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Kursverksamheten inom Sjövärnskåren genomförs  som både centrala kurser och lokala kurser. 

I den här katalogen presenteras endast de centrala kurserna som administreras genom 
Sjövärnskårernas Riksförbund (”kansliet”, SVK RF) i Stockholm. I de lokala Sjövärnskårerna 
genomförs också många olika lokala utbildningar. För kursutbud och tider för våra kårers lokala 
utbildningar -– se den lokala kårens hemsida eller kontakta den lokala Sjövärnskåren; 
https://www.sjovarnskaren.se/

När du går en kurs hos någon frivillig försvarsorganisation (exempelvis Sjövärnskårernas centrala 
utbildningar i denna katalog) erhåller du, beroende på kurslängd, ersättning för att delta i kursen 
samt fri resa och fritt uppehälle. För att kunna delta i våra kurser krävs att det finns ett behov av dig 
och din kompetens. För Sjövärnskåren kan detta vara utbildning mot en specialistbefattning inom 
Hemvärn med marina uppgifter, eller att du vill utbilda dig till instruktör eller som funktionär i lokal 
kår alternativt besättningsmedlem i lokal kår för att verka inom krisberedskap med avtal mot 
kommun/länsstyrelse/myndighet.

I kurskatalogen återfinner du ett flertal kurser som kommer att höja din kompetens. Notera särskilt 
kursen Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Det är en kurs som innehåller många 
spännande moment, vilket kan innebära starten på en karriär som specialist i Hemvärn med marina 
uppgifter eller som frivilliginstruktör. Utbildningsgången mot Hemvärn med marina uppgifter hittar 
du på sidan 7 i kurskatalogen och utbildning mot en befattning inom krisberedskap och som 
kårfunktionär  finns på sidan 6. Vill du veta mer kontakta din lokala kår 
(https://www.sjovarnskaren.se/) eller kansliet (utbildning@sjovarnskaren.se) .

Våra centrala kurser genomförs av antingen lokala Sjövärnskårer under SVK RFs ledning och 

administration (s.k. SVK-kurser) eller Försvarsmakten genom Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona (s.k. 
FM-kurser). Några få kurser genomförs via andra aktörer eller frivilliga försvarsorganinsationer.

Sprid gärna information om våra kurser till kamrater som kanske ännu inte tagit steget och blivit 
medlemmar i Sjövärnskåren. Om du inte hittar den utbildning du söker i den här katalogen, besök 
gärna de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma utbildningsportal; 
www.frivilligutbildning.se. Här hittar du ett stort utbud av kurser och mer information.

Varmt välkommen till en målinriktad utbildning med hög kvalité!

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) hösten 2022

Välkommen 
till 

Sjövärnskårens centrala kurser
Sjövärnskårens kurser är främst inriktade mot att utbilda till ”våra” specialistbefattningar inom 
Hemvärnet, det s.k. Hemvärn med marina uppgifter. Vid platser över vid en kurs kan även elever gå 
för att utbilda sig till instruktörer eller funktionärer som behövs vid Sjövärnskårens centrala- och 
lokala kurser samt som lokal resurs vid civil krisberedskap. Instruktörerna och funktionärerna kan 
även nyttjas vid övriga frivilliga försvarsorganisationers- och Försvarsmaktens olika kurser eller 
övningar. Kurserna ger dig även personlig utveckling som du kan använda i andra sammanhang.
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Ansökan till kurs
För att genomföra en kurs i SVK regi måste du vara 
betalande medlem hos oss eller i någon annan frivillig 
försvarsorganisation. Skicka din ansökan via din lokala 
kår. (https://www.sjovarnskaren.se/)
Använd den kursanmälan enligt bilaga i kurskatalogen 
eller ladda ner en blankett från SVK hemsida.
(Glöm ej att du ska bifoga de intyg som krävs för 
respektive kurs).
Din lokala kår ska yttra sig över din ansökan och 
kommer sedan att vidarebefordra den till SVK RF så att 
den är inkommen senast sista dag för ansökan. 
Antagningsbesked erhålls cirka en månad före kursstart.
Får du ej tag på din lokala kår , kontakta SVK RF  på e-
postadress: utbildning@sjovarnskaren.se
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Förmåner under kurs
Utbildningen är kostnadsfri. Du får fri resa, fritt 
uppehälle och då det krävs, fritt lån av utrustning. 
Under kursen är du försäkrad via vår 
medlemsförsäkring. Vid vissa kurser erhåller du 
ersättning i form av dagpenning som motsvarar 
90% av sjukpenninggrundande inkomst. Mer om 
våra förmåner finns i H FRIV Kap. 7som går att 
ladda ned från nätet.

Observera att ev. kostnader för att skriva prov, få 
ut intyg eller certifikat samt kostnader för 
läkarintyg för sjöfolk, bekostas av den enskilde och 
inte av Sjövärnskåren

Resa till kurs
Grundprincipen är fri resa mellan bostaden 
och kursplatsen. Normalt reser du med tåg. 
Flyg kan medges vid längre resor; dock görs 
en prisjämförelse med tåg och om resan blir 
för dyr är det tåg som gäller.

