
 

 

 

 

Bordningssäkerhet 

 
En studie om lotsars och båtmäns upplevelser vid 

bordningsmomentet 

 

Författare:  

Alf Engström & Daniel Fröberg 

Handledare: Jan Snöberg 

Examinator: Karin Lundberg 

Termin: VT17 

Ämne: Självständigt arbete 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 1SJ51E 



  
 

i 
 

 
Utbildningsprogram:  Sjökaptensprogrammet 4-årigt 

 

Arbetets omfattning:  Självständigt arbete om 15hp  

 

Titel:  Bordningssäkerhet – En studie om 

lotsars och båtmäns upplevelser 

vid bordningsmomentet 

 

Författare:  Alf Engström & Daniel Fröberg  

  

Handledare:  Jan Snöberg  

 

Abstrakt 

 
När ett fartyg ska anlöpa eller avgå en hamn måste det vanligtvis anlita en lots som 

kommer ombord för att vägleda fartyget. I Sverige genomförs ungefär 33 000 lotsningar 

varje år och vid majoriteten av dessa har lotsen kommit ombord fartyget genom att 

klättra på en lotslejdare som riggas utmed fartygssidan. Studien genomfördes i syfte att 

undersöka de riskfaktorer som påverkar säkerheten för lotsar och båtmän under 

bordningsmomentet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av 

halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visar att svenska lotsar och båtmän upplever 

bordningsmomentet som riskfyllt, framförallt vid sämre väderförhållanden. Lotsarna 

och båtmännen upplever att det är mer riskabelt för lotsen att debarkera än att 

embarkera eftersom lotsen har svårare att hålla koll på sin omgivning vid detta moment. 

Resultatet visar också att fler fartyg behöver bli bättre på att följa de riktlinjer som finns 

gällande bordningsarrangemang för att bordningsmomentet ska upplevas säkert bland 

lotsar och båtmän.      
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Abstract 

 
When a vessel is to enter or leave a port, it usually needs to hire a pilot to guide the 

vessel. In Sweden approximately 33,000 pilotages are carried out every year, in the 

majority of these the pilots have boarded the ship by climbing on a pilot-ladder which 

have been rigged alongside the vessel's side. The study was conducted to investigate the 

risk factors that affect the safety of pilots and boatmen during the pilot transfer. The 

study was conducted with a qualitative approach in interview format. Interviews were 

conducted using an interview template based from previous literature in the subject. The 

study has been limited to Swedish pilots and boatmen. In the study, ten pilots and four 

boatmen participated in three Swedish pilot stations, which mainly handle different ship 

types and vessel sizes. In the study, the result shows that Swedish pilots and boatmen 

experience the pilot transfer operation as risky, especially in poorer weather conditions. 

The pilots and boatmen find it more risky for the pilot to disembark than to embark a 

vessel, as the pilots have more difficulty keeping track of their surroundings during this 

moment. The study shows that more vessels need to establish the international 

guidelines concerning pilot transfers and boarding arrangements, to ensure safe pilot 

transfers. 
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Förord 
 

 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla lotsar och båtmän som varit medverkande. Det har 

varit väldigt intressant och lärorikt att ta del av era erfarenheter under intervjuerna. Utan 

ert deltagande hade studien blivit väldigt svår att genomföra.  

Vi vill även tacka vår handledare Jan Snöberg som varit delaktig genom hela 

arbetsgången och lotsat arbetet i rätt riktning genom arbetsprocessen.  

 

Alf Engström och Daniel Fröberg 

Kalmar-April-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iv 

 

 
Definitioner  

 

 

 

Avbärarlist En list utmed fartygssidan på vissa fartyg, oftast nära 

vattenlinjen.  

 

Bogvåg Våg i fartygets förliga parti som fartyget skapar.  

 

Bordningsmomentet Moment när antingen embarkering eller debarkering sker. 

 

Bordningsplats Plats där lotsbåt och fartyg möts, där embarkering eller 

debarkering utförs. 

 

Bordningsplattform Konstruktion i fören på lotsbåten som gör det enklare och 

säkrare för lotsen att genomföra bordningsmomentet. 

 

Bygge Bostadsdel på fartyg. 

 

Båtman Besättningsman på lotsbåten. Framför antingen lotsbåten 

eller assisterar lotsen vid bordning.  

 

Debarkera Att lämna ett fartyg. Kan inkludera klättring. 

 

Embarkera Att stiga ombord ett fartyg. Kan inkludera klättring. 

 

Fallrep Ett arrangemang liknande en ”trappa” som firas ned utmed 

fartygssidan. 

 

Fribord Avståndet från vattenytan upp till fartygsdäcket. 

 

Hissa Fartygets vertikala rörelse från för till akter. Utrycks ”heave” 

på engelska. 

 

Kombinerat arrangemang Ett bordningsarrangemang där en lotslejdare kombineras 

med ett fallrep för att minska den höjd lotsen måste klättra. 
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Lots Person med lokalkännedom som vägleder fartyget in till 

hamn. 

 

Lotsbåt Båt som används för att transportera lotsen till och från ett 

fartyg. 

 

Lotslejdare En repstege som fartygsbesättningen hänger utmed 

fartygssidan. 

 

Lotsport En vattentät dörr/port som öppnas inåt från fartygssidan. 

Oftast någon/några meter från vattenlinjen 

 

Lotsstation Station där lotsar och båtmän är stationerade, 

utgångspunkten vid en lotsning. 

 

Låring Sidan på fartygets akterskepp. 

 

Manila-tåg Tågvirke (rep) som lotslejdare enligt krav måste tillverkas 

av. 

 

Midskepps Fartygets mittpunkt i långskeppsled. 

 

Rulla Fartygets vertikala rörelse i tvärskeppsled. Fartyget pendlar 

från sida till sida. 

 

Sponsorer En utbyggnad på fartygssidan för att öka fartygets 

vattenlinjearea. Ökar fartygets bredd i vattenlinjen för att 

förbättra stabiliteten. 

 

Stämpla fartyget När lotsbåten går emot fartyget och trycks samt sugs fast 

mot fartyget. 

 

Stöttor Metallstänger som fästs stående från fartygsdäcket som 

handtag åt lotsen.  
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1 Bakgrund  

 

År 2012 uppskattades att cirka 90 % av all världshandel gick via sjöfarten 

(Kommerskollegium, 2012). I takt med att handeln ökat har även antalet fartyg världen 

över ökat, fartygen har även ökat i storlek med krav på effektivisering (UNCTAD, 

2015). I Göteborgs Hamn syns vikten av effektivisering tydligt, hamnkapten Åsa 

Kärnebro Bergström (2017) nämner att ett containerfartyg som anlöper hamnen kostar 

18$ per sekund, därför ligger det i både hamnens och redarens intresse att 

hamnverksamheten flyter på så bra som möjligt för att minska kostnaderna. Vidare 

nämner hon att effektiviseringen även är viktig ur ett miljöperspektiv där en timmes 

väntetid ger en miljöpåverkan som motsvarar utsläppen för två personbilar som kör 24 

timmar om dygnet i ett års tid i Göteborg.  

 

För att ett fartyg ska få tillåtelse att anlöpa eller avgå en hamn måste det vanligtvis ha en 

lots ombord. Lotsen är en person med kunskap och lokalkännedom om farvattnen vid 

hamnen och har i uppgift att vägleda fartyg till och från hamnen (Sjöfartsverket, 2016). 

Kapten Wild (2011) uttrycker sig: “It is an unpalatable truth but by and large the 

success or failure of navigating a merchant ship in confined pilotage waters rests largely 

with a single individual – the pilot”. När lotsen ska embarkera eller debarkera ett fartyg 

till sjöss måste denne vanligtvis göra detta genom att klättra på en lotslejdare för att ta 

sig till eller från lotsbåten. Lotslejdaren är en typ av repstege som fartygets besättning 

hänger utmed fartygssidan.  

 

Effektiviseringen med ökad storlek på fartygen samt pressade tidsscheman ställer nya 

utmaningar på lotsarna under både lotsning och bordningsmomentet. Stora fartyg har 

normalt ett större fribord än mindre fartyg, vilket medför att en längre lotslejdare måste 

användas under klättringen. Förutsatt att fartyget inte använder sig av några alternativa 

bordningsarrangemang, till exempel lotsport/recess eller en kombinationslejdare, för att 

begränsa höjden som lotsen måste klättra på lejdaren. Själva bordningsmomentet är ett 

mycket kritiskt moment för lotsen där det finns en större risk att saker går fel. Ett 

exempel på det är en amerikansk lots som avled i samband med embarkeringen av ett 

fartyg utanför Panama City år 2013 (Almeida, 2013).  
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I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för lotsverksamheten på svenskt vatten. 

