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ABSTRAKT 

Varje år upptäcks hundratals fripassagerare ombord på fartyg världen över. Detta 

innebär stora problem för rederierna i form av extra kostnader och vart dessa 

fripassagerare ska lämnas av någonstans. Syftet med denna rapport är att 

undersöka hur svenska rederier behandlar ämnet fripassagerare.  

Undersökningen har skett i intervjuform som har gjorts med svenska rederier. De 

olika rederierna har valts ut efter vilket område de trafikerar samt vilken typ av 

last de fraktar. Från intervjuerna framgår det att rederierna är utsatta för 

fripassagerare men beroende på rutt och fartygstyp varierar siffrorna från något 

enstaka fall per år upp till ungefär fem fall per år.  

Största händelsen kring att reducera antalet fripassagerare kommer från ISPS-

koden, som infördes 1 juli 2004, och innebär att hamnar och fartyg blir mer 

svåråtkomliga för obehöriga. En annan viktig del är P&I klubbarna som ser till att 

rederierna får ersättning för de extra kostnader som uppstår. 
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ABSTRACT 

Every year hundreds of stowaways are discovered onboard vessels all over the 

world. This means massive problems for the shipping companies in additional 

expenses and where to embark these stowaways. The purpose of this report is to 

examine how Swedish shipping companies act in the subject of stowaways.  

The survey comes from interviews with Swedish shipping companies. The 

different shipping companies have been chosen from which area they operate and 

what kind of cargo they transport. The interviews made it clear that the shipping 

companies are exposed to stowaways but depending on which trade and what type 

of cargo they have the number varies from about one case per year to five cases a 

year.  

The biggest happening to reduce the number of stowaways is the ISPS-code, 

which was introduced July 1
st
 2004, and means that ports and vessels are more 

unapproachable for unauthorized persons. Another important part is the P& clubs 

who makes sure the shipping companies gets compensation for the additional 

expenses that occur. 
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1 INLEDNING 

 

Bakgrund till undersökningen 

 
Den 12 mars 1996 upptäcks två fripassagerare ombord på det taiwanesiskt 

flaggade containerfartyget Maersk Dubai. Fripassagerarna är av rumänsk 

härkomst.  

När fartyget befinner sig utanför Gibraltars kust tvingar befälen de två 

fripassagerna ombord på en flotte. Flotten byggs för ändamålet att föra de två 

fripassagerarna till land. Fripassagerarna bönar och ber om att få stanna ombord 

och kysser besättningen fötter men det hjälper inte. Tillslut får de släppa taget. 

Dock kommer inte flotten långt, utan försvinner in under fartyget med det 

strömmande vattnet. De två fripassagerna syns inte till efter detta. 

 

När fartyget senare anlöper Houston, USA, så går några ur besättningen iland och 

besöker sjömanscentret där, men de vågar inte då berätta om det hemska som har 

hänt ombord. De är skakade av händelsen och rädda för att sätta sina egna liv på 

spel. På resa från USA på väg till Europa, skriver några av 

besättningsmedlemmarna ett brev, till prästen på sjömanscentret. Där förklarar hur 

det gick till vid upptäckten av fripassagerarna och om deras fruktansvärda 

försvinnande. Efter att prästen läst brevet tar han kontakt med sjömanscentret i 

Halifax, Kanada, som vid tidpunkten är Maersk Dubais nästa destination. 

 

På resan mot Halifax upptäcks ytterligare en rumänsk fripassagerare ombord. 

Kaptenen och fyra officerare tvingar fripassageraren, under knivhot, att hoppa 

ifrån fartyget ner i vattnet. Strax efter den incidenten påträffar båtsmannen på 

Maersk Dubai ännu en rumänsk fripassagerare. Båtsmannen ser då till att gömma 

fripassageraren i en av tankarna för att inte riskera livet på honom. Båtsmannen 

förser honom nästan dagligen med vatten och lite mat. Båtsmannen får smyga och 

ta långa omvägar för att inte bli upptäckt på sin väg dit.  

 

Den 24 maj anlöper Maersk Dubai hamnen i Halifax. Där kliver polisen ombord 

och eskorterar bort befälen och den rumänske fripassageraren. Kaptenen och 

officerarna blir anhållna för mord. De som har hjälpt båtsmannen att hålla 

fripassageraren gömd söker asyl i Kanada och får stanna.
1
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Robert Hough 2006 - Fripassageraren 
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Problemområde 
 Den mest vitala delen av den här rapporten kommer från intervjuer med 

svenska rederier, dock så har inte alla rederier som blivit tillfrågade 

medverkat.  

 Redovisad statistik grundar sig på IMOs
2
 årliga sammanställning på 

inrapporterade fall men hur många fall som inte rapporteras in till IMO är 

osäkert.  

 Vi har inte själva några erfarenheter av fripassagerare och har därför svårt 

att avgöra om rederierna hanterar fripassagerare såsom de uppger. 