Vid färd med egen bil utbetalas 
resekostnadsersättning om 18,50 kr/mil. 
Dock maximalt vad en resa med 2.kl tåg 
kostar.

https://www.sjovarnskaren.se/
mailto:utbildning@sjovarnskaren.se
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För dig som är intresserad av en sjögående befattning i Hemvärnet (Hemvärn med marina uppgifter) 
tar du kontakt med någon av sjövärnskårens lokala kårer eller Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF 
når du via utbildning@sjovarnskaren.se.  Här får du all information om Hemvärn med marina uppgifter 
och utbildningsvägarna. Vägen mot en krigsplacering inom Hemvärn med marina uppgifter består av 7 
steg som beskrivs nedan:

Steg 1: Du skall ALLTID registrera alt uppdatera ditt personliga karriärkonto inom Försvarsmakten –
Mitt Försvarsmakten. Se till att du skriver att du söker till ett båtburet förband inom Hemvärnet och 
var i Sverige du söker dig till (vanligtvis så nära som möjligt där du är bosatt).

Steg 2: Utbildningsplan, Säkerhetsprövning, och Läkarintyg för sjöfolk. 
Innan du får påbörja någon utbildning mot en befattning inom Hemvärn med marina uppgifter måste 
du genomgå en säkerhetsprövning och upprätta en utbildningsplan. Säkerhetsprövningen består av en 
säkerhetsintervju och en registerkontroll som båda utförs av Försvarsmakten. Du kommer även att göra 
upp en utbildningsplan tillsammans med din lokala sjövärnskår där det framgår vilka utbildningar du 
skall genomföra och ungefär när i tiden du skall gå dem. Läkarintyg för Sjöfolk (bekostar du själv) ska 
du även ta i detta steg, så att du har de medicinska kraven som behövs för fortsatta marina 
utbildningar. 

Steg 3 Tecknande av Tjänstgöringsavtal och krigsplacerad i personalreserven
Nu tecknar du ett första Tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten. Det möjliggör för dig att komma med 
på övningar för att se och lära samt lära känna dina blivande förbandskamrater. Du är dock ännu inte 
krigsplacerad vid något förband.

Steg 4: Militär Grundutbildning (GU-F) - Utbildningen börjar med en militär grundutbildning om du 
inte redan har gjort detta tidigare. Om du redan har gjort värnplikt, GMU, GU eller grundutbildning för 
frivilliga (GU-F), hoppar du över detta steg. Om du inte gjort något av detta eller om lång tid förflutit, 
skall du gå en Grundutbildning för frivilliga (GU-F) innan du får gå någon marin kurs. Kravet för att få 
genomföra GU-F är att du är myndig, svensk medborgare och ej dömd för brott i domstol.

Steg 5: Hemvärnsintroduktion (HV-intro) - 1 dags utbildning med fokus på information om 
Hemvärnet samt ev utbildning till skyddsvakt. Denna utbildning kommer att genomföras i slutet av 
GU-F (steg 4). Efter avklarad GU-F och HV-intro kan du följa med ditt blivande förband och gå bredvid 
någon erfaren sjöman och få insikt i din kommande roll och samtidigt lära känna dina blivande 
förbandskamrater.

Steg 6: Marin befattningsutbildning (BU) – Du genomför sedan de marina kurser du skall gå enligt din 
Utbildningsplan. Du kan bl.a. utbilda dig mot en befattning som Besättningsman (N10), Båtförare (N8), 
Maskinman (M8), Sjötransportledare eller Tekniker. Se sid 5.

Steg 7: Tecknande av skarpt Tjänstgöringsavtal med enhet inom Hemvärn med marina uppgifter – När 
Steg 1-6 avklarats tecknar du ett s.k. frivilligavtal med den Utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som 
ditt Hemvärnsförband tillhör. När du tecknat avtalet är du krigsplacerad på en XC-befattning vid ditt 
marina hemvärnsförband.

1. Utbildningsgång mot 
krigsplacering (XC-befattning) inom 
Hemvärn med marina uppgifter 

(HvM) – 7 steg

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se


Tjänstgöringsavtal
(Krigsplacerad på 
aktuell befattning

1. Utbildningsgång mot  krigsplacering

inom Hemvärn med marina uppgifter (HvM) 

– 1.1 långsamtgående fristående båtpluton

GU-F
2 v 
& 

HV-
intro

BU Besättn.man
(N10)

Förarintyg inkl. 
SRC, distans

Båttjänst,  1 v

BU Båtförare 
(N8)

Fartygsbefäl 
klass VIII,  distans
FFU mot N8, 2 v

ROC, 2 dgr
CRM, 3 dgr

BU Maskinman 
(M8)

Maskinbefäl 
klass VIII, distans
FFU mot M8, 2 v

BU
Navigatör 
Trossbåt 

1 v

Stridssjukvårdare
(under 

omprövning) 

BU
Stabsbefäl/

Sjö-trsp-
ledare (N8)

1 v

GU-F = grundutbildning för frivilliga
BU    =  befattningsutbildning
FFU  =  fartygsförlagd utbildning

(praktik ombord fartyg)
N6-10 = olika nivåer av militär       

nautisk behörighet
M7-8 = olika nivåer av militär 

maskinteknisk behörighet
MARA=Marin arbetsmiljö, regler och 
ansvar

Tjänstgöringsavtal
(Krigsplacerad på 
aktuell befattning

MARA
2 dag 

Elförfattnings
kunskap

1 dag 

Grönt = genomförs av FM/Hv
Lila= genomförs av     

oss/annan Frivillig 
försvarsorganisation

Blått = genomförs av SVK
Grått = genom egen försorg

Kompletterings-
utbildning som 

krävs enligt olika 
regelverk 

tillkommer i vissa 
befattningar.

För de med 
bakgrund i FM, 
annan maritim 

verksamhet eller SVK 
ungdomsverksamhet 

sker validering av 
kunskaper.

