
FICKMINNE MOBILISERING

Din tjänstgöring vid mobilisering är förberedd genom att du är 
krigsplacerad

Om du är krigsplacerad har du fått en ”KRIGSPLACERINGS-
ORDER”.

Krigsplaceringsordern innehåller bland annat:
 � din krigsförbandskod (den används även för vägvisnings   -

skyltar i närheten av din mobiliseringsplats),
 � avstignings- och inställelseplats,
 � reseanvisningar för kollektivtrafik (beställningsanvisning 

eller förtryckta biljetter).

Den kan även innehålla:
 � fältpostnummer,
 � färgangivelse och eventuellt täcknamn.

Om din krigsplacering upphör eller ändras får du ett med-
delande om detta. Förstör i så fall den gamla krigsplacering s-
ordern.

FÖRVARING AV HANDLINGAR

De handlingar som du behöver för mobilisering bör du förvara 
samlat och på ett sådant sätt att de är åtkomliga endast för dig. 

Exempel på sådana handlingar är:
 � krigsplaceringsorder,
 � eventuellt uttagningsbesked för fordon,
 � ID-bricka om sådan är tilldelad.

Handlingar som du själv förbereder och förvarar tillsammans 
med övriga handlingar:

 � Postadressen till det regemente där ditt krigsförband finns 
(för dina anhörigas kontakt med dig).

 � Information till anhöriga om hur den privata ekonomin och 
försäkringar ska skötas.

 � Övrigt enligt eget behov. Det kan till exempel vara en begrav-
ningsbyrås mall ”Önskemål för begravning.”

Håll dessa handlingar aktuella. Du har annat att göra vid order 
om inställelse.

INKALLELSE

Vid beslut om mobilisering ska du skyndsamt bege dig till din 
inställelseplats som är angiven på din krigsplaceringsorder.

Beslut om mobilisering kan delges på olika sätt. Om endast delar 
av Försvarsmakten ska mobiliseras kan delgivning ske genom:

 � telefon/larmlista (för anställd personal i Försvarsmakten),
 � post,
 � radio/TV.

Vid omedelbar krigsfara ges BEREDSKAPSLARM. Det innebär  
att hela samhället omedelbart ska organiseras för krig, så 
kallad ALLMÄN MOBILISERING.

Beredskapslarm tillkännages genom:
 � telefon/larmlista (för anställd personal i Försvarsmakten),
 � radio/TV.

Detta kan kompletteras med utomhusvarningssystemet ”Hesa 
Fredrik”. Beredskapslarmet ges under 5 minuter som 30 sekun-
der långa signaler med 15 sekunders mellanrum.

Observera!

Påbörjad mobilisering ska inte avbrytas.

Varje besked om att mobiliseringen  och motståndet ska 
avbrytas är falskt. 

Sociala medier och SMS används inte för inkallelse.

UTTAGEN EGENDOM

Är ditt motorfordon, båt/fartyg, hund eller annan egendom u t-
tagen så har du också fått ett UTTAGNINGSBESKED för egen-
domen.

För uttagen egendom gäller samma metoder för inkallelse 
som för personal. Beredskapslarm innebär också att uttagen 
egendom omgående ska avlämnas på plats enligt UTTAGNINGS-
BESKED.

Om både du och din uttagna egendom kallas in samtidigt bör du 
be någon annan lämna in egendomen så att du själv kan inställa 
dig så fort som möjligt. Om detta inte är möjligt ska du först lämna 
in din uttagna egendom vid angiven avlämningsplats (A-plats). 

Vid A-plats får du ett intyg som visar på att du har varit där, så 
att du kan visa upp det om du blir sen till din egen inställelse-
plats.

INNAN DU INSTÄLLER DIG

 � Kontrollera uppgifterna på din krigsplaceringsorder och 
eventuellt uttagningsbesked för egendom.

 � Meddela anhöriga postadress och e-postadress till det  
regemente där ditt krigsförband finns.

 � Ge information till anhöriga om hur den privata ekonomin  
och försäkringar ska skötas.

Ta med vad du har av följande
 � krigsplaceringsorder,
 � krigstjänstgöringsorder,
 � särskilda instruktioner/handlingar (om du har tilldelats detta) 

till exempel förarbevis,
 � ID-bricka,
 � någon ID-handling (körkort, nationellt identitetskort eller 

annat),
 � körkort, certifikat och behörighetsbevis.

Ta även med dig:
 � hygienartiklar som inte behöver batteri/elanslutning,
 � toalettpapper,
 � anteckningsbok och blyertspenna,
 � kniv,
 � personlig ekonomi som inte kräver internetanslutning,
 � underkläder och strumpor.

KLÄ DIG I OÖMMA OCH VÄRMANDE PLAGG

Under de första dygnen efter order om inkallelse kommer till-
gången på lagad mat och annat att vara begränsad.

Ta därför med dig:
 � matpaket,
 � termos.

Det är bra om du kan ta med dig:
 � ficklampa,
 � kompass.