Lotsningarna in till hamnarna utmed den svenska kustremsan sköts av cirka 210 lotsar 

som i snitt utför totalt 33 000 lotsningar årligen (Sjöfartsverket, 2016). Detta medför att 

det varje år finns 33 000 potentiella olyckstillfällen för svenska lotsar, tyvärr så inträffar 

olyckor som drabbar svenska lotsar i samband med bordningsmomentet. Ett exempel på 

det är en lots som skulle borda ett fartyg som var på utgående från Göta älv (Lindblad, 

2016). Vid embarkeringen klättrade lotsen uppför lotslejdaren och tog sedan tag i 

portdörren i fartygets reling för att häva sig in på fartygets däck, tyvärr var portdörren 

inte fastreglad och slog ut när lotsen tog tag i den. Lotsen lyckades att hålla sig fast i 

portdörren ett kort ögonblick innan han tappade greppet och föll i vattnet. 

 

Med hänsyn till redogörelsen ovan är det av intresse att undersöka detta ämne och ta 

reda på hur svenska lotsar ser på bordningssäkerheten inom lotsyrket. 

 

 

2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur lotsar och båtmän upplever 

bordningssäkerheten vid lotsning. Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever lotsar och båtmän risker vid embarkering/debarkering? 

 Vilka faktorer anser lotsar och båtmän är riskframkallande vid bordning?  

 Upplever lotsarna och båtmännen att bordningssäkerheten överhuvudtaget 

behöver förbättras och om så är fallet hur kan bordningssäkerheten förbättras? 

 

 

3 Metod 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och utgjordes av intervjuer med svenska 

lotsar och båtmän. Intervjuresultatet kompletterades även av en fältstudie som 

genomfördes i samband med intervjutillfällena. 
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3.1 Metodval 

 

Valet av intervjumetoden gjordes utifrån beskrivningen av Patel och Davidson (2011) 

som menar att kvalitativa intervjuer kan hållas öppna. Detta har medfört att 

intervjupersonen har kunnat formulera svaren med sina egna ord istället för att svara 

”ja” eller ”nej”. Denna intervjuform har också gett möjligheter att ställa följdfrågor. 

Enligt Patel och Davidson (2011) har intervjuer till syfte att beskriva intervjupersonens 

uppfattning kring ett ämne, vilket passar bra in i studien eftersom syftet är att återberätta 

lotsarnas och båtmännens upplevelser kring bordningsmomentet.  

 

3.2 Urval och avgränsningar 

 

I förberedelserna inför intervjuerna har ett urval gjorts för vilken målgrupp som ska 

intervjuas för att intervjufrågorna ska bli besvarade på bästa sätt för att möta arbetets 

frågeställningar. I urvalsprocessen har det konstaterats att den målgrupp som i första 

hand var relevant för arbetet var lotsar. För att ge studien en ytterligare infallsvinkel 

gjordes bedömningen att även involvera båtmännen i undersökningen. Eftersom de i 

samarbete med lotsen har i uppgift att göra genomförandet av embarkeringen och 

debarkeringen så säker som möjligt. 

 

Ett urval gjordes angående vilka olika lotsstationer som de intervjuade lotsarna och 

båtmännen skulle vara stationerade vid. Detta för att förhindra att alla intervjuade lotsar 

och båtmän kommer från lotsstationer där samma typ av tonnage behandlas. Valet föll 

vid tre olika stationer som behandlar olika typer av tonnage. 

 

Studien har avgränsats till det internationella regelverket Safety Of Life At Sea (IMO, 

2014). Där reglerna kring bordningsarrangemang återfinns i kapitel V regel 23. Kraven 

från International Maritime Pilots Association (IMPA) har också inkluderats. IMPA ger 

ut krav och rekommendationer till fartyg och rederier angående lotsning och 

bordningsarrangemang (bilaga 4). Alla krav i IMPA baseras på de internationella 

reglerna kring bordningsarrangemang som återfinns i SOLAS. 
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3.3 Arbetsgång 

 

Arbetsprocessen inleddes med att ett syfte formulerades som sedan mynnade ut i tre 

frågeställningar. Efterforskning av referenslitteratur gjordes för att skapa en teoretisk 

referensram till arbetet. I sökprocessen om tidigare forskning av det undersökta ämnet 

har följande databaser använts: Onesearch (Linnèuniversitetets universitetsbibliotek), 

Google, Google Scholar samt Diva (databas för studentuppsatser, bland annat 

Linnèuniversitetet). Sökord som använts i processen är: Lots, lotsstudier, lotssäkerhet, 

risker med lotsning, pilot, maritime pilot, risks maritime pilot, risks maritime pilotage, 

marine pilot, marine pilot risk, maritime pilot study, risks maritime pilot study, pilot 

transfer arrangement, pilot transfer study, pilot boarding samt pilot boarding study.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen formulerades och tematiserades en intervjumall att 

följa under intervjuerna. En testintervju genomfördes med en tidigare lots för att 

utvärdera intervjumallen. Intervjumallen förbättrades sedan utifrån förslag från 

testrespondenten. Intervjumallen gjordes sedan i två upplagor, en anpassad för lotsar 

(bilaga 2) och en anpassad för båtmän (bilaga 3). Antalet frågor i de förberedda 

intervjumallarna anpassades så att intervjuerna kunde hålla en tidsram på 20-30 minuter.    

 

I nästa steg skulle en kontakt upprättas med intervjupersoner. Först kontaktades 

lotsområdescheferna för de lotsstationer vars lotsar och båtmän studien önskade 

intervjua. Till lotsområdescheferna skickades en förfrågan om att intervjua lotsar och 

båtmän vid deras lotsstation, i förfrågan bifogades generell information som beskrev 

studiens syfte och de teman intervjuerna skulle beröra (bilaga 1). Lotsområdescheferna 

vidarebefordrade intervjuförfrågan till de lotsar och båtmän som ville och hade tid att 

medverka. 

 

Några intervjupersoner hade inte möjlighet att delta i en intervju på plats men erbjöd sig 

att medverka via telefon. Eftersom en stor mängd rådata behandlades under intervjuerna 

så spelades dessa in efter ett godkännande från intervjupersonen. Detta för att minimera 

risken att missa viktiga detaljer och formuleringar från intervjupersonerna.  

 

Vid intervjugenomförandet användes kvalitativa intervjuer (Patel, Davidson 2011, 81-

83), det innebär att frågorna vid intervjutillfället hålls öppna vilket gav intervjupersonen 
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möjlighet att svara på frågorna med egna ord och upplevelser. Intervjufrågorna innehöll 

en hög grad av standardisering där intervjufrågorna ställdes i en planerad ordning för att 

intervjun inte skulle hoppa mellan olika ämnen, eftersom olika teman berördes under 

intervjuerna.  

 

I samband med intervjutillfällena på lotsstationerna genomfördes en fältstudie. En 

förfrågan gjordes vid intervjutillfället till intervjupersonerna om att följa med dem ut på 

några lotsningar för att uppleva bordningsmomentet. I fältstudien berördes både 

embarkerings- och debarkeringsmomentet.  

 

Resultatet sammanställdes genom att först transkribera allt intervjumaterial från 

inspelningarna. När transkriberingarna slutförts sammanställdes resultatet och 

tematiserades utifrån den frågemall som användes vid intervjuerna. De teman som 

användes baserades från den undersökta referenslitteraturen. Resultatsammanställningen 

delades in i två huvudkategorier. Den första var intervjuer med lotsar och båtmän, som 

enbart baserades på intervjuresultatet. Den andra var fältstudien, där författarna själva 

genomförde flertalet embarkeringar och debarkeringar i samband med 

intervjutillfällena.  

 

3.4 Etik 

 

Studien har arbetat efter en värdegrund där arbetet respekterade forskningsetikens 

grunder (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjupersonerna informerades i förväg om studiens 

syfte och fick sedan själva avgöra om de ville medverka i arbetet. Intervjupersonerna 

som medverkade i studien hölls anonyma. Inför varje intervju blev intervjupersonen 

tillfrågad om denne accepterade att intervjun spelades in.  

 

 

4 Teoretisk referensram 

 

I en studie som publicerades i tidskriften Marine Policy år 2007, undersöktes de 

australiensiska och nya zeeländska lotsarnas säkerhetskultur och hur de uppfattade 

säkerheten inom lotsyrket. Studien undersökte också vilka risker lotsarna upplevde 
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inom lotsyrket. Resultatet tyder på att lotsarna upplever problem med fartygets 

framdrivningsutrustning och dåliga bordningsarrangemang som de två största riskerna. 