Tjänstgörings-
avtal – placerad i 

Utb-reserven

BU
Tekniker 

1 v 

(SSS)
ROC, 2 dgr
CRM, 3 dgr

Urval av
Övriga kurser 

Utbildnings
plan

Säk-prövning
Ansökan till 
Hemvärnet

BU
G-båtsutb

Båtchef 200 tim

Navigatör 200 tim

Anmäl dig på  webben 
Mitt Försvarsmakten
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Steg 1 och 2 Steg 3 - 5 Steg 6 Steg 7 Steg 6

Läkarintyg 
för sjöfolk

Sjösäkerhet 
för båtchef

1 dag 

Operativ 
stabilitetskurs

5 dag

Kranförarutb
Teori+praktik
Distans+3 dag



Denna utbildning är för dig som inte genomfört militär grundutbildning tidigare (värnplikt, 
GMU, GU eller GU-F) eller där dessa tidigare kunskaper tillförts för länge sedan och därför 
behöver friskas upp.

Under 14 intensiva dagar kommer du att lära dig mycket om Försvarsmakten, om dig själv och 
hur det är att lösa uppgifter i grupp. Du gör det tillsammans med andra, som också vill göra en 
samhällsinsats i Hemvärnet. Du kommer bl.a. att gå igenom följande moment: sjukvård, 
vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och 
Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där man 
praktiserar det man lärt sig under kursen.

Kursens mål
Efter kursen ska du kunna hantera eldhandvapen (AK 4:a) i en stridssituation och ingå i grupp 
vid försvar av egen arbetsplats, viss verksamhet eller visst objekt. Du ska kunna påbörja 
befattningsutbildning (BU) eller motsvarande efter kursen. Kursen präglas av högt tempo med 
fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst. En målbild är att du ska kunna springa två kilometer 
på 11 minuter och 35 sekunder.

Efter genomförd GU-F fortsätter du din utbildning till en specialistbefattning i Hemvärnet med 
marina uppgifter eller mot frivilliginstruktör.

GU-F:arna sökes och genomförs av den frivilliga försvarsorganisationen ”Försvarsutbildarna”. 
För att läsa mer om GU-F och för att anmäla dig till utbildningen, läs mer på: 
https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/kurser-for-dig-i-frivillig-forsvarsorganisation-
och-forsvarsmakten/gu-f-grundlaggande-soldatutbildning/
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Utbildningsplan
Utbildningsavtal

GU-F

Steg 4 - Den militära grundutbildningen,
Grundutbildning för Frivilliga, (GU-F)

Steg 2
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Utbildningsplan
Utbildningsavtal

För dig som är intresserad av en sjögående befattning inom den civila 
krisberedskapen eller som kårfunktionär, gäller att du ska kontakt med någon av 
sjövärnskårens lokala kårer eller med Sjövärnskårernas Riksförbund. Här får du all 
information om vår roll i samhällets krisberedskap eller som kårfunktionär. Vägen 
mot en placering inom Krisberedskapen eller som kårfunktionär anges nedan i 5 steg 
men med ytterligare ett steg om man vill gå vidare. 

Steg 1: Utbildningsplan, Säkerhetsprövning, och Läkarintyg för sjöfolk
Du ska teckna en utbildningsplan med kåren som anger ditt behov för att gå in i de 
olika rollerna. Innan du får teckna ett utbildningsavtal måste du ha genomfört en s.k. 
säkerhetsprövning (godkänd säkerhetsintervju och en godkänd registerkontroll). I 
utbildningsplanen som du upprättar tillsammans med din lokala sjövärnskår ska det 
framgå vilka utbildningar du ska genomföra och ungefär när i tiden du skall gå dem. 
All information rörande hur du tecknar en utbildningsplan får du av 
rekryteringsansvarig vid din lokala sjövärnskår eller av rekryteringsansvarig vid 
riksförbundet. Läkarintyg för Sjöfolk ska även genomföras i detta steg för de som ska 
tjänstgöra som fartygschef. (Betalas av den enskilde)

Steg 2: Marin befattningsutbildning (BU) – mot den tilltänkta befattningen Nu går 
du de utbildningar som står i din utbildningsplan.

Steg 3: Krisberedskapsutbildning- Genomgång av MSB och SVK RF 
krisberedskapsdokument samt ev. genomgång av avtal mellan lokal kår och 
myndighet (Länsstyrelse, kommun m.m.)

Steg 4: Tecknande av krisberedskapsavtal  – När Steg 1-3 avklarats tecknar du ett s.k. 
krisberedskapsavtal med berörd myndighet. 

Steg 5: Vidareutbildning inom ökad Marin Befattningsutbildning, (BU)- När du fått 
ditt krisberedskapsavtal och är placerad, kan du fortsätta mot att vidareutbilda dig 
enligt schemat på nästa sida (sid 8).

