
 

 

Försvarsmakten 

Är du sugen på ett äventyr, att vara del utav något större. Gör då värnplikt och bli en 

del av den Svenska Försvarsmakten.  Värnplikten är avgörande för att kunna 

upprätthålla och utveckla Sveriges militära förmåga. Värnplikten är för både kvinnor 

och män.  

Vi delar in denna artikel i tre delar. Den fösta delen är allmänt om värnplikten. Den 

andra är en intervju med utlandsveteranen Mikael. Den avslutande tredje delen är en 

länk till flertal militärbloggar. Vill ni att anställda från Försvarsmakten besöker er skola 

och håller en längre presentation så finns kontakt uppgifter i slutet.

 
foto: @ahlberg88 @ahlberg_foto/ på bilden visas flertal CV90 

Del 1: 

Samma år som du fyller 18 kommer du att få hem ett brev från plikt 

och prövningsverket med information om mönstringsunderlaget och 

mönstring. Du fyller i mönstringsunderlaget på webben och svarar på 

frågor om dig själv och din hälsa. 

Efter några månader för du besked om du kommer att kallas till 

mönstring för att göra tester. Om du blir kallad är du enligt lagen om 

totalförsvarsplikt skyldig att genomföra mönstringen. 

Mönstringen gör du hos Plikt- och prövningsverket. Den består av 

både fysiska och psykologiska tester. När du genomfört alla tester 



 

 

och blivit godkänd kan du bli antagen till en grundutbildning med 

värnplikt. Skulle du inte bli antagen kan du ansöka igen 

Utbildningens längd är mellan 6 och 15 månader, beroende på vilken 

befattning man gör. Den första delen utgörs av så kallad 

grundläggande militär utbildning (GMU). Och pågår i tre månader.                                                                                                                                            

I försvarsmakten finns något som passar alla. Du kan bli allt ifrån 

jägarsoldat till kock. Jobba inom sjukvård eller logistik. Man kan bli 

förare på stridsvagn, stridsbåt eller varför inte pilot. Variationen är 

enorm, vad passar dig bäst. Gå gärna in på Försvarsmakten 

befattningsguide för att se vad som kan passa dig och din 

personlighet.  

https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/befattningsguiden/?gc

lid=CjwKCAiAsaOBBhA4EiwAo0_AnKiPrLIzlIVihEtcLrxrTKIJTDuNc95B

wSgU2tNuDQAqYRyl7i2NvBoCS9AQAvD_BwE#/requiresGU=no&phy

sicalChallenges=1,3&technicalInterest=2,5&academicMindset=2,5&i

nformationDensity=1,3 
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Del 2 

En kort intervju med utlandsveteranen Mikael. Han  har gjort två missioner på sina 

åtta år som anställd inom försvarmakten. 

Berätta lite kort om dig själv och hur din militära resa sett ut? 

”Mitt namn är Mikael Karlsson och jag är 31 år från Skara. Är en helt vanlig fotboll 

kille som gick samhäll ekonmi i gymnasiet. Efter studenten hade jag lite strö år med 

diverse jobb innan jag bestämde mig för att göra militär grundutbildning och satsa 

på att jobba som soldat därefter. Mitt stora mål med jobbet var självklart att få göra 

utalandsmission. Jag klarade grundutbildningen med godkända resultat år 2013, 

redan runt årsskiftet 2014-2015 fick jag åka på mitt första utlandsuppdrag.”   

Vilka missioner har du varit på? 

”Jag var på Mali00 år 2014 och Mali09 år 2018. Missionerna är numrerade i 

turordning så min första mission Mali00 var en av de första Svenska insatsen i 

Landet. Mali är ett stort land som ligger i nordvästra Afrika. Det har varit oroligt i 

landet sedan 2012 då terrogrupper försökte erövra landet. 

Den svenska militär campen fanns utanför staden Timbuktu.” 

Vad var din uppgift som svensk soldat i ett krigsdrabbat land? 

”Jag har ju varit på samma ställe två gånger men båda med helt olika uppgifter. På 

Mali00 var jag en vaktsoldat. De militär ingengörena från Ing2 i Eksjö byggde upp 

den svenska campen mendans vi var en vaktstyrka från Skövde vaktade den. Vi 

vaktade alla timmar om dygnet och bevakade området runt den svenska campen.  

