 har fordringsbokförts. Inga
kundfakturor som har tillhört redovisningsåret
har redovisats som en upplupen 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 leverantörsfaktura eller motsvarande underlag
som har inkommit till myndigheten efter den
fastställda brytdagen 4 januari 2019. Fakturor
34
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Resultaträkning
Not 1 – Intäkter av anslag
06 01 006 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Årets minskning av semesterlöneskulden före 2009

2018
172 469
-287

2017
24 922
-404

Intäkter av anslag

172 182

24 518

Skillnaden i intäkter av anslag mellan åren beror på att verksamhet som tidigare finansierats via
avgifter från och med 2018 finansieras via anslag samt att verksamhetsvolymerna ökat.
Not 2 - Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2018

2017

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Intäkter uppdragsverksamhet
Intäkter av andra ersättningar

18
89 927
9

16
161 998
190

Summa

89 954

162 204

Skillnaden i intäkter från uppdragsverksamhet mellan åren beror på att verksamhet som tidigare
finansierats via avgifter från och med 2018 finansieras via anslag samt att verksamhetsvolymerna
ökat.
Intäkter fördelade per kund
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Försvarshögskolan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Sjöfartsverket
Tullverket
Kriminalvården
Övriga statliga myndigheter och affärsverk
Övriga kunder

2018
13 879
67 000
4 429
1 460
365
1 051
1 102
0
492
177

2017
111 827
41 963
4 853
1 544
225
441
996
65
37
253

Summa

89 954

162 204

2018
231

2017
0

231

0

2018
331
8

2017
293
0

339

293

Not 3 – Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Summa
Not 4 – Finansiella intäkter
Ränta på lån anläggningstillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa

Ränteintäkter avseende lån på anläggningstillgångar beror på att det under året har
varit minusränta på avistakontot.
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Not 5 – Kostnader för personal
Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal
Arvoden till styrelse, kommittéer eller ej anställd personal
(uppdragstagare)
Summa

2018
-92 469

2017
-68 750

-8

-26

-92 477

-68 776

De ökade personalkostnaderna beror på en planerad utökning av myndighetens samlade kapacitet, som skett genom ett stort antal rekryteringar.
Not 6 - Lokalkostnader
Kostnader för lokaler

2018
-26 739

2017
-18 677

Summa

-26 739

-18 677

Lokalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år. Det beror framförallt på
etableringen av en ny prövningsenhet i Malmö.
Not 7 - Övriga driftkostnader
Övriga driftkostnader

2018
-62 769

2017
-46 392

Summa

-62 769

-46 392

Övriga driftkostnader har i förhållande till föregående år ökat beroende på ett utökat
uppdrag för myndigheten.
Not 8 – Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgälden
Dröjsmålsränta
Aktivering immateriella anläggningstillgångar
Övriga finansiella kostnader

2018
-108
-5
0
-2

2017
-97
-1
-76
1

Summa

-115

-173

Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer

2018
-19 848
-92
-1 441
-3 430

2017
-16 210
-68
-477
-2 262

Summa

-24 812

-19 017

Not 9 – Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningskostnaderna har ökat, dels på grund av att flera egenutvecklade
systemstöd har tagits i drift under de senaste åren, dels beroende på nyinvesteringar i
samband med etableringen av en ny prövningsenhet i Malmö.
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Not 10 – Årets kapitalförändring
Kapitalförändring, avgiftsfinansierad verksamhet
Uppdrag Försvarsmakten
Uppdrag Försvarshögskolan
Uppdrag Polismyndigheten
Uppdrag Civila kunder
Summa

2018

2017

-2 771
1 013
10 932
-419

1 209
0
408
0

8 755

1 617

Balansräkning
Not 11 – Immateriella anläggningstillgångar
2018-12-31

2017-12-31

339 974
11 749
-2 600

326 915
19 770
-6 711

349 123

339 974

-19 848
-26 430
-260 281
2 600

-16 210
-26 430
-250 782
6 711

45 164

53 263

987
420
0

987
0
0

1 407

987

Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning

-92
-731
0

-68
-663
0

Bokfört värde

584

256

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
Bokfört värde
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning
Ackumulerade avskrivningar

I belopp för årets anskaffningsvärde avser 4 609 tkr pågående utvecklingsarbeten som
ännu inte har tagits i drift.
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Not 12 – Materiella anläggningstillgångar
2018-12-31

2017-12-31

12 994
16 843
-2 098

9 156
3 838
0

27 739

12 994

Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning

-1 441
-8 463
1 924

-477
-7 986
0

Bokfört värde

19 758

4 531

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning
Aktivering av pågående nyanläggning
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning

40 550
15 641
0
-5 016

35 632
7 025
824
-2 932

51 176

40 550

-3 430
-29 525
4 948

-2 262
-30 105
2 842

23 169

11 026

Pågående nyanläggningar
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar, årets anskaffningar
Aktivering av pågående nyanläggning

0
0
0

824
0
-824

Bokfört värde

0

0

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning

Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning
Bokfört värde

Av årets anskaffningar 32 484 tkr (16 843+15 641) avser 4 265 tkr investeringar vid ny prövningsenhet i Malmö och 24 320 tkr investeringar vid nya lokaler för Karlstadskontoret.
Av årets utrangeringar/försäljningar 7 114 tkr (2 098+5 016) avser 2 480 tkr utrangeringar i samband med avveckling av prövningskontor i Göteborg och 3 179 tkr utrangeringar i samband med
avveckling av prövningskontor i Kristianstad.
Not 13 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar, utomstatliga
Kundfordringar, andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