Slutsatsen visar att lotsarnas press från rederier och hamnar med höga förväntningar om 

att lotsningen ska vara slutförd vid ett visst klockslag kan utgöra ett problem. Enligt 

studien har detta resulterat i att lotsarna i vissa fall inte gjort en fullständig 

riskbedömning, samt att de i vissa fall inte tagit tillräcklig hänsyn till sin trötthet 

(Darbra, Crawford, Haley & Morrison, 2007).        

 

I Australien vid Queensland University of Technology genomfördes en studie där 

lotsars arbetsmönster, arbetsrelaterad stress, utmattning och arbetstider undersöktes. 

Stort fokus i studien var lagt på lotsarnas oregelbundna arbetstider och hur dessa i 

samband med begränsad sömn leder till utmattning hos lotsarna. I studien drogs 

slutsatsen att de oregelbundna arbetstiderna i kombination med dålig sömn samt 

ansvaret som vilar på lotsen gör att det finns en överhängande risk att lotsens 

prestationsförmåga under arbetet försämras. Detta skulle kunna leda till allvarliga 

konsekvenser och risker vid bordningsmomentet (Parker, Briggs, Hubinger, Folkard & 

Green, 1998). 

 

År 2014 genomfördes en studie vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Där undersöktes 

olyckor som involverar svenska lotsar och lotsbåtar. Resultatet visade att de flesta 

olyckorna inte sker i samband med bordningsmomentet, utan under själva transporten 

från kaj till fartyget som ska lotsas och vice versa. Enligt studien är haveri och 

grundstötning de vanligaste tillbuden. Vidare har det konstaterats att de flesta olyckorna 

sker när det är en våghöjd över 1.25 meter i kombination med starka vindar. Det 

konstateras också att personskador är den minsta olyckskategorin men med de 

allvarligaste konsekvenserna (Nielsen & Racking, 2014). 

 

I en undersökning av den australiensiska regeringen undersöktes olyckor som 

involverade lotsar samt olika förslag angående bordningsarrangemanget, i syfte att 

förbättra bordningssäkerheten. Resultatet visade att “kliv steget” på lotslejdaren kan 

göras djupare samt att lejdaren kan utrustas med en anordning som håller lejdaren intill 

fartygssidan under klättringen. Resultatet i studien konstaterar även att det är ett tekniskt 

och krävande moment att klättra på en lotslejdare utmed fartygssidan, samt att mer 

åtgärder behöver göras av fartygen för att upprätthålla en god belysning vid lotslejdaren 
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under bordningsmomentet. Det konstateras även att det inte utförts speciellt mycket 

utveckling av bordningsarrangemang genom åren, därför anses att det krävs en del 

åtgärder för att göra bordningsmomentet säkrare (Weigall, 2006).       

 

I en studie med syftet att ta reda på om det finns ett samband mellan sömn, trötthet och 

olyckor, drogs slutsatsen att sömnbrist är en av huvudorsakerna till att det sker olyckor i 

samband med lotsning. I studien konstateras att lotsarna tillhör dem som har mest 

oregelbunden sömn av personerna ombord, trots det visar studien att lotsarna 

fortfarande har en hög koncentrationsnivå. Vidare visar undersökningen att när en 

olycka väl sker så är det vanligtvis inte bara lotsen som är påverkad av trötthet utan 

framförallt andra personer i teamet ombord (Philips, 2000).   

 

Tidskriften International Maritime Health publicerade en undersökning som omfattade 

tidigare studier, artiklar och intervjuer om lotsars välmående och hälsa. Undersökningen 

granskade lotsars krävande arbetsmiljö, stress, fysiska påfrestning, oregelbunden sömn 

samt om påfrestningen i samband med embarkering-/debarkeringsmomentet har en 

långvarig påverkan på lotsarnas mentala och fysiska hälsa. I studien konstaterades att en 

stor del av lotsarna är överviktiga och att trenden då undersökningen genomfördes tyder 

på att andelen överviktiga lotsar kommer att öka inom lotsyrket. Studien kom även fram 

till att stress var en av huvudfaktorerna till detta. I undersökningen drogs slutsatsen att 

det inte fanns några tecken att lotsars fysiska hälsa har någon påverkan på deras 

arbetsprestation (Main & Chambers, 2015).   

 

 

5 Resultat 

 

Resultatet är uppdelat i två delar, en intervjudel samt en fältstudiedel. Respondenterna 

som medverkat i studien kommer i resultatdelen att benämnas som lotsar eller båtmän, 

därför dessa två olika yrkesgrupper kan ha skilda uppfattningar om det undersökta 

problemet. 
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5.1 Intervjuer 

 

I studien har tio lotsar och fyra båtmän från svenska lotsstationer medverkat. Lotsarna 

och båtmännen som medverkat har erfarenhet av olika fartygstyper och olika tonnage, 

samt så har de erfarenheter av allt från insjölotsningar till öppen-sjölotsningar. 

 

5.1.1 Embarkering 

 

Oavsett om fartyg har höga eller låga fribord upplever lotsarna och båtmännen att det 

innebär en risk att embarkera dessa. Den generella uppfattningen bland lotsar är att 

risken upplevs som större att embarkera ett fartyg med ett högt fribord. Genom 

intervjuerna framkom det även att det inte är samma risker som upplevs vid ett lågt 

motsvarande ett högt fribord. Lotsar och båtmän anser att ett fartyg med lågt fribord är 

fartyg som inte behöver rigga en lejdare för lotsen, eller när den riggade lejdaren är så 

pass kort att lotsen enbart behöver klättra några enstaka steg. Ett högt fribord definieras 

av lotsarna att lotsen behöver klättra minst tre meter på lejdaren.  

 

Vid låga fribord bedöms de största riskfaktorerna vara när det går mycket sjö och både 

lotsbåten och fartyget hissar och rullar. Under dessa förhållanden upplever både lotsarna 

och båtmännen att det är extremt viktigt att lotsen koordinerar sitt kliv från lotsbåten 

över till lotslejdaren eller däcket på fartyget. Lotsarna och båtmännen anser att klivet 

över genomförs när både lotsbåten och fartyget befinner sig på en vågtopp för att inte 

riskera att lotsbåten “klättrar” upp på lotslejdaren eller fartygets reling. Detta kan 

medföra att lotsen kläms mellan lotsbåten och fartyget. Resultatet visar även att en av de 

största riskfaktorerna med att embarkera fartyg med låga fribord är avsaknaden av 

säkert arrangerade stöttor. Uppsatta stöttor som det är tänkt för lotsen att använda som 

handtag när denne passerar däckskanten upplevs i många fall vara dåligt arrangerade 

och fastsatta av fartygsbesättningen. Stöttorna är i flera fall inte säkrade med sprintar 

eller annan låsanordning, vilket innebär att de kan lossna från sin infästning. 

Majoriteten av lotsarna och båtmännen upplever också att det är ganska vanligt att 

fartygsbesättningen inte förbereder några stöttor överhuvudtaget. 

 

Vid höga fribord visar undersökningen att vid embarkeringen är den överlägset största 

risken hur långt lotsen behöver klättra. Risken upplevs som störst på fartyg som har ett 
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fribord mellan åtta till nio meter. Enligt kapitel 5 regel 23 i SOLAS som är det 

internationella regelverket som styr kraven för bordningsarrangemang och lotsning, är 

det godkänt för fartyg med upp till nio meters fribord att enbart rigga en lotslejdare. Är 

fribordet högre än nio meter behöver fartyget rigga ett kombinerat arrangemang, med 

både lotslejdare och fallrep.    

 

5.1.2 Debarkering 

 

Generellt upplever lotsarna det mer riskfyllt att klättra nedåt på lotslejdaren än uppåt. 

Resultatet visar att viss osäkerhet kan upplevas under debarkeringsmomentet därför att 

lotsen har ryggen vänd mot lotsbåten under klättringen och därför har sämre uppsikt för 

sin omgivning. Framförallt kan detta uppstå om sjöhävning påverkar fartygen. Det kan 

göra det svårt för lotsen att bedöma hur långt ned på lejdaren denne kan klättra för att 

inte riskera att det uppstår någon klämrisk mellan lotsbåten och fartygets sida. Både 

lotsarna och båtmännen upplever att det är svårt för lotsen att göra en bra bedömning av 

fartygets sjöhävning i förhållande till lotsbåtens under dåligt väder. Vilket medför att 

lotsen gärna tar sig tid att göra en säker bedömning av situationen under sådana 

förhållanden.  

 

Vid låga fribord kan det upplevas problematiskt vid tillfällen när fartygets fribord är en 

halvmeter till en meter högre än lotsbåtens. Vid denna typ av debarkering kan lotsen 

uppleva att avståndet är för stort för att bara kliva över. Det medför att lotsen måste ta 

några steg på lejdaren och förlita sig på handtaget på stöttorna, vilket många upplever 

riskabelt. Vid dessa fribord upplever båtmännen även att lotsen utsätter sig för en stor 

risk när denne inväntar lotsbåten vid fartygets reling när det är dåligt väder. Eftersom 

lotsbåten kan börja klättra på fartygets reling om det går lite sjöhävning. 

