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En av Försvarsmaktens huvuduppgifter 
är territoriell integritet. 
Sjöinformationskompaniet är en  
viktig del i övervakningen av Sveriges 
sjöterritorium. Vi arbetar också med 
operativ sambandsledning som inne-
bär att information förmedlas mellan 
Försvarsmaktens fartyg, staber och  
förband. Dessa båda uppgifter sköts 
året om och dygnet runt.

Från Sjöinformationskompaniets  
sjöövervakningscentraler skickas en 
sjölägesbild till den marintaktiska chefen 
som använder den som beslutsunderlag  
i sitt arbete att leda marinen.
För att kunna skapa denna bild har man 
en mängd sensorer, exempelvis radar 
men även flyg och fartyg, vilka bidrar 
genom att på begäran titta närmare på 
okända fartygsradarekon till havs. 

För att få en så heltäckande bild som 
möjligt finns UVSC, (undervattens-
spaningscentralen), som med sina sen-
sorer kan ge en bild av vad som händer 
under vattenytan. Sjölägesbilden  
används inte bara av Försvarsmakten 
utan till exempel av sjöräddningsledare 
vid civila räddningsinsatser.

Marinens Radio som ingår i Sjöinforma-
tionskompaniet, förmedlar information 
mellan marinens och Försvarsmaktens 
olika förband. Man är också kommuni-
kationscentral för Rakel inom Försvars-
makten, ett handburet system för snabb 
och säker kommunikation mellan 
Försvarsmakten och andra myndigheter 
till exempel polis och kustbevakning.

Arbetet i Sjöinformationskompaniet på-
går dygnet runt året om, verksamheten 

kanske inte syns så mycket  – vi verkar  
i det dolda. Arbetet är avgörande för att  
skapa  snabb och säker kommunikation 
där det behövs inom Försvarmaktens 
operativa verksamhet och ger ett 
oumbärligt beslutsunderlag i form av 
en sjölägesbild för ledningen av våra 
sjöstridskrafter.

Sjöinformationskompaniet bedriver 
verksamhet i Stockholm, Göteborg 
och Karlskrona och är en del av krigs-
förbandet Marinbasen.

UTBILDNINGSVÄGAR
För att anställas som soldat eller sjöman i Marinen krävs 
en 9-månader lång grundläggande militär utbildning, GU.
Nästa utbildningsstart är 2020-09-14 och du behöver 
genomfört mönstring senast 2020-08-09.
Ansök på minsida.rekryteringsmyndigheten.se eller
jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/grundutbildning

MER INFORMATION
Försvarsmaktens rekryteringslinje, 08-514 390 09
E-post: rekrytering@mil.se
E-post: Marinb-rekrytering@mil.se

LÄS MER OM OSS PÅ
www.forsvarsmakten.se/marinbasen
www.facebook.se/marinbasen
www.instagram.com/marinbasen

ADRESS

Marinbasen
Box 527, 371 23 KARLSKRONA

Telefon: 0455-85 000

Webbplats: www.forsvarsmakten.se
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