  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rederierna hanterar fripassagerare 

samt om de har ändrat sitt tillvägagångssätt för att få bukt med de problem som är 

förknippat med ämnet. Det finns lagar och praxis för hur fripassagerare ska 

hanteras, men eftersom att antalet fripassagerare har ökat så är det intressant att 

undersöka vad rederierna gör för att hantera problemet. Fripassagerare innebär en 

hel del problem, men framför allt stora kostnader och risk för människors liv. 

 

Avgränsningar  

 
 Uttrycket Fripassagerare har ett brett spektra. I den här rapporten 

definieras fripassagerare som någon som olovligen har tagit sig ombord 

och sedan gömt sig på fartyget utan besättningens vetskap. 

 Uppsatsen grundar sig på intervjuer med svenska rederier som trafikerar 

internationella vatten.  

 

Litteraturgenomgång 

 
I ämnet så finns flera böcker som tar upp enskilda fall och belyser skräckexempel 

som förekommit där människor gömt sig på farliga platser, behandlats inhumant 

eller tvingats överbord när de upptäckts.  

Exempel på dessa böcker är: 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 IMO, se Notförteckning. 



 

5 

 

 Fripassagerare - myten som blev handelsvara, en reportagebok av Ulrika 

Hallin som behandlar både människosmuggling, fripassagerare samt 

människor i sjönöd. 

 Fripassageraren av Robert Hough som berättar om incidenterna ombord på 

Maersk Dubai som omnämns i inledningen i denna rapport. 

 Stowaways by sea – Illegal immigrants, Refugee, Assylum seekers av 

Brigadier (Retd.) B.A.H. Paritt CBE som skriver om olika fall, problem 

runt fripassagerare samt lite av ett historiskt perspektiv om hur 

utvecklingen har varit. 

IMO och många av P&I
3
 klubbarna världen över sammanställer årligen statistik 

på antalet fall och antal fripassagerare. De kartlägger också problemrelaterade 

hamnar, nationaliteter på fartyg och fripassagerare samt de mest utsatta 

fartygstyperna. Vår rapport belyser situationen idag och ämnet är i ständig 

förändring därför är rapporter från tidigare år inte aktuella. 

 

Precisering av undersökningsproblemet 

 
Varje år redovisas hundratals fall med fripassagerare och det är intressant hur 

rederierna agerar för att göra sin del för att minska dessa siffror. Så länge som det 

finns krig och eländiga levnadsvillkor finns det en önskan att söka sig någon 

annanstans. Inom sjöfarten finns det ett stort ansvar då fartyg världen över anlöper 

hamnar där det finns människor som inte tvekar att riskera livet för att få komma 

till en annan del av världen.  

 

 Vill man ta sig ombord ett fartyg behöver inte detta vara en omöjlighet. En 

frågeställning som då uppkommer är hur rederierna agerar när det upptäcks 

fripassagerare ombord. Var placeras de om fartyget är under resa för att de inte 

ska vara ett hot för sig själva eller för besättningen? Vem står för de stora 

kostnader som uppstår såsom försening av last, kajplatser och extra proviant? Hur 

agerar myndigheterna i de länder som blir inblandade när fripassagerare upptäcks? 

Hur gör man det så enkelt som möjligt för att förhindra mardrömshistorierna om 

fripassagerare som sätts i enkla flottar i hög sjö eller besättningar som tvingar 

fripassagerare att hoppa i vattnet? 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 P&I, se Notförteckning. 
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2 METOD 

 

Metoder 
 

Kvantitativ eller Kvalitativ 

Kvantitativ metod är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för de 

arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, 

sammanfattar dessa i statistisk form samt analyserar utfallet med utgångspunkt i 

testbara hypoteser. Arbetssätten bör vara formaliserade och väl definierade.  

Kvalitativ metod är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika 

arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet 

som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan 

samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 

innebörder. Kvalitativa metoder omfattar oftast mindre populationer än 

kvantitativa undersökningar.  

 

Fyra olika typer av studier 

 Fallstudie - datainsamlingsmetod inom samhällsvetenskaplig, 

beteendevetenskaplig samt medicinsk forskning. En fallstudie används för 

att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att 

illustrera eller stärka hypoteser. 

 Surveyundersökning - stickprovsundersökning, urvalsundersökning, 

statistisk undersökning baserad på ett stickprov. Endast en del av hela 

populationen undersöks, men slutsatserna blir giltiga för hela 

populationen. 

 Experimentell studie - prövning av en hypotes, en teori eller en 

konstruktion för att om möjligt bekräfta eller vederlägga den. 

 Dokument/litteratur studie – Sammanställning av fakta; vetenskapen om 

systematiskt insamlande, ordnande och tillhandahållande av 

kunskapskällor. 
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Deduktiv eller Induktiv princip 

Studien kan vara av deduktiv eller induktiv princip.  