 

Vid höga fribord upplever lotsarna att den största risken är längden på lotslejdaren, 

precis som vid embarkering. Framförallt upplever lotsarna att det blir tydligare desto 

längre ned på lejdaren de klättrat. Eftersom greppet de håller på lotslejdaren vid 

klättring har en förmåga att göra att lejdaren åker ut lite från fartygssidan vid 

greppunken där de håller lejdaren. Det innebär att en människa som ser klättringen från 

sidan skulle se att lotsens händer och fötter inte skulle vara i en lodrät linje, utan att 

lotslejdaren skulle befinna sig längre ut från fartygssidan vid lotsens händer än vid 
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fötterna. Resultatet visar att denna effekt blir påtagligare desto längre ned på lejdaren 

som lotsen befinner sig, samt vid tillfällen när längre lotslejdare används. Några av 

lotsarna nämner även att de föredrar att lotsbåten väntar med att stämpla fartyget tills de 

klättrat ned en bit på lotslejdaren. Av den anledningen att de anser att det är säkrare att 

falla i vattnet än att falla på lotsbåtsdäcket om olyckan skulle vara framme.  

 

Resultatet visar att alla lotsar och båtmän upplever att det är mer riskfyllt för lotsen att 

debarkera ett fartyg än att embarkera.   

 

5.1.3 Bordningsarrangemang 

 

Lotslejdare 

 

Vid embarkering under bra väderförhållanden upplever majoriteten av de tillfrågade 

ingen större risk med att embarkera en enkel lotslejdare, förutom om det är högt att 

klättra. Under både embarkeringen och debarkeringen upplevs steget över från lotsbåten 

till lotslejdaren eller tvärtom som det största riskmomentet. Framförallt om det är lite 

sjöhävning, då lotsen måste koordinera klivet över från lejdaren eller lotsbåten när 

lotsbåten befinner sig på en vågtopp för att förhindra att klämmas av lotsbåten. Vintertid 

upplevs nedisning av lotslejdaren som ett ganska vanligt problem, eftersom 

fartygsbesättningen hänger ut den för tidigt utmed fartygssidan. Vanligtvis brukar 

fartygen bli tillsagda att vänta med att hänga ut lotslejdaren för att minska 

exponeringstiden för vind och sjö.  

 

Resultatet visar även att det är svårt att identifiera om lotslejdaren har blivit korrekt 

fastsatt nedifrån lotsbåten. Enligt lotsarna har det inträffat att de kommit upp på 

fartygsdäcket och sett att lotslejdaren hållits fast av ett vinkeljärn eller två 

besättningsmän som stått på lotslejdaren. Majoriteten vill hellre se att lotslejdaren 

säkras av schacklar som fästs i fastsvetsade öglor. Schacklarna ska dock vara en bit 

ifrån fartygssidan därför att lotsen vill ha möjlighet att kunna använda lotslejdaren som 

handtag även efter denne passerat däckskanten.  

 

Lotsarna och båtmännen upplever att det vanligaste felet från fartygens sida är att 

lotslejdaren riggats med fel längd. Antingen är den för högt satt vilket medför att lotsen 
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får sträcka sig för att komma upp på lejdaren, eller är den för lång vilket riskerar att 

lotsbåten sliter ned lejdaren. Dessa problem brukar dock lösas innan lotsen embarkerar 

eller debarkerar.  

 

Båtmännen upplever även att placeringen av lotslejdaren i långskeppsled har en stor 

påverkan vid både embarkering och debarkering. Eftersom de upplever att det är lättare 

att komma till ett fartyg som har lotslejdaren midskepps än ett som har lotslejdaren vid 

aktern. Båtmännen menar att lotsbåten har lättare att sugas fast mot fartygssidan 

midskepps. Vid arrangemang akteröver upplevs framförallt risken att lotsbåten kan 

sugas in under låringen, in mot propeller och roder. Lotsarna upplevde även att 

klättringen blev mer riskabel, eftersom lotslejdaren inte ligger dikt an mot fartygssidan 

utan hänger fritt i luften.   

 

Kombinations arrangemang 

 

Bordningsarrangemang med en kombination av lotslejdare och fallrep upplever lotsarna 

och båtmännen som det mest riskabla arrangemanget. Först för att risken att kliva över 

till lotslejdaren från lotsbåten är densamma som med föregående arrangemang. Fartyg 

med denna typ av arrangemang har oftast höga fribord, vilket resulterar i en lång 

klättring. Dessutom upplever lotsarna att övergången från lotslejdaren till fallrepet är 

riskabelt. Denna risk upplevs som värst på fartyg som inte har säkrat ändan på fallrepet 

mot fartygssidan, fallrepet kan upplevas pendla om fartyget rullar.  

 

Resultatet visar att det vid debarkering upplevs positivt att lotsen kan kontrollera att 

fallrepet är korrekt fastsatt i fartygssidan och att det är positionerat bra i förhållande till 

lotslejdaren. Lotsarna upplevde att detta kan minska riskfaktorerna vid förflyttningen 

från fallrepet till lotslejdaren. Båtmännen upplevde problem när fartyg enbart riggade 

sitt fallrep och inte använde någon lotslejdare. Något som enligt SOLAS inte är tillåtet, 

de säger att ett kombinationsarrangemang ska användas vid dessa tillfällen (bilaga 4). 

Båtmännen upplever att de inte kan köra upp mot fartygssidan eller köra under fallrepet 

med ett säkert vertikalt passageavstånd. Marginalen upplevs så pass liten i vissa fall att 

enbart lite sjö kan medföra att lotsbåten slår i fallrepet.    
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Lotsport 

 

Majoriteten av lotsarna och båtmännen anser att bordning via lotsport är det säkraste 

bordningsarrangemanget. Eftersom lotsportar oftast är belägna några enstaka meter från 

vattenytan så reduceras höjden att klättra. Flera av de tillfrågade nämner dock 

övergången från lotsbåten till fartyget som ett riskmoment, framförallt om det är dåligt 

väder och kraftig sjöhävning. Lotsarna upplever en klämrisk samt risken att slå i 

huvudet mot överkanten vid lotsportens ingång.  

 

Lotsporten upplevs vara skyddande mot sjö och vind. Resultatet av intervjuerna visar 

dock att flera av lotsarna erfarit fartyg där besättningen riggat lotslejdaren på ett 

felaktigt sätt, vilket innebär en ökad risk för lotsen. Till exempel har vissa fartyg med 

lotsport en vinsch som lotslejdaren sitter fast på, denna vinsch kan vara belägen uppe 

vid innertaket i skrovöppningen. Några av lotsarna har upplevt att lotslejdaren inte varit 

säkrad i fartygsdäcket, utan att vikten vilat på vinschen. Ett sådant arrangemang har 

inneburit att lotsen blivit tvingad att klättra runt lotslejdaren för att ta sig ut på 

fartygssidan eller in genom lotsporten. 

 

5.1.4 Allmänna risker 

 

Olika fartygstyper  

 

Alla tillfrågade upplever att det innebär en större risk att embarkera eller debarkera 

bogserbåtar än andra fartygstyper. De riskfaktorer som lotsarna och båtmännen 

uttrycker är följande. Bogserbåtar rullar mycket, de har vanligtvis fendrar uppsatta runt 

hela fartyget, bogserbåtens bogvåg gör det svårt för lotsbåten att komma till på sidan av 

bogserbåten, samt har bogserbåtar oftast en reling som lutar in mot fartyget.  

 

Bogserbåtens skrovutformning medför att den lätt utsätts för rullning, vilket lotsarna 

upplever försvårar bordningsprocessen. Bogserbåten skapar egna vågor när den rullar 

som kan påverka lotsbåten, det kan i vissa fall leda till att även lotsbåten börjar rulla. 

Vid dessa tillfällen är det viktigt att lotsen väntar in rätt läge innan denne beslutar att 

embarkera eller debarkera bogserbåten. Vanligtvis har bogserbåtar fendrar uppsatta runt 

hela fartygssidan, resultatet visar att även dessa försvårar embarkerings- och 
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debarkeringsmomentet. Fendrarna vill lotsarna helst undvika att kliva på då dessa kan 

upplevas hala. För att undvika risken det innebär att kliva på fendrarna så föredrar 

lotsarna att ta ett längre kliv och helt enkelt kliva över fendrarna. Den generella 

uppfattningen bland de tillfrågade är att det blir ännu viktigare att bedöma när det är 

säkert att ta klivet över, under embarkeringen och debarkeringen om man väljer att ta ett 

längre kliv.  

