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VI GÖR 
SKILLNAD 

TILL SJÖSS 
OM ATT ARBETA I KUSTBEVAKNINGEN
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GÖR SKILLNAD
Som anställd på Kustbevakningen bidrar dina insatser till att göra skillnad oavsett om du arbetar 
till sjöss, i luften eller på land.

Fo
to

: J
oh

an
ne

s 
Fr

an
ds

en



Vi värnar liv, miljö och säkerhet till sjöss. Dygnet runt, året om, längs hela Sveriges kust.

Som anställd i Kustbevakningen utför du tillsammans med över 800 kollegor omväxlande och 
viktiga arbetsuppgifter varje dag. Oavsett om du arbetar till sjöss, i luften eller på ett av våra kontor 
bidrar dina insatser till att göra skillnad. 

Kustbevakningen bär huvudansvar för miljöräddningstjänst till sjöss. Under beredskapen för 
miljöräddning arbetar vi förebyggande med miljöövervakning samtidigt som vi främjar en hållbar 
havsmiljö. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fisket och ansvarar för gränskontroll till sjöss. 
Dessutom arbetar vi för att öka tryggheten genom sjötrafikövervakning med ständig beredskap för 
sjöräddning. 

VÄLKOMMEN TILL KUSTBEVAKNINGEN



FLYGANDE BESÄTTNINGAR
Ombord på våra flygplan finns både piloter och systemoperatörer som dagligen övervakar den 
svenska kusten från luften.



En av våra främsta uppgifter är att arbeta för en levande havsmiljö. Det gör vi på flera olika sätt. 
Först och främst arbetar vi förebyggande, för att minska antalet utsläpp av olja och farliga ämnen. 
Skulle olyckan vara framme är det vårt jobb att se till att skadorna minimeras så att naturen kan 
skyddas. 

Om en olycka har inträffat är det vårt ansvar att ta hand om utsläppen till sjöss. Vi arbetar för att 
skadorna vid utsläpp av olja och andra farliga ämnen ska minimeras, så att naturen kan skyddas 
så långt det är möjligt. Vi är ständigt beredskap med fartyg, flyg och utrustning för miljöräddning.

VI BRYR OSS OM HAVSMILJÖN

FLYGANDE BESÄTTNINGAR
Ombord på våra flygplan finns både piloter och systemoperatörer som dagligen övervakar den 
svenska kusten från luften.



Vi arbetar för en ökad säkerhet till sjöss. Genom att övervaka och kontrollera sjötrafiken ser vi till att 
reglerna följs. Kustbevakningen ansvarar för gränskontrollen till sjöss och arbetar  
tillsammans med Polismyndigheten och Tullverket för att bekämpa smuggling och  
gränsöverskridande brottslighet.

För att minimera riskerna med godstransporter kontrollerar vi att godset är rätt lastat, säkrat och 
märkt i hamnar runt om i landet. Under sommarmånaderna övervakar vi fritidsbåtstrafiken längs 
kusterna och i skärgårdarna. Syftet är att öka säkerheten och tryggheten genom kontroller av till 
exempel nykterhet och hastighet. 

FÖR ÖKAD SÄKERHET TILL SJÖSS 



PRAKTIK I VERKSAMHETEN
Som aspirant ingår sex månaders praktik där du arbetar sida vid sida med dina blivande kollegor.



SAMARBETE
Som kustbevakare löser du arbetsuppgifter tillsammans med dina kollegor. Det nära samarbetet 
skapar både tillit och gemenskap.



Våra medarbetare är vår främsta resurs. Vi har olika bakgrund, yrkesroller och intressen men en sak 
gemensamt; alla jobbar för att våra hav ska vara fria från utsläpp och säkra att färdas på.

I Kustbevakningen visar vi omtanke om varandra. Vi har en vilja att dela med oss och vi utför våra 
arbetsuppgifter tillsammans för att skapa effekt och samhällsnytta.

