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Dags att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget

Rekryteringsmyndigheten kommer att använda dina uppgifter i mönstringsunderlaget för att
avgöra om du ska mönstra och eventuellt göra grundutbildning med värnplikt. Vi kallar i första
hand de till mönstring som har bäst förutsättningar att genomföra grundutbildningen. Plikten
innebär också att du måste mönstra om du blir kallad och att du måste göra grundutbildning med
värnplikt om du blir uttagen.

Grundutbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande. Därför är det viktigt att du är fullt frisk
och att du inte har några sjukdomar, skador eller andra kroniska hälsotillstånd som kan förvärras
under utbildningen eller som kan innebära en risk för andra.

Därför är det också viktigt att du svarar noggrant och ärligt på alla frågorna. I högerspalten finns
information om hjälptexter och om vad olika symboler betyder.

I frågorna utgår vi från juridiskt kön. Juridiskt kön är i det här fallet "kvinna" eller "man", det vill
säga det kön som lagen anser att en person har.

Be om hjälp om du är osäker

Om du är osäker på vilket svarsalternativ som bäst stämmer in på dig, kan du ta hjälp av till
exempel en förälder eller annan närstående vuxen. Du kan också fråga din skolsköterska eller din
skolkurator.

Frågorna är grupperade i avsnitt

Frågorna är grupperade i de här avsnitten: Min hälsa, Min fysik, Min skoltid, Mitt sociala liv, Min
personlighet och Min inställning.

Dina uppgifter är sekretesskyddade

Uppgifterna som du lämnar skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt
lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Mer information om
detta finner du i "Dags att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget ".

Mönstringsunderlag 2019
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I det här avsnittet svarar du på frågor om din hälsa. Vi är intresserade av att veta om du har några
sjukdomar, skador eller andra kroniska hälsotillstånd som kan förvärras under utbildningen eller
som kan innebära en risk för andra.

Min hälsa

Ange din längd och vikt i fälten nedan.
Längden ska du ange i hela centimeter, till exempel 172. Vikten ska du ange i hela kilo, till exempel 69.

1.1

Längd (i cm)

Vikt (i kg)
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Markera om du har någon av följande sjukdomar, nedsatt funktionsförmåga eller
skador.
Läs hjälptexten noggrant innan du markerar ett eller flera svarsalternativ.

1.2

Diabetes
Det finns olika typer av diabetes. Du ska markera här oavsett vilken typ av diabetes du har.

Kronisk tarmsjukdom
Kronisk tarmsjukdom kan vara ulcerös colit, Morbus Chron eller annan sjukdom i tarmen som påverkar ditt dagliga liv.

Glutenintolerans
Du ska markera här om diagnosen är fastställd.

Reumatisk eller annan inflammatorisk ledsjukdom
Du ska markera här om du har en konstaterad reumatisk ledsjukdom eller annan inflammatorisk ledsjukdom.

Multipel skleros (MS)

Epilepsi
Du ska markera här om du haft epilepsianfall eller tagit mediciner för din epilepsi under de senaste två åren.

Annan neurologisk sjukdom
Du ska markera här om du har någon annan sjukdom i nervsystemet som medför till exempel förlamningar eller att din muskulatur
inte är normalt utvecklad.

Infektionssjukdom
Du ska markera här om du har någon allvarlig infektionssjukdom, till exempel hiv, tbc eller smittsam hepatit.

Blödarsjuka
Du ska markera här om du har en konstaterad rubbning i blodets förmåga att levra sig.

Hjärtsjukdom
Du ska markera här om du har eller har haft någon hjärtsjukdom som kräver att du kontrolleras regelbundet av läkare.

Pneumothorax
Pneumothorax innebär att luft trängt in i lungsäcken och lungan fallit samman helt eller delvis. Du ska markera här om detta har
skett utan skada utifrån.

Njursjukdom
Du ska markera här om du har en njursjukdom som kräver medicinska kontroller.

Gynekologiska besvär
Du ska markera här om du har återkommande inflammationer eller infektioner i äggstockar, livmoder eller livmoderhals. Du ska
även markera här om du har svår PMS, PMSD eller endometrios. Endometrios innebär att livmoderslemhinnan är belägen på annan
plats än i livmodern och ger besvär.

Kronisk prostatit
Du ska markera här om du har kronisk prostatit. Det innebär återkommande inflammationer i prostatakörteln som ofta utlöses av
nedkylning.

Sängvätning (enures)
Du ska markera här om sängvätningen medför att du måste använda hjälpmedel eller behöver mediciner.

Raynauds sjukdom
Sjukdomen innebär att man får vita fingrar eller tår samtidigt som känseln försvinner. Besvären uppstår oftast vid kyla. Markera här
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om besvären är påtagliga.