”Utgångspunkten för den deduktiva principen är en fast förståelseram. När man tolkar konkreta 

upplevelser i vardagslivet, eller förutsäger ett visst förhållande utifrån en fast förståelseram, drar 

man en deduktiv slutsats. I en formell mening är en deduktion en slutledning där slutsatsen följer 

med nödvändighet ur gjorda förutsättningar.”
4
  

”Den induktiva principen är baserad på tanken att allt vetande börjar som en serie enskilda 

upplevelser”
5
 

Val av undersökningstyp 
 

Undersökningen är formad av en kvalitativ metod som bygger på riklig 

information kring ett fåtal frågor där en intervjumall har följts men de som har 

intervjuats har fått svara fritt. Följdfrågor har ställts för att förtydliga svaret. 

Frågorna har behandlat hur det fungerar när fartygen får fripassagerare ombord 

och hur rederier har agerat för att minska antalet fripassagerare, som enligt 

statistik, har ökat de senaste åren
6
. Denna studie omfattar till viss del 

litteraturstudie men baseras främst på de intervjuer som har genomförts med 

utvalda rederier. Granskningen har skett i form av en surveyundersökning och 

rederierna är utvalda för att representera några av världens olika 

transportområden. I undersökningen representeras urvalet av svenska rederier som 

fraktar oceanfart, atlantfart och europafart. Handhavandet av fripassagerare har en 

grund i den internationella lagstiftningen men vissa delar är ännu inte fastslagna i 

lagen utan tillämpas efter allmän praxis.  

Anledningen till att kvalitativ metod har valts är på grund av den korta tiden för 

arbetet samt att antalet rederier som kunde tänka sig att medverka var osäkert. 

Däremot om arbetet hade varit av kvantitativ metod så hade en bredare grupp 

kunnat delta i undersökningen, men arbetet hade inte kunnat genomföras genom 

intervjufrågor med öppna svar. Metoden surveyundersökning har valts för att 

kunna göra ett urval av rederier som representerar utvalda grupper. Nackdelen blir 

i detta fall att vi endast känner till svenska rederier samt ett speciellt urval av 

hamnar och trafikeringsområden. Den deduktiva metoden har valts för att 

undersökningen inte utgår ifrån att alla fartyg har haft fripassagerare. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
 Vetenskapsteori och metodlära, Heine Andersen, 1994, Studentlitteratur Lund, sid 33. 

5
 Vetenskapsteori och metodlära, Heine Andersen, 1994, Studentlitteratur Lund, sid 34. 

6
 Enligt IMOs årliga sammanställning. 
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Datainsamlingsmetod 

 
Primär och Sekundär Data 

Primärdata är data som forskaren själv samlar in och sekundärdata är sådana data 

som redan finns såsom statistik, internationell- och nationell lagstiftning. 

Denna rapport grundar sig på både primärdata som kommer ifrån intervjuerna 

med rederierna och sekundärdata i form av statistik, lagar och direktiv. 

 

Urvalsmetod 

 
Frågeställningarna till intervjumallen valdes ut för att besvara syftet. Frågorna 

valdes också för att ge information om hur utsatt rederierna är för problemen runt 

fripassagerare och vilka erfarenheter rederierna har fått av det. Svenska rederier 

valdes ut för att representera oceanfart, atlantfart och europafart.  

 

Urvalsram 

 
Rederier har valts med tanke att representera en liten del vardera av världens olika 

typer av fartyg och fartområden. Denna studie går ut på att kartlägga de åtgärder 

som rederierna har gjort för att minska risken att få ombord fripassagerare, 

förtydligas bör att dessa åtgärder har stor grund i hur utsatta de är för problemet. 

De olika trafikeringsområdena har också betydelse, vissa områden är välkända för 

att ha stor risk för fripassagerare medan andra områden sällan har några fall alls.  

 

Genomförande och eventuella problem förknippade härmed 

 
Ett urval av rederier kontaktades och förfrågades om de kunde medverka genom 

en intervju i ämnet, samtliga tillfrågade rederier utom ett har deltagit. Rederierna 

som har kontaktats har blivit erbjudna att svara anonymt för att på så sätt inte 

ställa sitt rederi i god- eller dålig dager och för att svaren skall vara så 

sanningsenliga som möjligt. 

Intervjumallen besvarades av de medverkande rederierna. Intervjuerna 

genomfördes till större del via telefon där frågor, som skickats ut i förtid, 

diskuterades. Intervjuerna spelades in för att kontrollera information, stärka 

påståenden och ge större delaktighet i diskussionen. En del frågeställningar från 

intervjumallen besvarades också via e-post. Inga väsentliga problem förknippat 

med denna del av undersökningen uppstod. Det hade varit en fördel att träffa 

intervjuobjekten i person men på grund av logistikproblem och tidsbrist för 

arbetet så genomfördes intervjuerna främst via telefon men till viss del även via e-

post. En intervju, öga mot öga, kan troligtvis ge mer förståelse och information i 

ämnet samt större möjlighet att diskutera dokument och statistik. 
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Datas kvalitet 
 

Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet (pålitligheten) 
7
 ”En förutsättning för att forskningsresultat ska kunna förklara 

faktiska förhållanden är att de fakta man observerat är pålitliga, det vill säga att man kommer 

fram till ungefär samma resultat när man mäter samma fenomen på olika sätt.” 