2. Utbildningsgång mot 
placering inom den civila 
krisberedskapen eller som  

kårfunktionär

Utgåva 1



2. SVK utbildningsgång mot
placering inom krisberedskapen eller 

som kårfunktionär
- (långsamtgående fartyg)

BU Besättn.man
(klass 10)

Förarintyg inkl. 
SRC, distans

Båttjänst,  1 v

BU Fartygschef 
(Klass 8)

Fartygsbefäl 
klass VIII,  
distans

FFU mot N8, 2 v
ROC, 2 dgr
CRM, 3 dgr

BU Maskinchef 
(Klass 8)

Maskinbefäl 
klass VIII, distans
FFU mot M8, 2 v

BU 
Krisbered-
skapsintro

8 tim

Ev kompletterande 
sjukvårdsutbildning

BU
Stabsbefäl/

Sjö-trsp-
ledare 

(Klass 8)

BU    =  befattningsutbildning
FFU  =  fartygsförlagd utbildning

(praktik ombord fartyg)
N6-10 = olika nivåer av militär       

nautisk behörighet
M7-8 = olika nivåer av militär 

maskinteknisk behörighet
FC     = Fartygschef

Krisberedskaps-
avtal

Mörkblått = genomförs av 
SVK för alla

Ljusblått= behövs ej för 
kårfunktionärer

Kompletterings-
utbildning som 

krävs enligt olika 
regelverk 

tillkommer i 
vissa 

befattningar.

För de med 
bakgrund i FM, 
annan maritim 

verksamhet eller 
SVK 

ungdomsverksam
het sker validering 

av kunskaper.

Övrig kurs 
Kårfunktionärs-

avtal

Utbildnings-
plan

Säk-
prövning

Läkarintyg 
för sjöfolk

Steg 1 Steg 2 Steg 3

St
eg

 4

Steg 5

Utgåva 1
8
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Kommande marina utbildningar har vi valt att dela upp i 
fyra kategorier:

1. Kurser som leder till den grundläggande marina 
befattningen ”Besättningsman”

2. Kurser som leder till befattningen  ”Båtförare”

3. Kurser som leder till befattningen ”Maskinman”

4. Övriga kurser

De fyra olika kategorierna av våra marina centrala utbildningar
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BU Besättningsman (N10)
Förarintyg inkl. SRC, 

Båttjänst 1, 1 v

Förarintyg för fritidsbåt inkl. SRC (Short Range Certificate)

För dig som vill påbörja din karriär som specialist i Hemvärnet eller utveckling till 
frivilliginstruktör/inom krisberedskap/funktionär lokal kår, då är detta den första kurs du skall 
gå under förutsättning att den är inplanerad tillsammans med din lokala sjövärnskår. Kursen 
är en del av befattningsutbildningen till besättningsman. 
SRC  är ett intyg som visar att du har tillräckliga kunskaper och färdighet inom 
radiokommunikation inom maritima mobila tjänsten, praktisk färdighet i handhavande av 
radioutrustning samt rutiner och praktiskt handhavande för radiotelefoni. 
Kursen genomförs som digital distansutbildning.
Kontakta Sjövärnskårernas Riksförbund för mer information om anmälan:
utbildning@sjovarnskaren.se

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår/krisberedskap. 
Kontakta din lokala kår.

Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se

Foto: Thomas Wingstedt  

Befattningsutbildning 
till Besättningsman

Utbildningen till besättningsman består av 
fyra kurser som normalt sker i följande 
ordning: 1) Förarintyg för fritidsbåt inkl. 
SRC, 2) Båttjänst 1 samt 4) Sjukvård (som 
nu är under omarbetning)

Foto:seahavenmaritimeacademy.co.uk

Steg 3

Vecka / Datum 
för kursen

Antal 
dagar

Plats Kurs-nr Anmälan

e.s.o. 7 Förarintyg 7552:2 löpande

e.s.o 7 Short Range Certificate
(SRC)

7552:1 löpande

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se
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BU Besättningsman (N10)
Förarintyg inkl. SRC, distans

Båttjänst 1, 1 v

Båttjänst 1,
(SVK-kurs)

En kurs i grundläggande sjömanskap främst för den som inte har någon fartygserfarenhet 
från värnplikt eller som elev vid Sjövärnskårens ungdomskurser. Här får du lära dig 
sjösäkerhet samt tjänsten som rorgängare och utkik och du blir övad i besättningsmannens 
olika arbetsuppgifter. Kursen hålls vanligen på något av våra större fartyg, exempelvis på en 
Bevakningsbåt 70 eller på en Bojbåt. Kursen är en del i befattningsutbildningen till 
besättningsman.

Antagningskrav: militär grundutbildning, minst genomförd GU-F med godkänt resultat 
samt förarintyg inkl. SRC. Godkänt läkarintyg för sjöfolk krävs enligt kraven för STCW 
Manila och minst begränsad fart. Intyget ska inte vara äldre än två år och ska kunna visas 
upp vid kursstart. Om du inte redan har godkänt intyg  så måste du innan kursstart på egen 
bekostnad ordna detta. Du måste vara simkunnig. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/ 

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår krisberedskap. 
Kontakta din lokala kår.

Kurstillfälle även e.s.o (enligt senare order).

Foto: Thomas Wingstedt  

Vecka / Datum 
för kursen

Antal 
dagar

Plats Kurs-nr Anmälan

e.s.o. 7 Karlskrona 7529:1 e.s.o

e.s.o 7 Gotland 7529:2 e.s.o

e.s.o. 7 Härnösand 7529:3 e.s.o.

Foto: hemvarnet.se

Steg 3

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/


Fartygsbefäl kl VIII på distans
(SVK-kurs)

Den civila utbildningen fartygsbefäl klass VIII enligt Transportstyrelsen leder till ett 
utbildningsbevis. Kursen ingår som en del i befattningsutbildningen till båtförare.
Kursen genomförs som digital distansutbildning. 

