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Värnplikten – från 2010 och fram till idag 

2010 
Riksdagen bestlutar att de delar av lagen om totalförsvarsplikt som handlar om 
skyldigheten att mönstra och genomföra en värnpliktsutbildning – 
grundutbildning och repetitionsutbildning – ska vara vilande. Riksdagen 
beslutar samtidigt att  

• lagen ska vara könsneutral, det vill säga att den ska gälla lika för både 
kvinnor och män 

• försvaret ska bemannas av personer som söker frivilligt till 
Försvarsmaktens militära utbildningar. 

Skyldigheten att lämna uppgifter till beredskapsunderlaget ska fortsätta att 
gälla. Det innebär att de som fyller 18 år under året ska svara på frågor på 
webben om bland annat sin hälsa, fysik, skolgång och inställning till att 
genomföra grundutbildning med värnplikt. Uppgifterna ska 
Rekryteringsmyndigheten använda för att bedöma vilka som i första hand ska 
kallas till mönstring om skyldigheten att mönstra och genomföra 
grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt införs igen. 

2014 
Regeringen beslutar att skyldigheten att genomföra repetitionsutbildning ska 
gälla igen. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten på uppdrag av 
Försvarsmakten börjar kalla värnpliktiga till repetitionsutbildning. 

2017 

Mars 
Regeringen bestämmer att skyldigheten att mönstra och genomföra 
grundutbildning med värnplikt ska gälla igen. 

April 
Rekryteringsmyndigheten börjar skicka ut brev med inloggningsuppgifter till 
beredskapsunderlaget till ungdomar födda 1999. Totalt är drygt 90 000 
ungdomar skyldiga att svara på frågorna på webben. Frågorna handlar bland 
annat om hälsa, fysik, skolgång och inställning till att göra värnplikt. 

Breven med inloggningsuppgifterna skickas ut postnummervis. Varje dag 
skickar myndigheten ut omkring 6 000 brev. 
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Juni 
Rekryteringsmyndigheten stänger beredskapsunderlaget och gör sedan en 
bedömning av vilka som ska kallas till mönstring utifrån de uppgifter som 
ungdomarna har lämnat. I slutet av juni får alla ungdomar besked om de ska 
kallas till mönstring eller inte. 6 000 ungdomar – varav 1 500 är kvinnor och  
4 500 är män – fick besked om att de ska mönstra. 

De 6 000 som ska mönstra har i beredskapsunderlaget uppgett att de inte har 
några skador, sjukdomar eller andra hälsotillstånd som kan påverka 
möjligheterna att kunna genomföra en värnpliktsutbildning. Alla har också 
uppgett att de är positivt inställda till att genomföra en värnpliktsutbildning. 

Juli 
I slutet av juli får de första ungdomarna sin kallelse till mönstring. Kallelsen 
kommer drygt två månader innan själva mönstringsdagen. Om den dag som 
står i kallelsen inte passar kan man på webben själv boka om till en annan tid. 

Oktober 
Rekryteringsmyndigheten börjar mönstra ungdomar födda 1999. 
Rekryteringsmyndigheten skickar kallelser löpande fram till början av 2018 
och genomför mönstring fram till och med april. 

Sommaren 2018 
De första ungdomarna födda 1999 rycker in för att genomföra sin 
grundutbildning med värnplikt. Totalt ska 4 000 personer utbildas varje år. 
Omkring hälften är 19 år eller äldre och har sökt frivilligt. Den andra hälften 
har kallats till mönstring utifrån uppgifterna i beredskapsunderlaget.     
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