TILLSAMMANS



”MAN KOMMER NÄRA SINA KOLLEGOR”
Som kustbevakare bär du på en unik och mångsidig kompetens som kombinerar räddningstjänst, 
sjöövervakning och brottsbekämpning. Mångfalden av arbetsuppgifter skapar en variation där en 
arbetsdag sällan är den andra lik. 

Kustbevakningsyrket innebär ett stimulerande och aktivt arbete där du kommer att möta vitt skilda 
utmaningar.  Du kan arbeta koncentrerat i flera dygn följt av en lugnare period av dagliga rutiner 
och underhållsarbete. 

Du kan också hamna i verkliga krissituationer, där utgången hänger på din förmåga att behålla 
ditt lugn och ta initiativ. Att vara lyhörd, respektfull och engagerad i mötet med människor är lika 
viktigt som att vara rätt rustad och insatsberedd.

Ett arbetspass, eller patrull som vi säger, sträcker sig från tre dygn och uppåt beroende på far-
tygskategori. Under patrull umgås och sover besättningarna ombord när de inte arbetar. Ett liv 
som kräver social finess. 

– Att leva ombord på ett övervakningsfartyg med en fyramansbesättning ställer vissa krav. Man 
kommer nära sina kollegor vilket i grunden gör oss starkare som grupp och gör att vi kan möta 
tuffa situationer tillsammans på ett bättre sätt, förklarar Johanna Wemminger, kustbevakare i 
Strömstad. 



VARIATION AV ARBETSUPPGIFTER OCH ÅRSTIDER
– Min favorittid på året är hösten när hummerpremiären sätter igång och det börjar bli krispigt i 
luften, säger Johanna Wemminger, kustbevakare i Strömstad.



INTRESSANTA FRÅGOR
Helen Johansson arbetar som verksjurist. – Det roligaste med mitt jobb är att jag får arbeta med 
intressanta frågor. Som jurist får man en bra inblick i Kustbevakningens olika 
uppdrag, eftersom vi är involverade i många processer.



Ingenjörer, systemutvecklare, it-tekniker, ekonomer, jurister, analytiker. Alla som arbetar hos oss bär 
inte uniform. Hos oss finns också många medarbetare som stöttar den operativa verksamheten. 
Deras arbete syns sällan utåt, men är avgörande för att Kustbevakningen är på rätt plats med rätt 
resurser för att göra ett bra jobb.

Vi tror på ett aktivt medarbetarskap där du som anställd har möjlighet att utveckla ditt medarbetar-
skap och påverka din arbetssituation och hur ditt arbete ska utföras. 

Våra arbetsplatser präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna vilket skapar 
stora möjligheter att lära sig nya saker. Kompetensutveckling kan därför bestå av intern rörlighet, 
utmaningar i projekt samt deltagande i både nationella och internationella nätverk.

ALLA BÄR INTE UNIFORM



Att kalla Annette, Birgitta och Ragnhild för pionjärer är inte helt gripet ur luften. 1985 var de  
nämligen de bland de första kvinnorna som anställdes som kustbevakare.  

I dag har det mesta förändrats. Av våra drygt 850 medarbetare är cirka 27% kvinnor och vi arbetar 
för att uppnå en jämnare könsfördelning.

PIONJÄRER





INTERNATIONELLA UPPDRAG
I takt med det ökade samarbetet inom EU, ökar också Kustbevakningens internationella 
arbetsuppgifter. Bilden är tagen i Medelhavet under en av våra årliga insatser för Frontex, 
EU:s gemensamma gränsbevaknings- och kustbevakningsbyrå.



Du som vill bli kustbevakare söker till vår grundutbildning. 
Blir du antagen får du en tidsbegränsad anställning med lön 
under hela utbildningstiden. Efter genomförd och godkänd 
utbildning övergår anställningen i en tillsvidareanställning vid 
någon av våra kuststationer i Sverige. Placering sker alltid där 
verksamhetsbehovet är som störst.

