
Rekryt på p 4 - Frågor och svar 2020 
 

När ska jag rycka in? 
Vi kommer ha tre datum för inryck vid Skaraborgs regemente, P 4, och på din 
inkallelseorder står det när du ska inställa dig hos oss. Om du ska utbilda dig i 15 
månader ska du inställa dig den 22 juni, om du ska utbilda dig i 11 månader ska du 
inställa dig den 27 juli och ska du utbilda dig i 9 månader ska du inställa dig den 21 
september. Du ska boka din resa till den ort du ska genomföra din utbildning. Har du 
utbildningsort Skövde bokar du din resa till Skövde och har du utbildningsort 
Borensberg/Kvarn bokar du resa till Kvarn stridsskolan eller Kvarn Södra. När du 
anländer ska du anmäla dig i vakten i god tid innan klockan 12:00 den aktuella dagen. 
Hos vakten visar du upp din inkallelseorder och id-handling, följ därefter utmarkerad 
väg till den lokal där inskrivningen äger rum. 
 
Vad ska jag ha med mig? 
Det du ska ha med dig till inskrivningen är id-handling (id-kort, körkort eller svenskt 
pass), inkallelseorder, bankuppgifter (clearingnummer och kontonummer), 
träningskläder och löparskor för både inomhus- och utomhusbruk samt 
hygienartiklar. Ett vanligt misstag som många gör är att de tar med sig för mycket 
civil materiel (kläder, smycken, skor etc.) när de kommer hit. Du får inget särskilt 
skåp för civil utrustning, det som finns ett litet fack för värdesaker och necessär, res 
därför enkelt. 
 
Hur hittar jag till regementet från stationen? 
Adressen till Skaraborgs regemente är Pansarvägen 4, 541 52 Skövde. Det tar cirka 
15 minuter att gå från Skövde resecentrum till regementet.  
När du kommer ut från stationen går du till vänster, följer Stationsgatan som övergår 
i Skolgatan. Vid Polishuset tar du vänster in på Prinsgatan. Följ Prinsgatan till den 
övergår i gångväg. Håll vänster in på nästa gångväg och gå fram till Storgatan Ta till 
vänster under viadukten till Skövde Garnison och följ sedan den utmarkerade vägen 
fram till vakten. 
 
Adressen till Kvarn är Kvarn Stridsskolan 590 28 Borensberg. Ni som ska utbildas i 
Borensberg/Kvarn bokar resa till Kvarn stridsskolan/Kvarn Södra (busshållsplats) för 
att sedan gå in till området (ca 600 meter).  
Gå av bussen vid Kvarn Södra och gå in på avfartsvägen mot Försvarsmakten. Följ 
sedan Skolvägen tills du kommer fram till vakten.  
 
Kan jag åka egen bil till regementet och finns det parkering? 
Eftersom att Försvarsmakten ansvarar för er redan när ni reser till regementet 
rekommenderar vi att ni åker med de transportmedel som Försvarsmakten bekostar 
och hänvisar till, det vill säga tåg och buss. Boka din resa via mina sidor på 
rekryteringsmyndighetens hemsida.  
 
 
 
 



Går det bra att komma någon dag innan inskrivningen? 
Det finns möjlighet att komma tidigare och sova på logement. I så fall måste du 
meddela det till p4-gu-rekrytfragor@mil.se minst tre veckor innan. Reser man från 
norr om Gävle eller från Gotland rekommenderar vi att komma en dag innan 
inskrivningen. 
 
Hur ser det ut med ledighet under utbildningen? Får man ta ledigt för resor eller 
åka hem under helgerna? 
Det kommer att vara helgtjänst första helgen och därefter kommer verksamheten 
styra när ni är lediga och kan åka hem. Du kommer i början tjänstgöra enligt 10-4-
modellen (tio dagars tjänstgöring och fyra dagar ledigt). Generellt får man inte någon 
längre tjänstledighet för resor och liknande. Det är bataljonschefen som fattar beslut 
om sådan ledighet med hänsyn till hur det påverkar utbildningen. 
 
Har man någon ledig tid? 
Under utbildningen kommer det finnas ledig tid under kvällar, förutsatt att det inte 
ligger någon planerad utbildning under kvällstid.  
 
Hur ska jag förbereda mig för utbildningen? 
Grundutbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande och innan du rycker in är 
det bra om du har tränat upp en god grundkondition och styrka. Ett tips är att 
använda FM TK-appen som finns att ladda ner i App Store och Google Play. Har du 
några gamla träningsskador är det bra om du informerar din närmsta chef om dem. 
 
Hur lång är utbildningstiden och vad får man för lön/ersättning? 
Grundutbildningen är 15, 11 eller 9 månader. Du kommer att placeras på ett kompani 
där du kommer att genomföra hela utbildningen under din tid på regementet. Här 
kan du läsa om förmåner och ersättning under utbildningstiden 
jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/villkor/.  
 
Bor killar och tjejer tillsammans? Vart byter man då om? 
Killar och tjejer bor tillsammans. Vill man byta om enskild finns det vissa utrymmen 
för det. 
 
Måste jag sova på regementet eller får jag sova hemma? 
Vi ser helst att man sover på regementet. Detta för att skapa en samhörighet och 
gemenskap till gruppen man ska tjänstgöra och genomföra sin utbildning med. 
 
Hur ofta kan man använda mobilen till att kontakta familj och vänner? 
Under dagar och kvällar då det bedrivs utbildning begränsas användandet av 
mobiltelefon. När tjänsten är slut för dagen och man har ledig tid har man tillgång till 
sin mobiltelefon igen.  
 
Vad gör jag om jag är sjuk i och med mitt inryck? 
Om du uppvisar symptom i och med ditt inryck ska du under kontorstid dagen för ditt 
inryck ringa växeln på telefonnummer 0500-46 50 00 och be att bli kopplad till 
fanjunkare Niklas Bäckström för att sjukanmäla dig. Du ska då uppge för- och 



efternamn samt personnummer. Du kan resa hit och påbörja din utbildning när du 
varit symptomfri i 48h.  
 
Du avbokar din hitresa via mina sidor på rekryteringsmyndighetens hemsida. När du 
sedan varit symptomfri i 24h av de 48h ringer du till växeln på telefonnummer 0500-
46 50 00 och ber om att bli kopplad till fanjunkare Niklas Bäckström för att få hjälp 
med att boka en ny hitresa. 
 
 
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på p4-gu-rekrytfragor@mil.se.  