Validitet (giltighet)
8
 ”Även om undersökningsresultat har hög reliabilitet behöver de inte ha 

validitet. Man säger att ett resultat visar hög validitet när man mäter hela det fenomen som man 

avsett att mäta och inget annat.” 

 

Validiteten och reliabiliteten är svår att fastställa i detta fall då det kommer till en 

kvalitativ undersökning där man mäter åsikter och inställningar till olika 

företeelser. Den här undersökningen som är kvalitativ kommer att återspegla 

rederiernas uppfattning, erfarenhet och inställning till ämnet fripassagerare. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
7
 Vetenskapsteori och metodlära, Heine Andersen, 1994, Studentlitteratur Lund, sid 91. 

8
 Vetenskapsteori och metodlära, Heine Andersen, 1994, Studentlitteratur Lund, sid 92. 
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3 TEORI 
 

Statistik från IMO 
 

Gömställen och nationaliteter 

IMOs sekretariat sammanställer varje år en statistisk analys av mottagna rapporter 

för varje kalenderår. De innehåller bland annat information om hur många fall och 

antalet fripassagerare som har förekommit under året. Det kartläggs även i vilka 

utrymmen på fartygen som fripassagerna har gömt sig i, vilken hamn de har 

kommit ombord i, fripassagerarnas nationalitet, flagg på fartyget, typ av fartyg 

och vart man har försökt lämna av fripassagerarna. IMOs rapport beskriver också 

om några speciella omständigheter har förekommit såsom dödsfall eller om 

personer har rymt. 10 personer 2003-2004, 1 person 2005, 1 person 2006 och 2 

personer 2008 har omkommit.  

Det allra vanligaste stället där fripassagerare har gömt sig har under åren varit 

främst på bildäck. Därefter är lastutrymmet, i containrar, på däck, i maskinrum 

och i livbåt vanliga gömställen. Det har även förekommit flera gånger att man 

hittat fripassagerare i hytter, vid rodertrunken, i ventilationstrummor, i kranar eller 

i ankarboxen. Nationaliteten på fripassagerare har varierat under åren. Ofta 

återkommande nationaliteter är personer från Marocko, Turkiet, Irak, Ghana, 

Albanien, Algeriet och Liberia.  

Figur 1. Statistik på antal fripassagerare och antal fall som rapporteras till IMO 

årligen. (sammanställning för 2009 har ej publicerats vid sammanställningen av 

denna rapport) 
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Fartygstyper 

Ur statistiken från IMO kan man urskilja hur många fall per år de olika 

fartygstyperna har haft. Vissa fartygstyper har jämnt antal återkommande fall, till 

exempel general cargo eller container, medan andra varierar kraftigt från år till år 

till exempel färja. (Figur 2) 

 

Figur 2. Graf över hur många fall olika fartygstyper har haft mellan åren 2001 till 2008 

enligt statistik från IMO. 
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Hamnar med fripassagerare 

Enligt IMOs sammanställning återkommer vissa hamnar årligen som platser där 

fripassagerare har kommit ombord. Många hamnar är återkommande men har 

stadigt antal fall per år, till exempel Belgiens hamnar Zeebrugge och Oostende. 

Andra hamnar har många fall enstaka år och detta antas bero på en eller flera 

specifika händelser.  

I Europa är städerna Calais i Frankrike, Oostende och Zeebrugge i Belgien några 

av de hamnar med många rapporterade fall årligen av fripassagerare. (Se figur 3) 

 

Städerna Lagos i Nigeria, Abidjan i Elfenbenskusten och Casablanca i Marocko är 

några av de hamnar i Afrika som har många rapporterade fall av fripassagerare per 

år enligt IMO. (Se figur 4) 

 

 

Figur 3. Karta över Calais, Oostende och Zeebrugge. 

Figur 4. Karta över Lagos, Abidjan och Casablanca. 
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ISPS-koden 

 
ISPS-koden

9
 antogs 1 juli 2004. I kölvattnet av 11 september attacken i USA 

ansågs det att säkerheten kring hamnarna behövde stärkas. Idén med ISPS-koden 

är att minska sårbarheten att komma åt fartygen, området kring fartygen och 

hamnarna. Exempel på förbättringar är staket och murar runt hamnarna samt 

landgångsvakter på fartygen för att bättre kunna kontrollera vilka personer som 

kommer ombord fartygen och vilka som går iland. 