2018-12-31
9
1 564
7 702
16

2017-12-31
1
32 449
5 467
0

9 291

37 916

Från och med i år finansieras mönstringen via anslag samt att fakturor för polisprövningar har
skickats månadsvis. Detta har gjort att de utestående kundfordringarna har minskat.
Not 14 - Periodavgränsningsposter
Förutbetalda lokalkostnader, utomstatliga
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga
Summa
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2018-12-31
6 684
2 691
0

2017-12-31
6 591
2 653
1 655

9 375

10 899

Not 15 - Avräkning med statsverket
2018-12-31

2017-12-31

0
172 469
-169 036
0
3 433

-400
24 922
-24 522
0
0

Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

1 400
-287
1 113

1 804
-404
1 400

Utgående balans

4 546

1 400

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagssparande
Skuld avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

Anslagsförbrukningen består av:
Intäkt av anslag, 172 182 tkr (24 518 tkr 2017)
Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 287 tkr (404 tkr 2017)
Not 16 - Kassa Bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

2018-12-31
29 464

2017-12-31
0

29 464

0

Behållningen härrör främst från ett ackumulerat överskott från den avgiftsbelagda verksamheten
samt från differensen mellan fordringar och skulder.
Not 17 - Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring,
avgiftsbelagd verksamhet

Kapitalförändring enligt
resultaträkningen

Summa

Utgående balans 2017

10 017

1 617

11 634

Ingående balans 2018

10 017

1 617

11 634

1 617
0
0

-1 617
-8 755
8 755

0
-8 755
8 755

11 634

8 755

20 389

Föregående års kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2018

Årets kapitalförändring, 8 755 tkr, härrör från avgiftsbelagd verksamhet.
Det utgående ackumulerade överskottet uppgår till 23 procent av 2018 års omsättning i avgiftsbelagd verksamhet. Rekryteringsmyndigheten kommer i budgetunderlaget för 2020-2022 att lämna
förslag till regeringen om hur överskottet ska disponeras.
Not 18 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående balans
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

2018-12-31
3 383
39
-1 255

2017-12-31
2 990
580
-187

2 167

3 383
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Not 19 - Övriga avsättningar
Avsättning för kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om
lokalt aktivt omställningsarbete
Avvecklingskostnader övrigt inklusive inventarier
Avvecklingskostnader särskilda pensionspremier
Utgående avsättning

2018-12-31
1 055

2017-12-31
778

0
409

966
1 705

1 463

3 449

Inga beslut har fattats om förbrukning av medel för kompetensutvecklingsåtgärder.
Av medel avsatta för särskild pensionspremie återstår 409 tkr för en kommande fakturering från SPV för en uppsagd medarbetare vid omlokalisering av verksamhet 2016.
Not 20 - Lån i Riksgälden
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående låneskuld

2018-12-31
61 285
42 310
-26 808

2017-12-31
54 133
24 509
-17 357

76 787

61 285

Beviljad låneram: 118 000 tkr
Av låneskulden till Riksgälden beräknas 22 867 tkr som kortfristig skuld. Vid årets slut
fanns anläggningstillgångar till ett värde av 11 888 tkr som ännu ej lånefinansierats.
Not 21 – Räntekontokredit i Riksgälden
2018-12-31
0

2017-12-31
7 709

0

7 709

2018-12-31
4 289
2 503
120
40

2017-12-31
2 850
2 150
43
31

6 951

5 074

Leverantörsskulder

2018-12-31
21 093

2017-12-31
14 629

Utgående balans

21 093

14 629

Räntekontokredit i Riksgälden
Utgående balans

Beviljad kreditram: 17 000 tkr
Not 22 – Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter
Utgående mervärdesskatt
Övriga skulder andra myndigheter
Summa
Not 23 – Leverantörsskulder

Skillnaden mellan åren kan förklaras av att den kommande flytten av verksamheten
i Karlstad har genererat leverantörsfakturor med betydande belopp under december,
inför öppnandet i januari 2019.
Not 24 - Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Summa
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2018-12-31
2 507

2017-12-31
2 235

2 507

2 235

Not 25 - Periodavgränsningsposter
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende ej genomförd
löneförhandling
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende
kompensationsledighet
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende tillägg/avdrag
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga
Summa

2018-12-31
7 581
885

2017-12-31
6 491
882

238

190

-109
1 299
100

365
1 865
100

9 994

9 893

Ersättning till de ledande befattningshavarna i Rekryteringsmyndigheten och till
rådsledamöterna som regeringen har utsett
Namn

Ersättning 2018
Lön (kr)

Myndighetsledning
Christina Malm
Insynsråd
Nils Svartz

Ulrika Herbst
Daniel Bäckström
Peter Sandwall

1 235 185

Övriga uppdrag som styrelse- eller
rådsledamot
Övriga skatteplik
tiga ersättningar
och förmåner (kr)
0

1 500 Inspektionen för strategiska produkters
tekniskt vetenskapliga råd
Försvarshögskolan
1 500
0 Gentekniknämnden

Alexandra Völker

1 500 Kustbevakningens insynsråd
Ekonomistyrningsverkets insynsråd
Statskontorets råd
Institutet för kvalitetsutvecklings styrelse
1 500

Ann Enander

1 500
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HÖR GÄRNA AV DIG
OM DU VILL VETA MER
Rekryteringsmyndigheten är en myndighet under Försvarsdepartementet. 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 mönstring, urvalstester, undersökningar
och bedömningar görs. Om du har frågor om oss eller vår verksamhet
är du välkommen att höra av dig.
Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 Karlstad.
Telefon: 0771-24 40 00. E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se
Webbplats: rekryteringsmyndigheten.se
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