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Vad är Frontex?
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, även kallad 
Frontex, hjälper EU-länderna och de Schengenassocierade 
länderna att förvalta EU:s yttre gränser och bekämpa 
gränsöverskridande brottslighet.

Byrån är ett kompetenscentrum för kontrollerna vid EU:s yttre 
gränser och för utbytet av underrättelser och sakkunskap, 
mellan såväl alla EU-länder som med angränsande länder som 
inte är med i EU men som påverkas av migrationstendenser 
och gränsöverskridande brottslighet.

Bland Frontex många uppgifter ingår att samordna utstatione-
ringen av gräns- och kustbevakningspersonal, tillsammans med 
båtar, flygplan, patrullbilar och annan utrustning, i de EU-länder 
som ställs inför ett ovanligt stort tryck vid sina yttre gränser.

Främsta ansvarsuppgifter
Utstationering på fältet Byrån skickar tjänstemän inom 
brottsbekämpningen från EU-länderna och de Schengenasso-
cierade länderna, tillsammans med fartyg, flygplan och 
utrustning för gränsövervakning, till de yttre gränsområden 
som behöver särskild hjälp. Utöver gränskontroll omfattar 
Frontex insatser också uppgifter i anslutning till sjösäkerhet, 
säkerhetskontroller, sjöräddning och miljöskydd.

Riskanalys Frontex bedömer vilka riskerna är för EU:s 
gränssäkerhet och skapar en översikt över mönster och 
tendenser inom irreguljär migration och gränsöverskridande 
brottslighet vid de yttre gränserna. Byrån delar med sig av 
resultaten till EU-länderna och Europeiska kommissionen och 
använder dem för att planera sin kommande verksamhet. Alla 
Frontex åtgärder bygger på riskanalyser.

Situationsövervakning Frontex övervakar ständigt EU:s 
yttre gränser och förser EU-länderna, de Schengenassocierade 
länderna, Europeiska kommissionen och andra byråer med 
information om uppdateringar och registreringar.

Sårbarhetsanalys Frontex genomför årliga utvärderingar 
om varje medlemsstats och varje Schengenassocierat lands 
förmåga och beredskap att hantera utmaningar, bland annat 
migrationstryck, vid sina yttre gränser. Byrån stationerar ut 
sambandsmän i EU-länderna som ska hjälpa den att upprätt-
hålla en övergripande bild av gränskontrollerna på EU-nivå.

Europeiskt samarbete om kustbevakningsuppgifter  
Byrån främjar samarbetet mellan brottsbekämpande myndig-
heter, EU-byråer och tullen vid sjögränserna. Fartyg och 
flygplan som sätts in vid insatserna samlar också in och delar 
information som rör fiskerikontroll, upptäckt av föroreningar 
och efterlevnad av sjöfartsbestämmelser.

Utbyte av underrättelser om brottslig verksamhet  
Byrån delar med sig av de underrättelser som samlas in vid 
gränserna till berörda nationella myndigheter, Europol och 
andra EU-byråer. Det gäller bland annat information om 
personer som misstänks vara inblandade i brottslig verksam-
het, såsom människosmuggling, människohandel och 
terrorism.

Återvändandeinsatser Frontex spelar en allt viktigare roll 
när det gäller att sända tillbaka personer till deras hemländer 
om de inte har rätt att stanna i EU. Byrån hjälper medlemssta-
terna med samordning och finansiering av återvändandeinsat-
ser, men den kan också själv ta initiativ till sådana insatser. Den 



kan chartra plan och boka platser på kommersiella flyg för 
detta ändamål. Dessutom hjälper den till med att skaffa fram 
de resedokument som krävs för de återvändande och tillhan-
dahåller experter som bistår vid återvändandeinsatserna.

Yttre förbindelser Samarbetet med länder utanför EU och 
Schengenområdet är en integrerad del av Frontex uppdrag 
och en av dess strategiska prioriteringar. Frontex har skapat 
och underhåller ett partnerskapsnät med gränsmyndigheter 
i länder som inte är med i EU, framför allt de länder som 
gränsar till EU och migranterna s ursprungs- och transitländer, 
för att säkerställa att den europeiska integrerade gränsförvalt-
ningen genomförs som den ska. Byrån stationerar också ut 
sambandsmän utanför EU, i länder som påverkas av irreguljär 
migration.