Kontakta Sjövärnskårernas Riksförbund för mer information om anmälan: 
utbildning@sjovarnskaren.se

Antagningskrav: Genomförd utbildning till besättningsman samt godkänt läkarintyg för 
sjöfolk krävs enligt kraven för STCW Manila och minst begränsad fart. Intyget ska inte vara 
äldre än två år och ska kunna visas upp vid kursstart. Om du inte redan har godkänt intyg  så 
måste du innan kursstart på egen bekostnad ordna detta. Du måste vara simkunnig. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/ 

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår krisberedskap. 
Kontakta din lokala kår.
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BU Båtförare (N8)
(Avklarad utb. Besättningsman N10)

Fartygsbefäl kl VIII, distans
FFU mot N8, 2 v

ROC, 5 dgr
CRM, 3 dgr

Vecka Antal dagar Plats Kurs-nr Sista
anmälningsdag

01-52 Valfritt Distans 7532 Löpande

Befattningsutbildning 
Båtförare

Befattningsutbildning till båtförare består av 
fyra kurser som tas i följande ordning: 1) 
Fartygsbefäl kl VIII,  2) Fartygsförlagd 
utbildning FFU mot N8,  3) ROC & 4) CRM.

Foto: sjoskolan.se

Steg 6.1

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/


FFU (Fartygsförlagd utbildning) mot N8
(SVK-kurs)

En praktik inkl. teori som krävs i nautik och bryggtjänst för att på sikt kunna erhålla den 
militära nautiska behörigheten N8. Verksamheten bedrivs under heldagar med 
undervisning och boende ombord. Verksamheten ställer krav på att du som elev har bra 
kunskaper som båtförare och att du är sjövan. Kursen bedrivs av Sjövärnskåren. Ibland 
väljer den ansvariga lokala sjövärnskåren att dela upp denna kurs i två tillfällen.

Kursen är en del av befattningsutbildningen mot båtförare.

Antagningskrav: Genomförd utbildning till besättningsman samt godkänt läkarintyg för 
sjöfolk krävs enligt kraven för STCW Manila och minst begränsad fart. Intyget ska inte 
vara äldre än två år och ska kunna visas upp vid kursstart. Om du inte redan har 
godkänt intyg  så måste du innan kursstart på egen bekostnad ordna detta.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/ 
Du måste vara simkunnig.

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår 
krisberedskap. Kontakta din lokala kår.

besättningsman, godkänt läkarintyg för sjöfolk samt godkänd fartygsbefäl klass VIII. 
Kurs  även  e.s.o (enligt senare order).

Foto: SVK RF
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Vecka / datum för 
kurs

Antal dagar Plats Kurs-nr Sista
anmälningsdag

e.s.o.

e.s.o.

10 (ev uppdelat på 
två tillfällen)

10 (ev uppdelat på 
två tillfällen)

e.s.o.

e.s.o.

7501

e.s.o.

e.s.o.

e.s.o.

BU Båtförare (N8)
(Avklarad utb. Besättningsman N10)

Fartygsbefäl kl VIII, distans

FFU mot N8, 2 v
ROC, 5 dgr
CRM, 3 dgr

Steg 6.1

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/
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ROC (Restricted Operator´s Certificate) hos Sjöstridsskolan (SSS) 
i Karlskrona, distansutbildning med examination hos SSS

Kursen ROC är en mer avancerad kurs inom radiokommunikation än Short Radio Certificate (SRC) 
som du tagit som besättningsman. Den innehåller bl.a. materieltjänst, funktion samt handhavande 
av VHF-telefoniapparat, reglementskunskap, säkerhetstrafik på engelska, Global Maritime Distress 
and Safety System (GMDSS), Navigation Text Message (NAVTEX) m.m. Kursen är en FM-kurs vid 
Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona. 

Kursen är en del av befattningsutbildningen mot båtförare. Kursen är särskilt lämplig för dig som 
tillhör Gotlands/ Göteborgs / Bohusläns sjövärnskår. 

Kursen genomförs först som en teoretisk digital distansutbildning innan den avslutas med två 
examinationsdagar hos Sjöstridsskolan i Karlskrona (torsdag – fredag). Kontakta Sjövärnskårernas 
Riksförbund för mer information: utbildning@sjovarnskaren.se. 

Antagningskrav: Goda kunskaper i engelska och SRC. Godkänt läkarintyg för sjöfolk.

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår krisberedskap. 
Kontakta din lokala kår.

Foto: Mats Falkdalen

Kursdatum Antal dagar Plats Kurs-nr Sista anmälningsdag

2023.09.21 – 09.28 8 SSS, Karlskrona 7517 2023.07.21

2023.11.09 – 11.16 8 SSS, Karlskrona 7517 2020.09.30

BU Båtförare (N8)
(Avklarad utb. Besättningsman N10)

Fartygsbefäl kl VIII, distans
FFU mot N8, 2 v

ROC, 5 dgr
CRM, 3 dgr

Foto: diversoimpex.hr

Foto: Diversoimpex.se

Steg 6.1

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se
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CRM (Crew Resource Management) – fortsättning, SSS
Kursen avhandlar teorier kring relationer, kommunikation, mänskliga faktorer och kunskap 
om hur människan fungerar i olika miljöer (främst vid kriser och nödsituationer). Den är en 
FM-kurs vid Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona.

Detta är en obligatorisk utbildning för båtförare. 
Även båtförare som tillhör en lokal kår med funktionärsuppdrag kan söka.
Antagningskrav: Fartygsbefäl kl VIII och pågående utbildningar mot den militära 
behörigheten N8.

Kursen genomförs på Sjöstridsskolan tisdag – torsdag.

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår krisberedskap. 
Kontakta din lokala kår.

Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se

Utbildningsdatum Antal 
dagar

Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

2023.02.28 – 03.02 3 SSS, Karlskrona 7510 2022.12.28

2023.03.21 – 03.23 3 SSS, Karlskrona 7510 2023.01.21

2023.05.23 – 05.25 3 SSS, Karlskrona 7510 2023.03.23

2023.09.26 – 09.28 3 SSS, Karlskrona 7510 2023.07.26

2023.11.14 – 11.16 3 SSS, Karlskrona 7510 2023.09.14

2023.11.28 – 11.30 3 SSS, Karlskrona 7510 2023.09.28

BU Båtförare (N8)
(Avklarad utb. Besättningsman N10)

Fartygsbefäl kl VIII, distans
FFU mot N8, 2 v

ROC, 5 dgr

CRM, 3 dgr

Foto: https://interorientshipmanagement.com

Steg 6.1



Maskinbefäl kl VIII på distans
(SVK-kurs)
Maskinbefäl klass VIII är en civil utbildning enligt Transportstyrelsen. Efter avslutad kurs 
erhålls ett utbildningsbevis. Kursen genomförs som digital distansutbildning. Kontakta 
Sjövärnskårernas Riksförbund för mer information om anmälan: utbildning@sjovarnskaren.se

Denna kurs kan också bedrivas i lokal kår.

Kursen ingår som en del i befattningsutbildningen till maskinman.

Antagningskrav: Avklarad utbildning till besättningsman samt godkänt läkarintyg för sjöfolk 
krävs enligt kraven för STCW Manila och minst begränsad fart. Intyget ska inte vara äldre än 
två år och ska kunna visas upp vid kursstart. Om du inte redan har godkänt intyg så måste du 
innan kursstart på egen bekostnad ordna detta. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/ 

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår krisberedskap. 
Kontakta din lokala kår.
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BU Maskinman (M8)
(Avklarad utb. Besättningsman N10)

Maskinbefäl kl VIII, distans
FFU mot M8, 2v

Vecka Antal dagar Plats Kursnummer Sista
anmälningsdatum

01-52 Valfritt Distans 7530 Löpande

Befattningsutbildning
till Maskinman

Befattningsutbildningen till maskinman består av 
två kurser som generellt tas i följande ordning:
1) Maskinbefäl kl VIII, 2) Fartygsförlagd 
utbildning (FFU) mot M8.

Steg 6.2

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/


Fartygsförlagd utbildning (FFU) mot M8
(SVK-kurs)

FFU M8 utgör en praktik inkl. teori som krävs i maskinrum för att kunna erhålla den militära 
maskintekniska behörigheten M8. Verksamheten bedrivs under heldagar ombord. 
Obs: Totala antalet dagar för kursen är 14 dagar. Ibland väljer den ansvariga lokala sjövärnskåren 
att dela upp denna kurs i två tillfällen.

Kursen är en del av befattningsutbildningen till maskinman.

Antagningskrav: Avklarad utbildning till besättningsman, godkänt läkarintyg för sjöfolk krävs 
enligt kraven för STCW Manila och minst begränsad fart. Intyget ska inte vara äldre än två år och 
ska kunna visas upp vid kursstart. Om du inte redan har godkänt intyg  så måste du innan 
kursstart på egen bekostnad ordna detta. Du måste vara simkunnig. 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/ 
Godkänd utbildning till maskinbefäl klass VIII.

Ansökan skall innehålla bevis om praktiska och teoretiska förkunskaper,
vilka eventuellt kan valideras för reducerad utbildningstid.

Denna typ av kurs kan även vara en del i utbildning för besättning lokal kår krisberedskap. 
Kontakta din lokala kår.
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BU Maskinman (M8)
(Avklarad Besättningsman N10)

Maskinbefäl kl VIII,  distans

FFU mot M8, 2v

Vecka Antal dagar Plats Kursnummer Sista 
anmälningsdatum

e.s.o Totalt 10 dgr (ev. 
uppdelat på två 

tillfällen)

e.s.o. 7536 e.s.o.

Steg 6.2

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/
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Handhavande snabba fartyg – HSF (SSS i Karlskrona)
En veckas hård utbildning i att lära sig navigera och köra snabbgående (kring 30 knop) 
fartyg, exempelvis G-båt eller stridsbåt 90E. Behörig att söka denna kurs är båtförare 
innehavande N8 som har snabbgående båt i sitt förband alt sin lokala sjövärnskår.

Antagningskrav: Rutinerad båtförare med militär nautisk behörighet lägst N8.

Vidareutbildning för vissa 
båtförare

Handhavande snabba fartyg

Foto: https://interorientshipmanagement.com

Kursdatum Antal dagar Plats Kurs-nr Sista anmälningsdag

2023.08.21 – 08.25 5 SSS, Karlskrona 7513 2023.06.21

2023.09.25 – 09.29 5
SSS, Karlskrona

7513 2023.07.25

Steg 6.3
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Navigatör Trossbåt (SVK-kurs)
Befattningsutbildning till befattning som Navigatör på Trossbåt (600-båt) för de båtförare 
vars hemmakår har denna fartygstyp. 

Antagningskrav: Rutinerad båtförare med militär nautisk behörighet lägst N8.

Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se

Vidareutbildning för vissa 
båtförare

Navigatör Trossbåt

Foto: https://interorientshipmanagement.com

Kursdatum Antal dagar Plats Kurs-nr Sista anmälningsdag

e.s.o 5 e.s.o 7555 e.s.o

Steg 6.3
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Vecka / Datum 
för 

utbildningen

Antal dagar Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

e.s.o. 5 (mån lunch-
fre lunch)

Roslagen/
Norrtälje

4903,25 e.s.o

Basic-SAR (Search and Rescue) ”Krisberedskap”
(SVK kurs)

Detta är en kurs för dig som ingår i en båtbesättning som genomför eller avser att 
genomföra övningar i syfte att söka efter ”saknade personer” till sjöss.

Information om kursen:

• Målgrupp: Samtlig besättning på sjögående Search and Rescue Unit, max 16 deltagare.

• Förkunskaper: SRC, Basic-Safety och Godkänt Läkarintyg för sjöfolk (se sidan 9).

• Kursinnehåll: Metoder för- och handhavande av utrustning för eftersök och räddning.

• Kursplats: Roslagen/Norrtälje

Övriga
vidareutbildningar

Sjövärnskårens övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3
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Vecka / Datum 
för 

utbildningen

Antal dagar Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

e.s.o. 5 (mån-fre) Arkö Kursgård, 
Norrköping

Ej aktuellt för 
denna kurs

e.s.o.

e.s.o. 5 (mån-fre) Arkö Kursgård, 
Norrköping

Ej aktuellt för 
denna kurs

e.s.o.

e.s.o. 5 (mån-fre) Arkö Kursgård,
Norrköping

Ej aktuellt för
denna kurs

e.s.o.

Advanced-SAR (Search and Rescue) ”Krisberedskap”
(Kurs via FM hos Sjöfartsverket)

Detta är en kurs för dig som ingår i en båtbesättning som genomför eller avser att genomföra 
övningar i syfte att söka efter ”saknade personer” till sjöss. Kursen är en fortsättningskurs till 
dig som genomfört Basic-SAR. Kursplats: Arkö Kursgård, Norrköping

Information från Sjöfartsverket: 
• Målgrupp: Befäl på sjögående Search and Rescue Unit, samverkansbefäl, max 20 deltagare.

• Förkunskaper: Short Range Certificate (SRC) eller Restricted Operators Certificate (ROC), 
Fartygsbefäl klass 8 samt Basic-SAR. Godkänt Läkarintyg för sjöfolk.

• Kursinnehåll: Internationell samverkan, kommunikation och samordning av större 
räddningsinsatser. 

Övriga
vidareutbildningar

Sjövärnskårens övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3
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Google bilder Tekniker  

Tekniker
(SVK-kurs)

Det är en kurs för dig som ska tjänstgöra som tekniker och handha fartygens förebyggande 
och avhjälpande underhåll i båtkompani eller båtpluton. 

Antagningskrav: Rutinerad maskinman med militär maskinteknisk behörighet, lägst M8. 
Utbildning/erfarenhet inom fordons-, maskin-, elteknik eller liknande.

Kursen kommer att innehålla teoretiska och praktiska systemgenomgångar ombord.

Kursen genomförs måndag – fredag.

Övriga 
vidareutbildningar

Sjövärnskårens övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3

Vecka / Datum 
för 

utbildningen

Antal dagar Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

e.s.o. 5 Gotland 7560:1 e.s.o.

e.s.o. 5 Härnösand 7560:2 e.s.o.
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Kranförarutbildning – teori på distans
(FM-kurs vid Sjöstridsskolan)

Det är en kompletteringsutbildning. Kursen genomförs som digital distansutbildning. 
Kontakta Sjövärnskårernas Riksförbund för mer information om anmälan: 
utbildning@sjovarnskaren.se

Kursen skall genomgås innan den praktiska kranförarutbildningen kan genomföras. 
Sjöstridsskolan tillämpar ett system med fasta startdatum för sina distansutbildningar. 
Varje kurs är sedan öppen under en månad efter startdatumet.

Övriga
vidareutbildningar

Google bilder lyftkranar 

Övriga
vidareutbildningar

Steg 6.3

Utbildningsdatum Antal 
dagar

Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

2023.01.18 - 01.20 3 Från hemmet 7514 2022-12-09

2023.03.08 - 03.10 3 Från hemmet 7514 2023.01.20

2023.05.10 - 05.12 3 Från hemmet 7514 2023.02.20

2023.09.06 - 09.08 3 Från hemmet 7514 2023.07.20

2023.11.16 - 11.18 3 Från hemmet 7514 2023.09.30

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se
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Datum för 
kurs

Antal 
dagar

Plats Kursnummer Sista 
anmälningsdag

e.s.o e.s.o e.s.o 7520 e.s.o

Kranförarutbildning - praktik
(SVK-kurs)

Kursen utgörs av praktik efter genomförd teoridel. För de som inte kan erhålla sin 
praktik på ordinarie arbetsplats, genomförs den praktiska tillämpningen och 
examination som en helgkurs. 

Antagningskrav för praktikdelen: Godkänd kranförarutbildning teori benämnd 
Säkra lyft samt styrkt handledarstyrd praktik om minst 20 h.

För fler frågor, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se

Google bilder lyftkranar

Övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se
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Övrig  
vidareutbildning 

Stabsbefäl/sjötransportledare

Befattningsutbildning till befattning  som marin expert 
(stabsbefäl/sjötransportledare) i en Hemvärnsförbands. Placering 
sker i antingen i en båtplutonsstab eller i en båtkompanistab.

Antagningskrav: utbildning/erfarenhet som stabsmedlem i 
hemvärnsförbands-stab samt rutinerad båtförare med militär 
nautisk behörighet N8.