 

På Mal09 var jag en spaningsoldat. Då skulle jag och min grupp samla information 

från omgivningen och människor runt om i landet. All nyttig information vi fick 

rappoterade vi uppåt mot högra befäl. Spaningssoldat, som jag var, är alltså en del 

utav en spaningsgrupp. Oftast består den utav 2 bilar(Galten, se bild ovanför), 2 

spaningsoldater, 2 förare, 2 skyttar på bilarna och en gruppchef och hans 

ställföreträdare. Jag hade hand om gruppens radio och samband. Var även livvakt 

när vi hade viktiga möten i oroliga områden. Jag hade även ansvar för minsökaren. 

Jag gillade verkligen att jag hade ansvaret för minsökaren, det är en extremt viktig 

uppgift och man har ett stort ansvar. Slarvar man eller gör misstag med just den 

uppgiften kan det vara livsavgörande för hela gruppen.  Att vara spaningssoldat är 

valdigt varierande och extremt roligt.” 

 

Hur såg en vanlig dag ut för dig på insatsområdet? 

”En vanlig dag kan vara att man går upp på morgonen och äter frukost i matsalen. 

Dirket efter det går jag till våra fordon och kollar att vårat samband och radio 

fortfarande är funktionsdugligt. Sen sker ett morgonmöte med gruppen där vi går 



 

 

igenom dagen och våra arbetsuppgifter. Skall vi göra en patrull samma dag i 

Timbuktu, som bara ligger 5 kilometer bort, brukade vi göra det ganska tidigt mellan 

frukost och lunch. Det var mest behagligt att göra det under den tidpunkten. För när 

solen står i zenit, som brukar vara strax efter lunch, och det är över 40 grader i 

skuggan är det inte jätte roligt att stå still på en sanddyna med uniform, kängor, 

stridsväst med skyddplattor och ett tungt vapen.  

När vi sedan kommer tillbaka till den Svenska campen så vårdar vi all materiel vi har 

använt det första vi gör. Så det är rent och funktionsdugligt, precis som det var innan 

vi åkte ut. Ifall det skulle ske något drastiskt så måste allt fungera.  

Efter lunchen kan det vara gött att smälta maten i magen med att hänga med sina 

kamrater utomhus och sola, lyssna på musik och spela kort eller mitt favorit spel 

schack. Att bara slappana av och ha trevligt med sin vänner helt enkelt. Mot kvällen 

så körde jag nästan alltid ett rejält fysspass. Man har alla möjligheter i världen att 

vara i sina absoluta toppform gällande träningen när man är på mission. Mot kvällen 

så kanske man kopplar av med en film med gruppen eller för sig själv i sitt egna lilla 

kryp in man har.  

ungefär så såg en vanlig dag ut för mig som spaningsoldat i Timbutktu. Vissa dagar 

var såklart mer hektiska och mer att göra medan andra faktiskt var lugnare än så.” 

  

Vad är det bästa med att vara på missionsområde? 

”Den bästa känslan är att man göra något på riktigt. Nu är det ingen övning utan allt 

är skarp. Du är i ett utsatt land och bidrar till att det skall bli skillnad åt det bättre. 

Sen att jag fått göra detta tillsammans med mina absolut bästa vänner gör dessa 

äventyr blir oförglömliga i mitt liv.” 

Vad var det sämsta/värsta med att vara på utomlandsmission? 

”Jag tror det där är väldigt personligt och vilken familjesituatiuon du har och vad 

som kan hända för dig själv under missionen. Båda mina missioner firade jag jul och 

nyår i Mali, för mig som var singel då var det inte så farligt men många saknade 

familjer där hemma under dessa tider.  

Jag hade ibland svårt när man åkte tillbaka till Sverige på ledig och mina kamrater 

var kvar i Mali. Var svårt att slappna i sin normala hemmiljö för man tänkte så mycket 

på ifall det skulle hända mina kompisar något när jag inte var där ”



 

 

                           
foto: @ahlberg88 @ahlberg_foto /  Bild på en nyvaken Mikael efter spenderat en natt på Sahara 

öknen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Del 3 

Här kommer en länk till en sammlingsida för Försvarsmaktens olika bloggar. Vill ni 

veta mer om hur en stridsvagn fungerar eller hur man bli en stridspilot. Kanske är 

livet på vattnet och marinen är något för dig. Här har ni allt ni kan tänka er om olika 

inriktningar i Försvarsmakten i form utav bloggar.  

https://blogg.forsvarsmakten.se/  

 
foto: @ahlberg88 @ahlberg_foto / Missionen är slut för denna gången. Mikael och hans grupp 

förbereder sig för hemfärd  

 Vill ni som Skola boka in ett skolbesök med 

anställd personal från försvarsmakten som 

informerar mer om värnplikten och 

mönstringsunderlaget. Kontakta då oss på: 

skolkontakt-vastragotaland@mil.se 

https://blogg.forsvarsmakten.se/


 

 

 