Snabba insatser Frontex kan snabbt stationera ut gräns- 
och kustbevakningspersonal samt utrustning i EU-länderna 
och de Schengenassocierade länderna om det uppstår en 
nödsituation vid deras yttre gränser. Medlemsstaterna är 
skyldiga att tillhandahålla 1 500 tjänstemän från reserven för 
snabba insatser när byrån så kräver.

Forskning och innovation Frontex ger gränskontrollsexper-
ter, forskare och näringslivet möjligheter att mötas och ser på 
så vis till att ny teknik uppfyller de gränsövervakande myndig-
heternas behov.

Utbildning Frontex tar fram gemensamma utbildningsstan-
darder för de gränsövervakande myndigheterna så att 
gräns- och kustbevakningsutbildningen harmoniseras inom 
EU och de Schengenassocierade länderna. Detta ska säkerstäl-
la att de som korsar EU:s yttre gränser, oavsett var, kommer 
att genomgå samma slags gränskontroll. Det gör också att 
tjänstemän från olika länders gräns- och kustbevakning kan 
arbeta tillsammans på ett effektivt sätt när de är utstationera-
de för en Frontexinsats.

Gemensamma insatser
De gemensamma insatserna är den del av byråns verksamhet 
som syns mest. Frontex stationerar ut hundratals gräns- och 
kustbevakningstjänstemän, tillsammans med båtar, bilar, 
flygplan och annan utrustning, för att bistå de EU-länder som 
brottas med utmaningar vid EU:s yttre gränser. Dessa insatser 
äger rum vid Europas havs- och landgränser samt på interna-
tionella flygplatser. I dagsläget förlitar Frontex sig i huvudsak 
på att EU-länderna och de Schengenassocierade länderna 
tillhandahåller specialiserade tjänstemän och utrustning till 
insatserna, men byrån kommer i framtiden att hyra och köpa 
sin egen utrustning. Frontex kan också räkna med en reserv på 
minst 1 500 tjänstemän som kan stationeras ut inom fem 
dagar för att ta itu med nödsituationer vid Europas gränser.

Byråns insatser i Medelhavet hjälper Italien, Grekland och 
Spanien att hantera migrationstrycket, men alla byråns 
insatser bidrar också till att bekämpa olika former av gränsö-
verskridande brottslighet. Insatserna till sjöss omfattar även 
andra uppgifter, såsom övervakning av föroreningar och 
olagligt fiske. De genomförs i samarbete med andra EU-byrå-
er, framför allt Europol, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) 
samt Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA).
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Brottsbekämpning
Frontex spelar en avgörande roll när det gäller att stärka 
Schengenområdets inre säkerhet genom att övervaka dess 
yttre gränser, utföra säkerhetskontroller och återvändandein-
satser samt samarbeta med nationella myndigheter och 
Europol.

Frontex hjälper också till i kampen mot terrorism genom att 
bistå medlemsstaterna med att strama upp kontrollerna vid 
de yttre gränserna och genom att hjälp till med att avslöja 
potentiella terrorister. De tjänstemän som Frontex stationerar 
ut har fått utbildning i att avslöja personer som kan ha en 
koppling till terrorism.

Frontex roll 
i sjöräddningsinsatser

Frontex har alltid prioriterat att delta i sjöräddningsinsatser, 
och detta står också inskrivet i den EU-förordning som 
skapade den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. 
Byrån är skyldig att tillhandahålla tekniskt och operativt stöd 
till sjöss för att bistå räddningsinsatser som kan genomföras 
i anslutning till gränsövervakningen.

Sjöräddning är också ett specifikt mål i den operativa planen 
för alla Frontex sjöinsatser .

Mellan 2015 och 2018 bidrog byrån till att 300 000 människor 
räddades i Medelhavet.
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Grundläggande rättigheter
Det är mycket viktigt för Frontex att respektera och skydda 
människors grundläggande rättigheter. Byråns personal och 
de nationella tjänstemän som deltar i insatserna får utbildning 
i de grundläggande rättigheterna och tillgång till internatio-
nellt skydd. Skyddsåtgärder och skyldigheter att rapportera in 
eventuella kränkningar av de grundläggande rättigheterna är 
en integrerad del i alla operativa planer. I byråns struktur finns 
ett oberoende ombud för grundläggande rättigheter och ett 
rådgivande forum för grundläggande rättigheter, där 
icke-statliga organisationer och internationella organisationer 
deltar. Frontex har också upprättat ett system för klagomål dit 
personer som på något sätt drabbats av insatserna kan 
rapportera in eventuella kränkningar av sina rättigheter.