Det finns olika säkerhetsnivåer inom ISPS-koden beroende på vilket riskområde 

man befinner sig inom. Säkerhetsnivå 1 innefattar normal risk och för fartygen 

innebär detta att man ska ha ett minimum av säkerhetskontroller kring fartyget 

hela tiden. Om förhöjd risk finns gäller säkerhetsnivå 2 och då ska fartygen ha 

extra säkerhetsåtgärder så länge som förhöjd risk råder. Detta kan även innebära 

att fartygen och hamnarna har extra säkerhet under vissa tidsperioder. Vid 

säkerhetsnivå 3 är risken för attentat överhängande utan att man vet när eller hur 

det eventuella attentatet kommer ske. Ytterligare säkerhetskontroller krävs då. För 

att hamna inom säkerhetsnivå 3 krävs det pålitlig information om att något kan 

hända.  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
9
 ISPS-koden, se Notförteckning. 
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P&I klubbens direktiv 

 
Enligt SKULD

10
 så täcker standardförsäkringen hos P&I klubben sina 

medlemmars extra kostnader som uppstår vid händelse av fripassagerare, 

flyktingar eller personer i sjönöd. Detta inkluderar bland annat kostnader för 

förändrad resväg, bunkerkostnader, försäkring, löner, proviant, provision och 

hamnavgifter. Till följd av detta har P&I klubben utformat vissa direktiv som man 

kräver att de efterföljs för att erhålla ersättningen.  

Dessa direktiv omfattar bland annat att: 

 Besättningsmedlemmar ska placeras att vakta fallrepet vid hamnuppehåll.  

 Fartyget ska genomsökas innan avgång från hamnar som är kända för att 

ha problem med fripassagerare. I många hamnar är det möjligt att 

rekrytera säkerhetsföretag för detta arbete. 

 Om fripassagerare hittas ombord bör de lämnas över till hamnmyndigheter 

eller polisen direkt, före avgång. 

 Om fartyget redan har lämnat hamn när fripassagerare upptäcks ombord, 

ska fartyget konsultera med ägare och SKULD korrespondenten om 

möjligheten att återvända till hamnen. 

 Om fartyget återvänder till hamnen ska försök göras att återlämna 

fripassageraren. För att underlätta överlämningen till myndigheterna så bör 

agenten eller hamnmyndigheten kontaktas och informeras om att 

fripassagerare hittats efter avgång från hamnen. Fripassageraren bör 

lämnas till hamnmyndigheterna och fartyget anger beräknad ankomsttid 

till hamnen för överlämningen. Det är viktigt att fartyget kontaktar agenten 

eller hamnmyndigheten innan någon annan hamn kontaktas. 

 Om fartyget befinner sig i en hamn som ofta har problem med 

fripassagerare så bör vidare säkerhetsåtgärder vidtas. Exempel på detta är 

att skriva en oattraktiv destination på informationstavlan vid fallrepet. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
10

 SKULD  är en P&I klubb 
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 All typ av information; pass, identitetshandlingar som tillhör 

fripassageraren/fripassagerarna kan vara till hjälp. Namn, födelsedatum, 

adresser, nationaliteter, religion och stam skall noteras. Slutligen tas ett 

foto och fingeravtryck.  

 Fripassagerare ska behandlas humant. Fartyget ska säkerställa att de är 

instängda i ett säkert utrymme och att de får tillräckligt med mat. 

Observera att de inte bör sättas i arbete samt tänk på att om de känner sig 

alltför välkomna är risken att de uppmuntrar andra till att bli 

fripassagerare. Utrymmet bör sökas igenom efter ett par dagar efter gömda 

dokument eller identitetshandlingar. 
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4 RESULTAT 
 

Sammanställning av intervjuer 

 
Fråga 1: Hur många fall/fripassagerare har rederiet haft per år de senaste 

åren? 

Rederierna som har intervjuats är alla mer eller mindre utsatta för fripassagerare. 

Antalet fall varierar från något enstaka fall per år till ungefär 5 fall per år. Antalet 

fripassagerare per fall har varierat stort, allt från ensamma personer till grupper 

om 7-8 personer. Det förekommer också fall där människosmuggling är en del av 

statistiken. Människor betalar för att smugglas i en lastbil som skall transporteras 

till annat land. Fartyg som seglar i europafart har visat sig ha en antydan till 

systematiskt återkommande fall av fripassagerare medan atlantfart och oceanfart 

har haft oregelbundna fall av fripassagerare, det vill säga att både tidpunkt och 

antal kan variera stort. 

 Fråga 2: Hur går det till vid upphittandet av fripassagerare? Följer rederiet 

P&I klubbens direktiv? Vilka kontaktas och var lämnas fripassagerarna av? 

Vid upphittandet av fripassagerare kontaktas rederikontoret och P&I klubben 

omgående. Samarbete inleds mellan rederiet och P&I klubben för att få kontakt 

med aktuella myndigheter. Rederierna följer P&I klubbens direktiv för att försäkra 

sig om ersättning för avgifter och extra utgifter som situationen frambringar.  

 

Då fripassagerare upptäcks ombord innan avgång, lämnas dessa tillbaka iland till 

hamnmyndigheten, omedelbart. Däremot skapar det större problem om 

fripassagerare hittas efter avgång. Rederiet och P&I klubben diskuterar 

möjligheten för fartyget att återvända till föregående hamn där fripassagerarna 

antas ha kommit ombord. Då detta inte är möjligt försöker man lämna 

fripassagerarna i nästa hamn om landets myndigheter tillåter.  

 

 

 Figur 5. Människor hittas bland annat i lastutrymmen, lastbilar, containrar och trailers. 