För frågor och ansökan kontakta utbildning@sjovarnskaren.se

Vecka Antal dagar Plats Anmälan

e.s.o e.s.o. e.s.o e.s.o.

Fotograf:  Bjarne Widheden  

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se


Operativ fartygsstabilitetskurs
(FM-kurs vid Sjöstridsskolan)

En obligatorisk utbildning för de som har befattning som båtchef/navigatör/maskinman 
på 600-båt.

Antagningskrav: militär nautisk behörighet N8 alternativ M8.

Kursen är helt teoretisk och innehåller bl.a. omfattande kalkyler för att beräkna 
fartygets stabilitet och förväntade uppträdande vid olika lastning i olika miljöer.

Kursen genomförs måndag - fredag.

Foto: mediaportalen FM 
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Övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3

Vecka / Datum 
för 

utbildningen

Antal dagar Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

2023.01.30 –
02.03

5 SSS, Karlskrona 7516 2023.12.15

2023.11.06 –
11.10

5 Berga 7516 2023.09.15



FM sjösäkerhetsledningssystem förband och 
fartygsledning (FM-kurs vid Sjöstridsskolan)

Kursen inriktar sig på hur man bäst upprättar ett sjösäkerhetssystem för det egna 
förbandets fartyg.

Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se

27

Övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3

Vecka / Datum 
för 

utbildningen

Antal dagar Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

2023.03.07 - 03.08

2 SSS, Karlskrona 7515 2023.01.15

2023.11.07 - 11.08

2 Berga alt. 
Göteborg

7515 2023.09.20



Sjösäkerhetsledningssystem befälhavare båt.

En obligatorisk utbildning för båtförare.

En teoretisk kurs omfattande lagar, förordningar och föreskrifter som påverkar 
sjösäkerheten.

Genomförs under en dag. 

För mer information - kontakta utbildning@sjovarnskaren.se.

Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se

Fotograf:  Åsa Höglund /SVK RF  
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Datum för kurs Antal dagar Plats Kursnummer Sista 
anmälningsdag

Ingen planerad kurs  
under 2023 i 

dagsläget

1 Karlskrona 7518

Övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se


Elförfattningskunskap
(FM-kurs, vid Sjöstridsskolan)

Kompletteringsutbildning för maskinman på 600-båt eller motsvarande.

Genomförs under en dag.

Kontakta utbildning@sjovarnskaren.se för information och anmälan.

Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se
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Vecka Antal 
dagar

Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

2023.10.03 1 Karlskrona 7512 2023.08.15

Övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3

Fotograf:  Löjtnant Marcus Åhlén  

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se


Vidareutbildning för SVKs kurschefer

Kompletteringsutbildning för Sjövärnskårens egna kurschefer i syfte att 
säkerhetsställa bl.a. arbetsmetodik och alla säkerhetsaspekter kring våra 
kurser.

Genomförs under en dag.

Kontakta utbildning@sjovarnskaren.se för info samt anmälan.

Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se
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Vecka Antal 
dagar

Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

e.s.o. 1 e.s.o. 7562:2 e.s.o.

Övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se


Vidareutbildning för SVKs instruktörer

Kompletteringsutbildning för Sjövärnskårens egna instruktörer i syfte att 
säkerhetsställa bl.a. arbetsmetodik och alla säkerhetsaspekter kring våra 
kurser.

Genomförs under en dag.

Kontakta utbildning@sjovarnskaren.se för info och eventuell anmälan.

Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se
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Vecka Antal 
dagar

Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

e.s.o. 1 e.s.o. 7562:1 e.s.o.

Övriga 
vidareutbildningar

Steg 6.3

mailto:utbildning@sjovarnskaren.se
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Vecka / Datum 
för 

utbildningen

Antal dagar Plats Kursnummer Sista anmälningsdag

e.s.o. 7 (mån-sönd) Lungön, 
Härnösand

e.s.o. e.s.o.

Sjövärnskårens Totalförsvarskurs

Kursen är för dig som är mellan 18 och 30 år, intresserad av sjölivet och har ett intresse av att 
kunna bidra till den civila delen av Sveriges totalförsvar. Vi kommer att varva teori om 
totalförsvaret med praktiska moment såväl till sjöss som på Räddningstjänstens 
Totalförsvarsskola ”Räddningsgymnasiet Sandön”. Totalförsvarsskolan ligger en timmes 
bilfärd från vår bas på Lungön utanför Härnösand. Kursen kommer att ledas av några av 
Sjövärnskårens instruktörer samt experter från bl.a. Kustbevakningen, SSRS och 
Räddningstjänsten som kommer att vara gästföreläsare och även hålla i en del praktiska 
moment.

• Förkunskaper: Intresse för Totalförsvaret är viktigare än specifika förkunskaper.

Övriga
vidareutbildningar

Sjövärnskårens övriga 
vidareutbildningar
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Fotograf:  Löjtnant Marcus Åhlén  Foto: mediaportal.forsvarsmakten.se

Fotograf:  Åsa Höglund /SVK RF  
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Utbildningsportal för alla frivilliga

Som medlem i någon frivillig försvarsorganisation har du möjlighet att söka även till 
andra frivilliga försvarsorganisationers kurser. Besök gärna:
www.frivilligutbildning.se. Här finns samtliga frivilliga försvarsorganisationers 
kursutbud.

Postadress: Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3, 111 48 STOCKHOLM   Webb: www.sjovarnskaren.se
E-post: utbildning@sjovarnskaren.se

http://www.frivilligutbildning.se/
http://www.sjovarnskaren.se/