 

Majoriteten av lotsarna och båtmännen upplever att bogserbåtens bogvåg kan göra det 

svårt för lotsbåten att komma till på sidan av bogserbåten. De upplever därför att det är 

säkrare att embarkera och debarkera från aktern på bogserbåten. Genom att utföra 

bordningen från aktern så känner lotsarna och båtmännen att risken för rullning under 

bordningen blir eliminerad, samt att det är lättare för lotsbåten att trycka mot 

bogserbåtens akter, än att stämpla bogserbåten i sidan. Genom detta förfarande undviks 

bogserbåtens bogvåg som gör det svårare för lotsbåten att komma till på sidan av 

bogserbåten. 

 

De tillfrågade lotsarna anser också att räckverk på bogserbåtar innebär en risk vid 

embarkering och debarkering. Räckverket lutar oftast in mot bogserbåten, majoriteten 

upplever därför att det kan vara långt att sträcka sig för att få ett bra handtag i 

räckverket under bordningsmomentet.  

 

Lotsarna som arbetat med kryssningsfartyg anser att även denna fartygstyp kan 

upplevas riskabla att embarkera och debarkera. Framförallt gäller det kryssningsfartyg 

som har en lotsport långt för- eller akterut. På dessa fartyg har lotsarna erfarit att 

lotslejdaren hänger ner där slaget på fartyget går in mot fören eller aktern, vilket 

medfört att lotslejdarens nedre del har hängt fritt i luften och inte in mot fartygssidan. 

Resultatet visar att det är svårt för lotsbåten att stämpla fartyget vid dessa situationer, 

därför att lotsbåten antingen påverkas av fartygets bogvåg eller svall från aktern. De 

tillfrågade tycker också att det är obehagligt när lotsbåten går in under slaget på dessa 

fartyg och de upplever i vissa fall en känsla av att bli påkörd.  
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Otillräckligt bordningsarrangemang 

 

Majoriteten av de tillfrågade lotsarna har själva erfarit bordningar där fartyget som ska 

lotsas inte har riggat bordningsarrangemanget på ett säkert och korrekt sätt. I huvudsak 

är det dålig belysning, dåligt fastsatta stöttor samt att fartyg använt lotslejdare i dåligt 

skick som påpekats av både lotsarna och båtmännen.  

 

Vad gäller belysningen så uppfattas den som ytterst viktig under dygnets mörka timmar 

av lotsarna. Lotsarna upplever problemet som vanligt förekommande på fartyg med 

akterligt bygge. Dock känner majoriteten att det går att förbise problemet eftersom 

lotsbåten är utrustad med bra strålkastare som ger ett mer än tillräckligt ljus vid 

embarkering och debarkering.  

 

Lotsarna har vid flera tillfällen upplevt att stöttorna som riggats vid lotslejdaren varit 

dåligt fastsatta, några har även erfarit att stöttorna inte suttit fast överhuvudtaget. 

Lotsarna upplever därför att stöttorna är en risk under bordningsmoment, majoriteten av 

lotsarna säger att det är viktigt att försiktigt känna efter om stöttorna sitter fast innan de 

lägger hela sin kroppsvikt på dem. 

 

Mindre vanligt enligt lotsarna är att fartyg använder lotslejdare i dåligt skick, det 

förekommer men det upplevs bli bättre och bättre. De problem som förekommer är 

oftast lejdare med sneda steg eller lejdare där “Manila-tåget” varit utslitet och spretigt. 

Lotsarna som varit med om detta är alla eniga om att man väntar med att embarkera 

eller debarkera till dess att fartyget riggat en annan lejdare.  

 

Lotsarna och båtmännen är eniga i att om alla fartyg hade följt International Maritime 

Pilots Association (IMPA) krav gällande bordningsarrangemang (bilaga 4), skulle lotsar 

uppleva lotsyrket som mycket mindre riskfyllt. Dessa krav baseras på kapitel 5 regel 23 

i SOLAS.     

 

Fysik och ålder 

 

Majoriteten av lotsarna var eniga att bordningsmomentet upplevs mer fysiskt krävande 

med ökad ålder. De nämner framförallt att det är en större påfrestning att klättra upp 
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jämfört med nedåt vid bordningsmomentet. Lotsarna tydliggör att det som är mest 

fysiskt krävande är att ta sig upp för lotslejdaren samt att utföra övergången mellan 

fallrepet och lotslejdaren. Kort lejdare medför mindre fysisk belastning jämfört med en 

lång lejdare längre än fem meter. En lots nämner att det kan vara väldigt belastande om 

man först ska embarkera fartyget och sen ska man fortsätta vidare upp i fartygets 

inredning för att ta sig till bryggan. Framförallt av den aspekten att den fysiska 

belastningen ökar med åldern därför att vissa upplever en sämre kondition, svaga leder 

samt en minskad rörlighet. Den generella uppfattningen är också att det blir svårare att 

genomföra en embarkering och debarkering om lotsen är överviktig.   

 

Av de medverkande fanns ett antal äldre lotsar med en god fysisk kondition och hälsa 

som personligen inte upplevde någon påfrestning. Däremot nämnde de att det kan vara 

positivt ur en annan synvinkel att man blir mer erfaren och förståndigare med åldern. 

Lotsarna och båtmännen menade att erfarna lotsar oftast är mer eftertänksamma vid 

bordningsmomentet och väntar tills det ser bra ut. 

 

Sponsorer och avbärarlist 

 

Sponsorer och avbärarlister är en annan risk enligt lotsarna och båtmännen. Speciellt 

avbärarlister på färjor kan vara besvärliga av den anledningen att det blir svårt att 

komma till med lotsbåten. Det kan uppstå problem med att skapa ett sug mellan 

fartygsskrovet och lotsbåten. Andra aspekter som lotsarna och båtmännen nämner är att 

det kan vara besvärligt vid debarkering då avbärarlisten sticker ut. Detta medför att 

fotfästet blir annorlunda för lotsen som först trampar på avbärarlisten innan nästa steg 

på lotslejdaren, vilket kan medföra att lotsen halkar.       

 

Stresspåverkan 

 

Resultatet av intervjuerna visar att stress i samband med en embarkering eller 

debarkering är relativt ovanligt inom lotsyrket. På vissa av lotsstationerna kan lotsarna 

uppleva måttlig stress i samband med att lotsbåten är sen ut till fartyget inför en 

lotsning, de belyser även vikten av att fartygen ska sakta ned i tid innan bordningen.  
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Trötthet och utmattning  

 

Majoriteten av lotsarna medger att de under ett pass kan känna sig trötta eller utmattade, 

dock i begränsad utsträckning. Framförallt upplever lotsarna att det styrs av deras 

oregelbundna arbetstider, som innebär arbete flera nätter i sträck. Det är framförallt 

lotsningar nattetid som anses orsaka detta. Ingen känner att trötthet och utmattning är 

något större problem, framförallt nämner flera lotsar att det blivit mycket bättre med 

detta efter att vilotidslagen infördes. Lotsarna har rätt att frånsäga sig en lotsning och 

låta nästa lots ta lotsningen istället, om lotsen känner sig trött eller utmattad under 

arbetspasset. Ingen av lotsarna upplever att trötthet kan vara ett problem i samband med 

bordningsmomentet. Eftersom de anser att om de skulle känna sig så pass trötta så hade 

de avsagt sig lotsningen och då hade det inte blivit något bordningsmoment för den 

trötta lotsen.    

 

Några av lotsarna upplever att lotsverksamheten i Sverige inte har samma problem med 

utmattning och trötthet som lotsverksamheten i flera utländska länder. Anledningen till 

detta upplevs vara att den svenska lotsverksamheten är statligt kontrollerad medan 

lotsverksamheten i flera andra delar i världen är kommersiellt kontrollerad.    

 

Förbättringsmöjligheter för bordningssäkerheten 

 

Resultatet utifrån intervjuerna visar att de tillfrågade lotsarna överlag inte upplever 

några större risker med att embarkera eller debarkera, så länge fartygen uppfyller de 

krav som föreskrivs av IMPAs ”Bridge Poster” (bilaga 4). Majoriteten av lotsarna anser 

att det ska ställas högre krav på rederier vars fartyg inte följer dessa för att lösa 

problemet.  

 

En lots berättade att denne bordat ett fartyg där man hade installerat träklossar på 

lotslejdaren in mot fartygsskrovet. Dessa klossar satt längst ut på varje steg på lejdaren 

och gjorde att lejdaren kom ut några centimeter från fartygsskrovet. Enligt lotsen 

möjliggjorde denna konstruktion att fotstegen på lejdaren kunde användas som handtag, 

utan risk att klämma sig. Framförallt vid debarkering upplevde lotsen att denna 
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konstruktion underlättade eftersom denne hade fler olika handtag att välja mellan vid 

förflyttningsmomentet mellan lotslejdare till lotsbåten. 