Här kan man se dem med hjälp av VACIS (Vehicle and Container imaging System). 
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Fråga 3: Hur påverkas er plats på marknaden bland nuvarande och 

potentiella kunder om ni har kända fall av fripassagerare ombord? Händer 

det att ni avstår från att trafikera vissa hamnar på grund av att hamnen har 

många kända fall av fripassagerare? Hur är mottagandet i olika länder när 

man kommer med fripassagerare? 

Rederierna anser inte att deras plats på marknaden förändras då problemet med 

fripassagerare är allmänt känt. Vissa områden förväntas ha fler fall av 

fripassagerare än andra. Generellt sett så avstår man inte från att anlöpa hamnar 

trots att de har många fall av fripassagerare. Vid uppehåll i utsatta hamnar har 

flera av rederierna istället ökat på sin bevakning på fartygen och ibland finns extra 

bevakning i hamnen. För att minska tillgängligheten till fartygen har flera rederier 

sett till att låsa flera utrymmen än vad ISPS-koden kräver. Fartygen har hårdare 

och noggrannare kontroller vid landgång och ramper för att säkerställa att 

obehöriga personer inte får tillträde. 

Det har även förekommit tillfällen då fripassagerare klätt sig som hamnpersonal 

vilket gör det betydligt svårare för landgångsvakterna att avgöra vilka som har 

tillträde. Det händer också att fartygen genomsöks med sökhundar innan avgång 

för att komplettera den normala genomsökningen av fartyget. 

Vissa länder förknippas med stora problem då man anlöper med fripassagerare 

ombord. Från intervjuerna framgår det att speciellt Belgien och USA är förknippat 

med svårare omständigheter som till exempel att Belgiens myndigheter anser att 

ansvaret för fripassagerarna ligger på fartygets flaggstat. I USA kan fartyget 

krävas på stora belopp eller förbjudas att anlöpa hamn. Ibland kan en förflyttning 

av fripassagerarna göras för att undvika att anlöpa speciellt svåra hamnar med 

fripassagerare ombord. De flyttas då till annat fartyg inom rederiet eller till 

uppehälle med bevakning i annat land för en kortare tid.  

Rederierna förklarar att det i allmänhet är svårt att lämna iland fripassagerare men 

om det är fråga om barn
11

 så är reglerna tydligare för då gäller FN:s 

barnkonvention
12

 som säger att ett barn skall erhålla lämpligt skydd och 

humanitärt bistånd. 

”Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker 

flyktingstatus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig internationell eller nationell rätt 

och tillämpliga förfaranden och oberoende av om de kommer ensamt eller är åtföljt av sina 

föräldrar eller i någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid 

åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention och i andra internationella 

instrument rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, som nämna stater tillträtt” 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

 Definition av barn är en person som är under 18 år enligt Förenta Nationerna. 
12

 http://www.unicef.se/assets/barnkonventionen.pdf/artikel22 1. 
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Fråga 4: Har fartygen hårdare bevakning nu än innan ISPS-koden infördes? 

Rederierna påpekar att sedan ISPS-kodens införande har en av de största 

förändringarna skett i hamnarna. Från att hamnarna har varit i princip helt öppna 

har dessa stängts och nu kontrolleras in- och utpasseringen. Bevakningen har ökat 

och vakter har kontroll på vilka som vistas där. 

Även om fartygen haft viss bevakning innan ISPS-koden så har denna stärkts 

betydligt efter införandet av ISPS-koden, med bland annat landgångsvakt, 

uppvisandet av identitetshandlingar samt olika säkerhetsnivåer har införts. Innan 

ISPS-koden reglerades bevakningen vid hamnuppehåll efter vilka hot som fanns 

just för den hamnen just då. 

 

Fråga 5: Har ni några egna bestämmelser som berör fripassagerare utöver 

internationella- och nationella bestämmelser? 

De rederierna som har varit extra utsatta för att få ombord fripassagerare har vid 

flera tillfällen tillämpat egna bestämmelser för att förhindra att få ombord dem. 

Vissa hamnar har bevakats med inhyrda vakter då fartyget har varit utsatt för 

återkommande försök av obehöriga att ta sig ombord. I känsliga hamnar är det 

också vanligt att man har valt att söka igenom fartyget med sökhundar innan 

avgång för att försäkra sig om att ingen olovligen har tagit sig ombord. Från 

intervjuerna framgår det att P&I klubbarnas och ISPS-kodens direktiv och råd 

täcker till stor del ämnet fripassagerare.  

När fripassagerare hittas ombord så är det viktigt att de behandlas humant. Enligt 

rederierna så är fripassagerarna i de allra flesta fall lugna, bara de får mat och lite 

varma kläder. Dock så har det hänt att besättningen har blivit hotad av 

fripassagerare och därför har några av rederierna valt att utbilda besättningen i hur 

de ska hantera farliga konfrontationer. Många rederier säger att de upplever att 

hjälpen från länderna generellt, inte är tillräcklig. Det har hänt att myndigheter 

inte har tagit emot fripassagerare trots att de har varit ett hot mot besättningen 

eller sig själva. 