Allvarlig allergi
Du ska markera här om du har allvarlig allergi som medför andningssvårigheter, medvetslöshet eller att du måste behandlas med
adrenalininjektioner (Epipen eller liknande) eller kortisontabletter (till exempel Betapred).

Eksem eller psoriasis
Du ska markera här om du har så stora besvär på händer, fötter, hals eller i ansikte eller hårbotten att det kräver daglig behandling.

Ögonsjukdom
Du ska markera här om du har en konstaterad ögonsjukdom (inte nedsatt syn).

Blindhet, allvarligt nedsatt syn
Du ska markera här om du är blind på ett öga eller båda ögonen. Du ska också markera här om du har en konstaterad allvarlig
synnedsättning, som inte kan rättas till med glasögon eller linser.

Öronsjukdom
Du ska markera här om du har en konstaterad öronsjukdom (inte nedsatt hörsel) som du har sökt vård för, exempelvis tinnitus.

Hörselnedsättning
Du ska markera här om du har en konstaterad och bestående hörselnedsättning.

Fastställd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Du ska markera här om du någon gång fått någon av följande diagnoser: ADHD, ADD, autism, Aspergers syndrom eller Tourettes
syndrom.

Fastställd intellektuell funktionsnedsättning
Du ska markera här om du någon gång fått en diagnos som innebär intellektuell funktionsnedsättning.

Andra psykiska besvär
Du ska markera här om du någon gång fått någon av diagnoserna paniksyndrom, ätstörning, bipolär sjukdom eller, om du fått en
diagnos som innebär psykos eller vanföreställningar.

Pågående behandling för psykiska besvär
Du ska markera här om du har en pågående medicinering för psykiska besvär eller om du går i psykologisk behandling/psykoterapi
för psykiska besvär.

Annan allvarlig sjukdom, missbildning, skada eller besvär efter en tidigare skada
Du ska markera här om du har en annan allvarlig bestående sjukdom, missbildning, skada eller besvär efter en tidigare skada, till
exempel efter en fraktur i någon skelettdel.

Jag har ingen av ovanstående sjukdomar, funktionsnedsättningar eller skador

Har du eller har du haft någon elakartad tumörsjukdom?1.3

Nej

Ja, för mer än 5 år sedan och jag är friskförklarad

Ja, för mindre än 5 år sedan och jag har ingen känd kvarvarande tumörsjukdom

Ja, med känd kvarvarande tumörsjukdom
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Har du blivit opererad i rygg, höft, knä eller annan del av skelettet?1.4

Nej

Ja, och jag fick tillbaka rörlighet och funktion inom 1 månad

Ja, men det dröjde 1 månad eller mer innan jag fick tillbaka full rörlighet och funktion

Ja, men jag har ännu inte fått tillbaka full rörlighet och funktion

Har du gått igenom någon större operation i annan del av kroppen?
Hit räknas inte exempelvis en blindtarmsoperation eller liknande.

1.5

Nej

Ja, och jag var återställd inom 1 månad

Ja, men det dröjde mer än 1 månad innan jag var återställd

Ja, men jag är ännu inte återställd

Har du någon skada, sjukdom eller andra besvär i nacke eller rygg?1.6

Nej

Ja, men besvären är lindriga

Ja, jag har måttliga besvär

Ja, jag har svåra besvär

Har du någon skada, sjukdom eller andra besvär i axlar eller skuldror?1.7

Nej

Ja, men besvären är lindriga

Ja, jag har måttliga besvär

Ja, jag har svåra besvär
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Har du någon skada eller andra besvär i armar eller händer?1.8

Nej

Ja, men besvären är lindriga

Ja, jag har måttliga besvär

Ja, jag har svåra besvär

Har du någon skada eller andra besvär i höft- eller knäleder?1.9

Nej

Ja, men besvären är lindriga

Ja, jag har måttliga besvär

Ja, jag har svåra besvär

Har du någon skada eller andra besvär i fotleder eller fötter?1.10

Nej

Ja, men besvären är lindriga

Ja, jag har måttliga besvär

Ja, jag har svåra besvär

Har du allergi i form av nässelutslag eller besvär från ögon, näsa, mun eller hals?
Orsaken till besvären kan exempelvis vara födoämnen, djur, pollen eller kemiska preparat. Även kyla kan ge hudreaktioner (nässelutslag).

1.11

Nej

Ja, med lindriga besvär

Ja, med måttliga besvär

Ja, med svåra besvär
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Har du eksem, psoriasis eller annan hudåkomma?
Annan hudåkomma kan vara besvärlig acne på ryggen eller i ansiktet som du måste ta medicin för. Det kan också vara hudskador efter
olyckor, exempelvis brännskador.