 

5.2 Fältstudie 

 

I undersökningen har det funnits möjlighet att utföra en fältstudie i samband med 

intervjutillfällena. Fältstudien var möjlig tack vare samarbetsviljan från de medverkande 

lotsarna och båtmännen i studien som accepterade att vi deltog i flertalet lotsningar. 

Under dessa lotsningar har vi både embarkerat och debarkerat flera fartyg. Det är dessa 

upplevelser som redovisas här. 

  

Fältstudien har genomförts på tre olika lotsstationer och sammanfattar egna upplevelser 

under bordningsmomentet. Studien har med två undantag förekommit dagtid i bra 

förhållanden med lugna sjö- och vindförhållanden, samt vid god sikt bortsett från ett 

tillfälle då det rådde dimma. Lotsbåtar som användes under studien är snabbgående 

modeller med antingen propeller eller vattenjet, samt en långsamtgående lotsbåt med 

propeller.  

 

5.2.1 Embarkering 

 

Det upplevdes som att embarkeringsfasen påbörjades redan i lotsbåten på väg till 

fartyget där man från lotsbåten visuellt kontrollerade fartygets bordningsarrangemang 

för att bilda sig en uppfattning om vad som väntade. Den första riskbedömningen var att 

besluta vilken sida av lotsbåten som skulle användas för att ta sig föröver till 

bordningsplattformen. Bedömningen som gjordes var att det känns säkrare att ta sig 

fram på lotsbåtens “sjösida”. Eftersom det finns en klämrisk om förflyttningen sker 

utmed samma sida som fartyget befinner sig på. Framförallt om lotsbåten rör sig 

mycket, något som även lotsarna tipsat om. Vid plattformen inspekterades lotslejdaren 

visuellt för att se om det fanns några brister, något som inte upplevdes under någon av 

bordningarna. Trots bra väderförhållanden gjordes ändå ett försök att känna av 

lotsbåtens rörelser i förhållande till fartygets, för att försöka anpassa steget över till 

lejdaren. Något som troligtvis kräver viss träning och erfarenhet för att klara av att göra 

en bra bedömning när det råder sämre förhållanden. Under själva klättringen låg fokus 

på att komma upp så fort som möjligt men ändå på ett lugnt och behärskat sätt. Det 
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märktes också att lotsarna gjort detta tidigare då de med några rappa kliv med enkelhet 

tog sig ombord på fartygen. Väl uppe på däck kunde utstick från luckorna på mindre 

bulkfartyg med smala gångar upplevas väldigt riskabla, då det fanns en risk att slå 

huvudet i dessa. Hade fartygen haft sämre belysning hade dessa även blivit ett problem 

under förflyttningen från lotslejdaren till fartygets överbyggnad. I efterhand upplevs att 

den största delen av riskbedömningen gjordes nere på plattformen innan klättringen 

påbörjats. Den risk som upplevdes som störst under klättringen, var när däckskanten 

passerades, därför att ett nytt grepp behövde tas från lotslejdaren till ett par stöttor eller 

fartygsrelingen. 

 

5.2.2 Debarkering 

 

Vid debakeringen upplevdes att det viktigaste var att kolla att lotslejdaren var fäst på ett 

bra sätt i fartyget. Efter det så kändes det säkert att ge sig ut på lejdaren, väl på lejdaren 

var det bara att klättra ner till den höjd som bedömdes säker att kliva över till lotsbåten 

från. Det kändes även bra att fartyget och lotsbåten genom hela processen hade en bra 

kommunikation med varandra. Momentet förenklades av att båtmannen stod redo att 

greppa tag i personerna som debarkerade om det behövdes, samt att denne tydligt 

ropade “nu” när denne upplevde det som säkert att kliva över. Väl ombord på lotsbåten 

kändes det viktigt att alltid ha ett bra handtag i någon form av reling, därför att lotsbåten 

rör sig rätt mycket. 

 

Under fältstudien upplevdes det mer riskfyllt att embarkera än att debarkera, men det är 

troligtvis för att förutsättningarna när studien genomfördes var väldigt bra. Hade det 

blåst mer och gått högre sjö kunde upplevelsen blivit annorlunda. 

 

5.2.3 Bordningsarrangemang 

 

Lotslejdare 

 

Under fältstudien upplevdes inga större risker med att använda en lotslejdare under 

bordningsmomentet, det kan ha att göra med att de yttre förhållandena var bra, samt att 

båtmännen som körde lotsbåten gjorde detta på ett föredömligt sätt. Vissa fartyg 

upplevdes ha mer slitna lotslejdare än andra, där manila-tåget var lite spretigt, dock 
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bedömdes de tillräckligt säkra att använda. På alla fartygen användes schacklar för att 

säkra lotslejdaren och det gav ett bra intryck inför användning. Problematiken med 

stöttor som flera av lotsarna beskriver i resultatdelen var inget som upplevdes under 

genomförandet av fältstudien 

 

 

6 Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka hur lotsar och båtmän upplever bordningssäkerheten 

vid lotsning.  

 Hur upplever lotsar och båtmän risker vid embarkering/debarkering? 

 Vilka faktorer anser lotsar och båtmän är riskframkallande vid bordning?  

 Upplever lotsarna och båtmännen att bordningssäkerheten överhuvudtaget 

behöver förbättras och om så är fallet hur kan bordningssäkerheten förbättras? 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Risker vid embarkering/debarkering 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att bordningsmomentet och dåliga 

bordningsarrangemang tillhör de största riskmomenten inom lotsyrket. Detta får stöd av 

undersökningen som utfördes av Darbra, Crawford, Haley & Morrison (2007). Trots att 

resultatet säger att dåliga bordningsarrangemang blir mindre vanligt förekommande än 

tidigare så är det fortfarande något lotsarna och båtmännen stöter på. Majoriteten av alla 

lotsar och båtmän som medverkat i studien upplever att bordningsmomentet är det 

största riskmomentet lotsen utsätter sig för i sitt arbete. Dock visar studien att den 

upplevda risken vad gäller bordningsmomentet generellt är liten bland svenska lotsar 

och båtmän. Resultatet visar att svenska lotsar och båtmän upplever att lotssäkerheten är 

bättre i Sverige än i flera andra delar av världen. De nämner att en tänkbar anledning till 

det kan vara att den svenska lotsverksamheten är statligt kontrollerad medan 

lotsverksamheten i flera andra delar av världen är kommersiellt kontrollerad.  
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Enligt resultatet upplever lotsarna och båtmännen att det innebär en risk att embarkera 

eller debarkera ett fartyg, dock upplevs risken inte så pass stor att några större åtgärder 

behöver genomföras för att förbättra bordningssäkerheten. Överlag upplevde lotsarna 

och båtmännen att risken är större vid debarkering än embarkering, vilket går mot 

upplevelsen när fältstudien genomfördes. En stor anledning till denna konflikt kan vara 

att väderförhållandena när fältstudien genomfördes var väldigt gynnsamma för att 

embarkera och debarkera olika fartyg.         

 

Riskframkallande faktorer vid bordning 

 

Resultatet visar att svenska lotsar och båtmän upplever att de största riskerna i samband 

med bordningsmomentet utgörs av vilken fribordshöjd fartyget har, vilken fartygstyp 

som ska embarkeras eller debarkeras, vilken typ av bordningsarrangemang som 

används, samt om fartyget har avbärarlist eller sponsorer. Resultatet i studien visar även 

att väderförhållandet och då framförallt sjöhävningen är en återkommande faktor i de 

olika riskmoment som beskrivits av lotsarna och båtmännen. Det stöds även i en studie 

där slutsatsen dragits att majoriteten av alla lotsbåtsolyckor sker vid en våghöjd över 

1,25 meter (Nielsen & Racking, 2014).   

 

Enligt resultatet är fribordshöjden på fartyget som ska embarkeras eller debarkeras 

avgörande med avseende på risken lotsen utsätts för vid bordningsmomentet. Detta 

stöds även av Wiegall (2006), studien visar att det är en teknisk och fysisk påfrestning 

för lotsen att klättra uppför en lotslejdare, därför att lotslejdaren kan gunga och röra sig 

utmed fartygssidan i samband med fartygets rörelser. Det stämmer överens med 

resultatet i föreliggande studie eftersom alla tillfrågade upplevde klättringshöjden som 

en stor riskfaktor, under både embarkerings- och debarkeringsmomentet. Lotsarna 

upplever att det ställer krav på lotsens fysiska kondition.  