 

Fråga 6: Är fripassagerare något som man tänker på vid nybyggen av fartyg, 

som till exempel installation av ”celler”? 

På denna fråga har rederierna svarat mycket olika, beroende på hur påverkade de 

har varit av fripassagerare. På de fartyg som finns idag så är det genomgående så 

att fripassagerarna hålls inlåsta i en hytt under sitt uppehåll ombord. 

Vissa av rederierna, som har långa resor mellan hamnarna, har valt att utveckla 

förvaringen av fripassagerare för att underlätta för besättningen då det kan dröja 

innan man anlöper nästa hamn. Uttrycket celler är ett starkt ord och det är att 

föredra att se det som en form av sterilt utrymme. Syftet med detta utrymme är att 

hålla fripassageraren i ett säkert utrymme där han/hon inte kan skada sig själv 

eller någon i besättningen. 
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5 SLUTDISKUSSION 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur svenska rederier hanterar 

situationer med fripassagerare och om förändringar har gjorts för att motverka att 

fripassagerare tar sig ombord på fartygen. 

 

Resultatdiskussion 

 
Från intervjuerna framgår det att fripassagerare är något som rederierna i hög grad 

anser vara ett aktuellt ämne. Även om rederierna har drabbats olika mycket av 

fripassagerare, så är de väl medvetna om de omständigheter och problem som kan 

uppstå.  

De länder som har städer med mångkulturell befolkning är ofta en mer attraktiv 

destination eftersom fripassagerare har lättare att smälta in utan att bli upptäckta. 

Enligt IMOs siffror så förefaller fartyg som trafikerar dessa länder vara mer 

attraktiva för fripassagerarna att söka sig till, till exempel fartyg som trafikerar 

England. Det är dock vanligt förekommande att fripassagerare inte alls anländer 

till dessa länder.  

Resultatet på frågan om huruvida rederierna följer P&I klubbarnas direktiv var 

väntat, de följer P&I klubbens direktiv eftersom detta krävs för att rederierna ska 

få ersättning för kostnaderna som uppstår i samband med fripasagerare. Utöver 

P&I klubbens direktiv så har flera av rederierna egna bestämmelser om hur 

situationerna ska hanteras. P&I klubben sköter oftast kontakten med de lokala 

myndigheter som berörs. Diskussion mellan inblandade parter sker för att 

bestämma vart fripassageraren skall lämnas av. Oftast eftersträvas att återlämna 

fripassageraren till den hamn där han/hon kommit ombord. Dock är detta inte 

alltid möjligt på grund av logistiska skäl eller motsträvigheter hos myndigheter. 

Då brukar man enligt allmän praxis lämna av fripassageraren i nästa hamn. Riktigt 

så enkelt är det tyvärr inte i verkligheten. Rederierna upplyser om att vissa länder 

medför stora problem, dryga böter eller till och med förbud att anlöpa hamn med 

fripassagerare ombord. Rederierna måste i många fall hitta egna lösningar på 

problemet eftersom många länder inte anser sig skyldig att ta emot fripassagerare. 

Trots att fripassagerare kan orsaka stora förseningar för fartygen så anser rederier 

inte att det påverkar deras plats på marknaden nämnvärt. Det är allmänt känt att 

fripassagerare ibland hittas ombord och lastägarna verkar vara medvetna om 

rederiernas insatser för att undvika detta. Dessutom förekommer det ibland att 

fripassagerare kommer ombord i lastägarnas enheter, till exempel då personer 

hittas i lastbilar.  

Efter införandet av ISPS-koden har hamnar och fartyg blivit mer svårtillgängliga 

för obehöriga. Utöver de säkerhetsföreskrifter som ISPS-koden tillämpar har 

många fartyg utökat sin säkerhetsbevakning med inhyrda vakter i utsatta hamnar 

samt utökat genomsökning av fartyget med hjälp av spårhundar. Trots ISPS-

kodens införande så är det fler fall av fripassagerare nu än tidigare, enligt statistik 

från IMO. Detta kan bero på osäkerhet i statistiken och att flera fripassagerare inte 

upptäcktes då kontrollerna inte var lika genomgående.  
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Nya tillvägagångssätt har utvecklats för att komma förbi säkerhetskontrollerna, till 

exempel har fripassagerare klätt sig som hamnpersonal. 

För vissa rederier är fripassagerare ett så pass stort problem att man funderar att 

installera speciella utrymmen för inhysning av dem då man vill säkerställa 

besättningens och fripassagerarens säkerhet. Detta är mest aktuellt för de fartyg 

som har långa resor. I intervjuerna framkommer det att rederier med många fall av 

fripassagerare utbildar delar av besättningen för att kunna handskas med hotfulla 

situationer, detta kan vara en god idé för att minska oroligheten och rädslan hos 

besättningen. 