Grundutbildningen inleds med cirka ett års studier med 
teori och praktik som utgår från Kustbevakningens 
utbildningslokaler i Karlskrona. Därefter följer sex månaders 
praktik på en av våra tjugo kuststationer. För att bli 
färdigutbildad och anställd som kustbevakningstjänsteman 
krävs även att du har läst Fartygsbefäl klass VII samt 
Maskinbefäl klass VII. För dig som saknar en eller båda 
av dessa kurser när du antas avslutas grundutbildningen 
med kvarvarande högskolestudier som Kustbevakningen 
ombesörjer. 

KUSTBEVAKNINGENS GRUNDUTBILDNING 
Studierna är på heltid och undervisningen inriktad 
på problemlösning. Undervisningen bedrivs i form av 
föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Under 
utbildningen ska du utveckla kunskaper om och förmåga att 
tillämpa kustbevakningslagen som reglerar Kustbevakningens 
och kustbevakningstjänstemännens uppgifter och rättsliga 
befogenheter vid brottsbekämpning, ordningshållning samt 
kontroll och tillsyn. Det handlar bland annat om gränskontroll, 
fiskeövervakning, sjösäkerhetstillsyn och sjötrafikövervakning. 
Dessutom utbildas du bland annat i miljöräddningstjänst, 
tjänstevapen och D-HLR.

REKRYTERINGSPROCESSEN 
Kustbevakningen får ofta in många ansökningar till grund-
utbildningen. Första steget i rekryteringsprocessen är 
intervjuer. Om du går vidare från intervjusteget får du genomgå 
fysiska, psykologiska och praktiska tester. Efter genomförda 
intervjuer och tester görs en helhetsbedömning som byggs på 
dina resultat, meriter och personlig lämplighet.

VI SÖKER DIG SOM ÄR… 
… flexibel och handlingskraftig med förmåga att hantera 
människor och myndighetsutövning. Du har starkt rättspatos 
och vill arbeta för en säker och trygg maritim miljö. Vidare 
är du en lagspelare med god kommunikativ förmåga som är 
tillmötesgående och engagerad. Du trivs med att arbeta nära 
dina kollegor, över tid och under dygnets alla timmar. Du har 
förmågan att hantera både lugna och stressiga arbetspass  
och situationer. 

Har du frågor? Kontakta gärna HR-enheten via vår växel  
0776-707000 eller via e-post registrator@kustbevakningen.se

SÅ BLIR DU
KUSTBEVAKARE



Kustbevakningens verksamhet sträcker sig 
över svenskt territorialvatten och svensk  
ekonomisk zon. Vi övervakar Bottniska viken, 
Östersjön, Västerhavet samt insjöarna Mälaren, 
Vänern och Vättern. Vi har kuststationer 
från Luleå i norr till Strömstad i väst, och en 
flygkuststation som ligger i Skavsta.

Vid fem av kustbevakningsstationerna 
finns miljöskyddsförråd där vi förvarar 
och underhåller miljöskyddsmateriel och 
undervattensutrustning. Förråden fungerar som 
depåer för miljöskyddsmateriel till fartygen när 
olja har kommit ut i havet.

Vi har en nationell ledningcentral i Göteborg 
och våra lednings- och stödfunktioner finns 
framförallt placerade i Karlskrona, Göteborg, 
Stockholm, Skavsta och Härnösand.

LÄNGS HELA KUSTEN

LEDNINGS- OCH STÖDVERKSAMHET
KUSTSTATION
FLYGKUSTSTATION
GRÄNS FÖR EKONOMISK ZON
TERRITORIALVATTENGRÄNS

Oskarshamn

Nyköping

Malmö

Foto: Simon Egler, Kustbevakningen





a

Kustbevakningen
Tel: 0776-70 70 00
registrator@kustbevakningen.se

Kustbevakningen arbetar med räddningstjänst, sjöövervakning 
och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.

Följ oss på facebook och instagram!
www.kustbevakningen.se