1.12

Nej

Ja, med lindriga besvär

Ja, med måttliga besvär

Ja, med svåra besvär

Har du haft astma efter 13 års ålder?1.13

Nej

Ja, men jag behöver inga mediciner

Ja, och jag tar mediciner vid behov för att vara besvärsfri

Ja, och jag tar mediciner regelbundet för att vara besvärsfri

Ja, och jag har besvär trots att jag tar mediciner regelbundet

Brukar du ha besvär från mage eller tarm?1.14

Nej

Ja, men besvären är lindriga

Ja, men besvären är måttliga

Ja, jag har svåra besvär

Brukar du ha huvudvärk?
Här menar vi inte huvudvärk i samband med menstruation eller huvudvärk som beror på att du sovit för lite eller inte fått i dig tillräckligt
med mat eller dryck.

1.15

Nej

Ja, men besvären är lindriga

Ja, jag har måttliga besvär

Ja, jag har svåra besvär
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Har du förfrusit någon kroppsdel med kvarvarande besvär?1.16

Nej

Ja, men besvären är lindriga

Ja, jag har måttliga besvär

Ja, jag har svåra besvär

Tar du receptbelagda mediciner?
Med alternativet "Ja, dagligen under vissa perioder" menar vi till exempel vid allergibesvär under pollensäsongen. Vi menar inte p-piller
eller andra receptbelagda preventivmedel.

1.17

Nej

Ja, någon gång

Ja, dagligen under vissa perioder

Ja, dagligen året runt

Hur ofta dricker du alkohol så att du känner dig berusad?1.18

Flera gånger i veckan

Någon gång i veckan

Någon gång i månaden

Mer sällan

Aldrig

Har du använt andra droger än alkohol mer än en gång?1.19

Ja

Nej

Har du använt anabola steroider?1.20

Ja

Nej
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Har du någon gång fått en ångestdiagnos till exempel social fobi, tvångssyndrom/OCD,
agorafobi, generaliserat ångestsyndrom eller ångestsyndrom UNS?

1.21

Nej

Ja, och jag är besvärsfri sedan minst 2 år efter avslutad behandling

Ja, och jag är inte besvärsfri sedan minst 2 år efter avslutad behandling.

Har du någon gång fått diagnosen depression?1.22

Nej

Ja, och jag är besvärsfri sedan minst 2 år efter avslutad behandling

Ja, och jag är inte besvärsfri sedan minst 2 år efter avslutad behandling
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Du kommer nu att få några frågor om din fysik. Vi är intresserade av hur ofta du ägnar dig åt
fysisk träning och hur du jämför dig med jämnåriga när det kommer till din kondition och
muskelstyrka.

Min fysik

Hur ofta ägnar du dig åt fysisk träning eller andra fysiskt krävande aktiviteter?
Med fysiskt krävande aktiviteter menar vi till exempel intensiv träning på skoltid, fysiskt krävande arbete eller pulshöjande fritidsaktiviteter.

2.1

Flera gånger i veckan

Någon gång i veckan

Någon gång i månaden

Mer sällan

Aldrig

Hur är din kondition om du jämför dig med jämnåriga av samma kön?2.2

Mycket bättre

Bättre

Likvärdig

Sämre

Mycket sämre

Hur är din muskelstyrka om du jämför dig med jämnåriga av samma kön?2.3

Mycket bättre

Bättre

Likvärdig

Sämre

Mycket sämre
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Du kommer nu att få några frågor om din skoltid. Frågorna handlar bland annat om du har
behörighet att söka till olika gymnasieprogram, om du går på gymnasiet, din kontakt med lärare
och klasskamrater samt hur du trivs i skolan.

Min skoltid

Är/Var du behörig att söka de nationella gymnasieprogrammen i Sverige?
För att vara behörig att söka de nationella gymnasieprogrammen i Sverige ska du ha godkänt betyg i minst 8 ämnen i grundskolan. Du
måste ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt i ytterligare minst 5 ämnen.

3.1

Ja

Nej

Går du på gymnasiet just nu?3.2

Ja, jag går ett högskoleförberedande program

Ja, jag går ett yrkesprogram

Ja, jag går på gymnasiesärskola

Nej, jag har redan examen från gymnasiet

Nej, jag har uppehåll från eller har hoppat av gymnasiet

Inget av alternativen ovan stämmer in på mig

Hur är dina betyg om du jämför dig med andra jämnåriga?3.3

Klart högre

Något högre

Likvärdiga

Något lägre

Klart lägre
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När tar du examen från gymnasiet (studenten)?
Denna fråga behöver bara besvaras om fråga 3.2 har besvarats med något av följande:

• Ja, jag går ett högskoleförberedande program
• Ja, jag går ett yrkesprogram

3.4

2019

2020

2021

Senare än 2021

Vilken typ av gymnasieprogram har du examen från?
Denna fråga behöver bara besvaras om fråga 3.2 har besvarats med:

• Nej, jag har redan examen från gymnasiet

3.5

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

Vilket högskoleförberedande program går du nu eller har du examen från?
Denna fråga behöver bara besvaras om fråga 3.2 har besvarats med:

• Ja, jag går ett högskoleförberedande program

eller fråga 3.5 har besvarats med:

• Högskoleförberedande program

Ange det alternativ som bäst motsvarar det gymnasieprogram du går nu eller som du har examen från.