 

Metoddiskussion 

 
Valet av metod har fyllt sitt syfte då vi hade som mål att få ett personligt svar från 

rederierna i dessa känsliga frågor. En fördel har också varit att kunna ställa 

följdfrågor och diskutera situationer som uppstått för ökad förståelse. Tack vare 

att rederierna ställde upp på intervjuer anser vi att uppsatsen ger en bra insikt i hur 

problemen ser ut idag. Däremot har metodvalet begränsat omfattningen av 

uppsatsen genom att endast svenska rederier har tillfrågats. Det hade varit 

intressant att intervjua myndigheter och utländska rederier för att utveckla 

rapporten men detta valdes bort på grund av den korta tid som är avsatt för 

uppsatsen. 

 

Slutsats 

 
Våra förkunskaper om fripassagerare var mycket begränsade och vi hade ingen 

egen erfarenhet av detta. Det fanns också en stor osäkerhet i hur samarbetsvilliga 

rederierna skulle vara i ämnet, men det visade sig inte vara ett problem. Vi anser 

att uppsatsen ger en bra grundläggande inblick inom området trots de 

avgränsningar som finns.  

En skrämmande upptäckt som vi gjort i samband med intervjuerna är att 

mottagandet i vissa länder är oerhört dåligt. Trots att fripassagerare hotar att skada 

både besättning och sig själva om inte fartyget får anlöpa hamn, så nekas fartyget 

tillträde av myndigheterna i landet eftersom de inte anser att problemet berör dem. 

För närvarande finns ingen lagstiftning som tvingar myndigheter att ta emot 

fripassagerare. Om detta fanns skulle situationen troligtvis ändras till det bättre 

och bli säkrare. Rederierna påpekar att hjälpen från land är otillräcklig. 

 

Diskussion om datas kvalitet 

 
Vi tror att statistiken från IMO är någorlunda tillförlitlig, men att det självklart 

finns ett stort mörkertal av fall som inte rapporteras och fripassagerare som aldrig 

upptäcks eller lyckas fly.  
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Informationen som framkommit under intervjuerna anses vara tillförlitlig. Vi har 

valt att redovisa resultaten från intervjuerna anonymt men vi bedömer att svaren 

inte hade blivit annorlunda om rederiernas namn hade angivits. 

Data och problemställningen 

 
Syftet har besvarats genom frågeställningarna i intervjumallens svar. Statistiken 

från IMO stärker informationen från intervjuerna men vi vill även belysa de 

felkällor och mörkertal som finns och som är svåra att definiera.  
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NOTFÖRTECKNING 
 

IMO International Maritime Organization. Den Internationella 

Sjöfartsorganisationen jobbar under FN som en rådgivande 

myndighet utan beslutsrätt. Organisationen grundades i Genève 

1948 men trädde inte i kraft förrän 1959. IMOs syfte är att utveckla 

och bibehålla ett genomgripande system för befraktarna i världen 

och deras ansvar för säkerheten, miljön, lagstiftningen och 

effektiviteten inom fartygsfraktning.  

ISPS-koden  International Ship and Port Facility Security Code. ISPS-koden är 

en lagändring från SOLAS konventionen 1974/1988 om minimum 

säkerhet för fartyg, hamnar och myndigheter. Koden trädde i kraft 

2004 och den tvingar myndigheter, rederier, besättning och hamnar 

att detektera säkerhetshot och vidta förhindrande åtgärder mot 

säkerhetsincidenter som påverkar fartyg eller hamnar som används 

inom internationell handel. 

P&I klubb “Protection and Indemnity Insurance” (Skydd och 

Skadeståndsförsäkring). P&I är fartygsägarens försäkring mot 

tredje part som motsvaras av någon, förutom fartygsägaren, som 

har ett rättsligt eller avtalsenlig fordran mot fartyget. Till exempel 

vid händelse av fripassagerare så står P&I klubben för de kostnader 

som uppstår på grund av denne tredje person, fripassageraren. 

SKULD och Swedish Club är exempel på P&I klubbar. 
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BILAGA A 
Examensarbete Fripassagerare 

Tomas Almkvist & Bonnie Gesslein 

Sjöingenjörsprogrammet 

 

 

 

 

Underlag till intervjufrågor 

 

1. Hur många fall/antal fripassagerare har rederiet haft per år de senaste 

åren?   

 

2. Hur går det till vid upphittandet av fripassagerare ombord? Följer rederiet 

P&I klubbens direktiv?   

– Vilka kontaktas?  

– Vart lämnas fripassagerarna av? 

 

3. Hur påverkas er plats på marknaden bland nuvarande och potentiella 

kunder om ni har kända fall av fripassagerare? 

– Händer det att ni avstår att trafikera vissa hamnar på grund av att 

hamnen har många kända fall av fripassagerare? 

– Hur är mottagandet i olika länder när man kommer med 

fripassagerare? Exempel? 

 

4. Har fartygen hårdare bevakning nu än innan ISPS-koden infördes?  

(juli 2004) 

 

5. Har ni några egna bestämmelser som berör fripassagerare utöver 

internationella- och nationella bestämmelser? 

 

6. Är fripassagerare något som man tänker på vid nybyggen av fartyg, som 

till exempel installation av ”celler”? 

 