 

Resultatet av intervjuerna visar att majoriteten av de äldre lotsarna som medverkade i 

studien upplever att den fysik de tappat med åldern vägs upp av den erfarenhet de 

samlat på sig genom åren. Dock är det flera som medger att de själva och flera av deras 

kollegor väger för mycket och att det skulle underlätta att vara i bättre form. Lotsen ska 

trots allt inte bara klättra upp för lotslejdaren, lotsen måste även ta sig upp ett visst antal 

våningar på fartyget för att komma till bryggan vilket är en ytterligare påfrestning. Detta 
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går mot resultatet från studien av Main & Chambers (2015). Resultatet i deras studie 

visade att övervikt är vanligt förekommande bland yrkesmännen inom lotsyrket, men att 

det inte är något som påverkar dem på ett negativt sätt när de genomför sitt arbete.  

 

Resultatet konstaterar även att svenska lotsar och båtmän upplever vissa fartygstyper 

mer riskabla att embarkera och debarkera än andra. Överlag upplevs fartyg som är 

känsliga för vind och sjö mer riskabla än andra, där framförallt olika typer av 

bogserbåtar sticker ut. Bogserbåtars skrovform medför att de har lätt för att rulla samt 

att de skapar egna vågor när de rullar vilket försvårar för lotsbåten när den ska komma 

till mot dessa. Vissa lotsstationer har därför gjort en rutin av att genomföra 

bordningsmomentet på bogserbåtar från aktern, för att lotsbåten inte blir lika påverkad 

av bogserbåtens rörelser vid detta förfarande.  

 

I resultatet konstateras att det vanligast förekommande felet från fartygens sida är att 

bordningsarrangemangen som riggas är för långa eller för korta. Under fältstudiens 

genomförande upplevdes aldrig detta problem, dock är problemet väldigt lätt att åtgärda 

om det skulle dyka upp. Eftersom lotsbåten och fartyget har radiokontakt med varandra 

så blir detta sällan ett problem. 

 

Resultatet visar att risken förändras beroende av vilket bordningsarrangemang som 

används ombord på fartygen. Både lotsarna och båtmännen upplever att de olika typerna 

av bordningsarrangemang som används har sina specifika risker. Det upplevs att ett 

kombinerat arrangemang är det mest riskabla för lotsen att embarkera eller debarkera. 

Eftersom att detta bordningsarrangemang medför att lotsen oftast måste genomföra en 

lång klättring på lotslejdaren, lotsen måste även göra en sidledsförflyttning från 

lotslejdaren över till ett fallrep som är riggat utmed fartygssidan. Majoriteten av alla 

medverkande nämner just förflyttningen mellan lotslejdaren och fallrepet som ett 

kritiskt moment. 

 

Resultatet visar att det är en extra utmaning för lotsarna att embarkera och debarkera 

fartyg som är utrustade med avbärarlist eller sponsorer. Eftersom lejdaren inte hänger 

lodrätt där sponsorn eller listen tar vid, vilket försvårar för lotsen då det finns en risk att 

halka på utsticket från listen eller sponsorn. Går lotslejdaren över en avbärarlist så 

kommer den att hänga i luften från listen och nedåt, istället för att den ligger mot 
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fartygssidan som den gör ovanför listen. Det ska dock tilläggas att det är ovanligt att 

avbärarlisten är i vägen för lotslejdaren på de fartyg som är utrustade med avbärarlist. 

Avbärarlisten är normalt konstruerad så att den inte utgör ett hinder vid den position det 

är tänkt att lotslejdaren ska förberedas. Båtmännen konstaterar också att de kan uppleva 

det riskabelt när de ska stämpla lotsbåten mot fartyg utrustade med avbärarlister när 

listen är placerad i samma höjd över vattnet som lotsbåtens däck. Eftersom det finns en 

risk att lotsbåten fastnar under listen vilket kan göra att lotsbåten trycks ned om fartyget 

rullar.  

  

Resultatet i föreliggande studie konstaterar att trötthet och stress inte alls är något de 

svenska lotsarna och båtmännen har något större bekymmer med. Detta strider mot 

resultatet från tidigare undersökningar av Parker, Briggs, Hubinger, Folkard & Green 

(1998) samt av Philips (2000), som båda konstaterade att stress och trötthet är ett vanligt 

förekommande problem inom lotsyrket. De lotsar och båtmän som medverkat i 

föreliggande studie upplever att stress är ytterst ovanligt förekommande men att viss 

trötthet kan infinna sig under ett pass. Framförallt är det de oregelbundna arbetstiderna 

som är orsaken till att viss trötthet infinner sig hos lotsarna och båtmännen. Det stöds 

till viss del av Parker, Briggs, Hubinger, Folkard & Green (1998) som i sin studie 

fokuserar på lotsars påverkan av oregelbundna arbetstider, de har dock kommit fram till 

att oregelbundna arbetstider har en mycket större inverkan på lotsarna än vad 

föreliggande studie kan konstatera. Studien av Parker, Briggs, Hubinger, Folkard & 

Green är baserad på australiensiska lotsars arbetstider. I Australien är lotsverksamheten 

kommersiellt kontrollerad (Australian Maritime Safety Authority, 2017), vilket i vår 

mening kan leda till att lotsarna pressas lite hårdare. Flera av de svenska lotsarna delar 

den uppfattningen och ser det som positivt att den svenska lotsverksamheten är statligt 

finansierad.  

 

Enligt resultatet upplever de medverkande lotsarna att de under ett pass kan bli trötta 

men inte så pass trötta att förmågan att utföra deras arbete försämras, i vissa fall upplevs 

snarare motsatsen att ens förmåga blir bättre under passet. Vilket stöds av Philips 

(2000), som konstaterade att lotsarna trots sin oregelbundna sömn fortfarande har en 

högt bibehållen koncentrationsnivå. 
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Bordningssäkerhetens förbättringspotential 

 

Av alla lotsar och båtmän som medverkat i studien är det ingen som uttryckt sig att det 

skulle vara farligt att genomföra en embarkering eller debarkering, de anser att det finns 

ett antal risker med bordningsmomentet som måste tas hänsyn till. Det stämmer även 

bra överens med resultatet i fältstudien, där upplevelsen var att det existerar ett antal 

riskfaktorer men att dessa inte är så pass stora att det skulle innebära en fara att 

embarkera eller debarkera. Dock ska tilläggas att vår erfarenhet att utföra 

bordningsmomentet är väldigt liten, vilket troligtvis medför att vår riskmedvetenhet är 

relativt begränsad i förhållande till lotsarna som utför detta moment dagligen. Det kan 

vara en anledning till att vi inte upplevde bordningsmomentet som farligt. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Bedömningen är att studiens frågeställningar hade varit svår att besvara med andra 

alternativa metoder. Från början var det tänkt att studien skulle genomföras som en 

litteraturstudie, dock har bedömningen gjorts att denna typ av metod inte kunnat besvara 

syftet med arbetet. Metoden hade därför inte varit tillämpbar och studien hade varit 

ogenomförbar. Framförallt är det bristen på relevant litteratur kring ämnet som gör att 

en litteraturstudie är en olämplig metod, den hade också krävt att den använda 

litteraturen hade varit väl uppdaterad och inte flera år gammal. Eftersom regelverk och 

rekommendationer kan förändras vilket kan påverka litteraturens relevans för arbetet vid 

en litteraturstudie. 

 

Om en kvantitativ metod använts i form av en enkätundersökning, är bedömningen att 

det blivit svårt att besvara studiens syfte. Frågorna i en enkät hålls stängda vilket inte 

ger respondenterna någon större möjlighet att ge egna svar på frågorna och utveckla 

sina tankar och uppfattningar, utan de kan bara välja ett av de förberedda svaren i 

enkäten. En undersökning med hjälp av intervjuer är därför ett bättre metodval av den 

anledning att den tar fram respondenternas egna tankar och upplevelser kring ämnet, det 

finns helt enkelt ett större djup i svaren när öppna intervjufrågor används. Vilket 

innebär att en enkätundersökning inte hade möjliggjort att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Ett annat problem med enkätundersökningar är att de kräver en hög 
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svarsfrekvens för att bli trovärdiga, och även om svarsfrekvensen är hög så besvaras inte 

syftet lika bra som vid intervjuer med öppna frågor. 

 

Studien utgjordes av kvalitativa intervjuer eftersom syftet var att belysa respondenternas 

upplevelser och uppfattningar angående ett existerande förhållande. Intervjuupplägget 

med tematiserade öppna intervjufrågor möjliggjorde för respondenterna att utveckla och 

nyansera sina svar. Det upplevs att respondenterna har svarat på studiens 

frågeställningar. Upplägget av metoden gör troligtvis att ett liknande resultat kan 

uppnås om studien skulle upprepas.  