3.6

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

International Baccalaureate

Naturvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapliga programmet

Teknikprogrammet
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Vilket yrkesprogram går du nu eller har du examen från?
Denna fråga behöver bara besvaras om fråga 3.5 har besvarats med:

• Yrkesprogram

eller fråga 3.2 har besvarats med:

• Ja, jag går ett yrkesprogram

Ange det alternativ som bäst motsvarar det gymnasieprogram du går nu eller som du har examen från

3.7

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Flygteknik

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Marinteknik

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samiska näringar

Sjöfart

Tågteknik

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesdans
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Jag har haft bra kontakt med de flesta av mina lärare.3.8

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag tål som regel att bli tillsagd av lärare.3.9

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag har trivts bra med de flesta av mina klasskompisar.3.10

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Har du vid flera tillfällen (mer än tre gånger) trakasserat/kränkt någon annan psykiskt
eller fysiskt, på nätet eller i verkligheten?

3.11

Ja

Nej

Jag har allvarligt funderat på att "hoppa av" skolan.3.12

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls
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I det här avsnittet får du några påståenden om ditt umgänge med andra människor, till exempel
dina vänner. Här menar vi inte umgänge på sociala medier utan umgänge i det verkliga livet.
Markera det alternativ som stämmer bäst.

Mitt sociala liv

Jag får lätt kontakt med andra människor.4.1

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag umgås regelbundet med flera vänner.4.2

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag tycker om att ta ansvar.4.3

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag tar gärna initiativet bland vänner.4.4

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls
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Jag är dömd för brott.
Med dömd menar vi att du blivit dömd i tingsrätten eller fått beslut från åklagare om strafföreläggande (böter eller villkorlig dom) eller
åtalsunderlåtelse.

4.5

Ja

Nej

Jag har körkort för personbil (B-körkort).4.6

Ja

Nej, men jag håller på att ta körkort för personbil, är inskriven vid körskola

Nej och jag är inte inskriven vid en körskola för att ta körkort för personbil
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Påståendena i detta avsnitt handlar om hur du är som person. Markera det alternativ som stämmer
bäst.

Min personlighet

Jag klarar stress och påfrestningar bra.5.1

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag sover bra.5.2

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag är oftast lugn och harmonisk.5.3

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag har upplevt något svårt som fortfarande känns jobbigt för mig.5.4

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls
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Jag har problem med att sova borta.5.5

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag har lätt för att bli så arg att jag tappar kontrollen.5.6

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag har lätt för att bli så arg att jag slåss.5.7

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls
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Är du intresserad av något av dessa områden?5.8

Idrott
T.ex. utövar någon form av idrott aktivt och regelbundet.

Friluftsliv
T.ex. utövar någon form av friluftsliv aktivt och regelbundet.

Sjöfart
T.ex. köra båt, seglar eller navigerar.

Matlagning
T.ex. lagar mat till små och/eller stora sällskap.

Djurliv
T.ex. sköter om och/eller tränar djur.

Data
T.ex. programmering, IT-säkerhet, bygga eller koppla ihop datorer.

Logisk problemlösning
T.ex. talserier, sudoku, matematiska pussel, ordlekar, schack.

Framföra fordon
T.ex. moped, köra bil, lastbil eller tunga fordon.

Reparera fordon
T.ex. reparation av personbilar och lätta transportfordon

Teknik
T.ex. tycker om att laga eller bygga diverse teknik.

Jag är inte intresserad av något av dessa områden.
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I detta avsnitt får du några påståenden som handlar om din inställning till att göra grundutbildning
med värnplikt. Markera det alternativ som stämmer bäst på dig. På Försvarsmaktens webbplats
www.forsvarsmakten/varnplikt kan du läsa mer om grundutbildning med värnplikt.

Min inställning

Jag tror att grundutbildning med värnplikt är en bra erfarenhet för mig.6.1

Vet inte

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag ser grundutbildning med värnplikt som en positiv utmaning för mig.6.2

Vet inte

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls

Jag tror att jag har både den fysiska och psykiska förmåga som krävs för att göra
grundutbildning med värnplikt.

6.3

Vet inte

Stämmer helt

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte alls
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Nu har du svarat på alla frågor i mönstringsunderlaget. Bekräfta att du är färdig genom att klicka i
rutan och sedan på Skicka in. 

Kontrollera dina svar innan du signerar och returnerar enkäten.

E-postUnderskrift

MobiltelefonHemtelefon