 

 

7 Förslag till vidare forskning 

 

Eftersom denna studie avgränsats till att undersöka upplevelser och uppfattningar från 

svenska lotsar och båtmän kan ett förslag till vidare forskning vara en liknande 

undersökning som involverar både svenska och utländska lotsar och båtmän. Eftersom 

det skulle vara intressant att undersöka om lotsarna och båtmännen upplever att 

bordningssäkerheten skiljer sig ifall ett lands lotsverksamhet är statligt eller 

kommersiellt kontrollerad.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1. Introduktionsbrev 

 

Examensarbete om bordningsmomentet vid lotsning 

 

 

Vi är två sjökaptensstudenter från Sjöfartshögskolan i Kalmar, vi läser nu vårt sista år 

på den 4-åriga utbildningen. Vilket medför att vi nu är inne i den roliga period då vi ska 

ägna oss åt vårt examensarbete. Vi har i vår efterforskning inför arbetet intresserat oss 

för hur lotsar upplever bordningsmomentet, när ni ska embarkera eller debarkera ett 

fartyg. Detta på grund av att vi har påträffat artiklar om lotsar, på framförallt utländska 

farvatten, som i samband med bordnings-momentet har råkat ut för allvarligare olyckor. 

 

Vi undrar därför hur de svenska lotsarna upplever att säkerheten är när de embarkerar 

eller debarkerar ett fartyg i samband med lotsning? Vilket medfört att vi valt att göra en 

intervjustudie där vi har tanke att intervjua ett antal lotsar vid några utvalda svenska 

lotsstationer. Vi räknar med att varje intervju kommer att ta omkring 20-30 minuter.  

 

Förhoppningsvis så kommer vi med våra intervjuer att få en uppfattning kring hur lotsar 

och båtmän upplever bordningsmomentet, samt hur ni upplever de olika riskerna som 

uppstår, samt om ni upplever att det finns förbättringsutrymme för er säkerhet under 

bordningsmomentet. 

 

Om det är möjligt så hoppas vi du kan hjälpa oss att skapa en kontakt (Email eller 

telefon) med tillgängliga lotsar och båtmän vid _ lotsstation.  

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar: 

Alf Engström 

&  

Daniel Fröberg 

 



  
 

II 

 

Bilaga 2. Intervjumall lots 
 

Intervjumall lots 

 

Stationskod  Lotskod    

Ålder   Erfarenhet          

Övrigt       

        

Hej!  

Först vill jag tacka att du ställer upp som intervjuperson. Jag räknar med att intervjun 

kommer ta omkring 20-30 minuter.  

Jag undrar om det är okej för dig att jag spelar in intervjun. Jag vill informera dig om 

forskningsetikens grunder där du kommer bli anonym i undersökningen. Intervjun är 

baserad på tre olika teman: Generellt om bordningsmomentet, trötthet och fysisk 

påverkan.   

 

1. Kan du berätta lite kort om din karriär som lots? 

 

2. Kan du beskriva vilka förutsättningar som ni har vid bordningsplatserna för denna 

lotsstation, exempel: hur utsatt är positionen för vind och vågor? Är det mycket 

trafik i området?  

 

3. Kan du beskriva vad som sker vid embarkerings-processen? Vilka risker upplever 

du under detta moment?  

 

4. Kan du beskriva vad som sker vid debarkerings-processen? Vilka risker upplever du 

under detta moment? 

 

5. Upplever du att det är mer riskabelt att embarkera än att debarkera ett fartyg eller 

vise versa?  



  
 

III 

 

6. Upplever ni att risken skiljer sig om ni ska embarkera ett fartyg med litet fribord 

kontra ett fartyg med högt fribord? 

 

7. Upplever ni att visa fartygstyper är svårare att embarkera eller debarkera än andra? 

Varför? 

 

8. Hur upplever du risken vid embarkering eller debarkering beroende av vilken typ av 

bordningsarrangemang som används ombord?  

 

 Simpel lejdare?  

 

 Kombinations lejdare? 

 

 Lotsport/recess? 

 

9. Påverkas klättringen om fartyget är utrustat med sponsorer eller avbärarlister? 

 

10. Händer det att du som lots bordar ett fartyg trots att du nedifrån lotsbåten upplever 

att det finns brister i fartygets bordningsarrangemang? Vad är anledningen till att du 

gör det valet? ex: bemanning, belysning, frälsarkrans, sliten utrustning, ned-isning 

av lejdare eller någon annan parameter. 

 

11. Upplever du att det finns förbättringsmöjligheter inom bordningsmomentet för att 

öka säkerheten för er lotsar? Förslag? 

 

12. Känner man att det blir svårare att borda ett fartyg med åldern, eller är det lika lätt 

att borda ett fartyg nu som det var för ca tio år sedan? Hur har din fysik haft en 

påverkan på bordningsmomentet? 

 

13. Känner ni er någonsin stressade inför en lotsning, och hur kan det påverka ert fokus 

vid embarkering och debarkering?  



  
 

IV 

 

14. Har stressen en större påverkan vid embarkering eller debarkering? Hur kan det 

skilja sig? 

 

15. I vår undersökning har vi stött på mycket forskning som nämner att trötthet är ett 

vanligt förekommande problem inom lotsyrket. Upplever ni att trötthet är vanligt 

förekommande, och hur skulle man i så fall kunna förbättra det?  

 

16. Känner du en större utmattning under din sista lotsning under ett pass än du gör 

under den första? Hur påverkar det din arbetsförmåga? 

 

 

 

17. Har du själv fått erfara någon embarkering eller debarkering där du känt att det 

funnits risk för din egen säkerhet? Någon incident möjligtvis?   
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Bilaga 3. Intervjumall båtmän 
 

Intervjumall båtmän 

 

Stationskod  Lotskod    

Ålder   Erfarenhet          

Övrigt       

        

Hej!  

Först vill jag tacka att du ställer upp som intervjuperson. Jag räknar med att intervjun 

kommer ta omkring 20-30 minuter.  

Jag undrar om det är okej för dig att jag spelar in intervjun. Jag vill informera dig om 

forskningsetikens grunder där du kommer bli anonym i undersökningen. Intervjun är 

baserad på tre olika teman: Generellt om bordningsmomentet, trötthet och fysisk 

påverkan.   

 

1. Kan du berätta lite kort om din karriär som båtsman? 

 

2. Kan du beskriva vilka förutsättningar som ni har vid bordningsplatserna för 

denna lotsstation, exempel: hur utsatt är positionen för vind och vågor? Är det 

mycket trafik i området? 

 

3. Kan du beskriva vad som sker vid embarkerings-processen? Vilka risker 

upplever du under detta moment? 

 

4. Kan du beskriva vad som sker vid debarkerings-processen? Vilka risker 

upplever du under detta moment? 

 

5. Upplever du att det är mer riskabelt för lotsen att embarkera än att debarkera ett 

fartyg eller vise versa? 
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6. Upplever du att risken skiljer sig om lotsen ska embarkera ett fartyg med lågt 

fribord kontra ett fartyg med högt fribord? 

 

7. Upplever ni att vissa fartygstyper är svårare att komma till på ett säkert sätt än 

andra, varför?  

 

8. Blir det svårare att komma till ett fartyg med sponsorer eller avbärarlist, varför? 

 

9. Hur upplever du risken vid embarkering eller debarkering beroende av vilken 

typ av bordnings-arrangemang som används på fartyget? Hur påverkar det dig 

när du manövrerar lotsbåten? 

  

a. Simpel lejdare? 

 

b. Kombinations lejdare? 

 

c. Lotsport/recess? 

 

10. Händer det att du eller lotsen upplever att omständigheterna gör att det blir för 

farligt att genomföra en bordning? Hur gör ni då för att avgöra om ni ska avbryta 

eller genomföra bordningen? Ex: vind, vågor, bemanning, dålig belysning, 

frälsarkrans saknas, sliten utrustning eller någon annan parameter. 

 

11. Upplever du att det finns förbättringsmöjligheter inom bordnings-momentet för 

att öka säkerheten vid närmande av fartyget? Förslag? 

 

12. Hur upplever du att lotsarna hanterar bordnings-momentet, händer det att 

lotsarna tar onödiga risker som kan påverka säkerheten? Hur? 
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13. I vår undersökning har vi stött på mycket forskning som nämner att trötthet är ett 

vanligt förekommande problem inom lotsyrket. Upplever ni att trötthet är vanligt 

förekommande bland de lotsar ni arbetar med, och hur skulle man i så fall kunna 

förbättra det? 

 

14. Har du som båtsman själv fått erfara någon embarkering eller debarkering där du 

känt att det funnits en risk för din eller lotsens säkerhet? Någon incident 

möjligtvis?   
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Bilaga 4. IMPA Bridgeposter  

 
 


