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Abstrakt 
 

Sjöfartsverket är idag huvudansvarigt för all sjöräddning i Sverige där lotsbåten är ett av de 

fartyg som deltar. Det nuvarande systemet för bärgning anses dock ha vissa brister 

beträffande räddning av personer som i vattnet är medvetslösa eller svårt skadade. Syftet med 

studien var att efter en inledande kartläggning av olika system för bärgning av medvetslösa 

eller svårt skadade personer, undersöka vad besättningsmän från Sjöfartsverkets lotsbåtar 

anser om systemen samt svårigheterna vid bärgning. I intervjuerna framkom det att dagens 

system varken är byggt för övning eller för räddning av någon som är medvetslös eller svårt 

skadad. Resultatet visar även att rådande väderförhållanden samt tiden är avgörande faktorer 

för en lyckad räddning. Majoriteten av besättningsmännen anser att ett system placerat i 

aktern tillsammans med det nuvarande systemet är den kombination av system som skulle 

kunna göra räddningsarbetet ombord på lotsbåtarna både enklare och effektivare. 
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Abstract 
 
The Swedish Maritime Administration is today the authority with the main responsibility in 

Sweden regarding search and rescue where the pilot boat is one of the vessels involved. 

However, the current system of salvage is considered to have some deficiencies regarding the 

rescue of persons from the water whom are unconscious or severely injured. The purpose of 

this study was that after an initial survey of the different systems for rescuing unconscious or 

severely injured people, examine what crew members from the Swedish Maritime 

Administrations pilot boats thinks about the systems and the difficulties surrounding the 

salvage. The interviews revealed that today's current system is not built to be practiced with or 

for the rescue of someone who is unconscious or badly injured. The investigation also shows 

that the prevailing weather conditions and time are crucial factors for a successful rescue. The 

majority of the crewmembers consider that a system located in the stern with today's existing 

system is the combination of systems that could make the rescue work aboard the pilot boats 

easier and more efficient. 
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Definitioner 

 

Anodisering Ytbehandling som förstärker materialets korrosionsskydd. 

EMPA European Maritime Pilots’ Association. Icke vinstdrivande 

organisation med syfte att förbättra situationen för lotsar i EU. 

Hypovolemisk chock Livshotande tillstånd som uppstår när man har förlorat mer än en 

femtedel av mängden blod eller vätska i kroppen. 

ISO 9001 Är en kvalitécertifiering för företag. 

JRCC Sveriges sjö- och flygräddningscentral baserad i Göteborg. 

SWL Safe Working Load. Den maximala viktbelastningen 

rekommenderad av tillverkaren. 
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1 Inledning 

Sverige är ett land omgivet av vatten. Här har sjöfarten alltid spelat en stor roll för samhället. 

Idag transporteras hela 90 % av våra varor sjövägen vilket gör sjöfarten till en vital del i 

vardagen (Sjöfartsverket, 2015). För att detta ska kunna skötas säkert och effektivt behövs en 

myndighet med sjöfarten som ansvarsområde. Den myndighet vi har idag som ansvarar för 

det är Sjöfartsverket. Dess ansvarsområden är vidsträckta och gäller allt ifrån isbrytning till 

farledsunderhåll. Ett annat område Sjöfartsverket ansvarar för är lotsning. Sjöfartsverket är 

idag statlig huvudman vilket innebär att det har ensamrätt till all lotsning som bedrivs 

(Bjelfvenstam m.fl. 2007). Idag finns det cirka 215 lotsar i Sverige och lika många båtmän 

(Sjöfartsverket, 2015).  

 

I svenska farvatten är lotsningen en central del eftersom våra farvatten ofta är trånga och 

svårnavigerade. Ett flertal av våra hamnar kräver dessutom lotsplikt vilket leder till många 

lotsningar varje år, i genomsnitt 33 000 (Sjöfartsverket, 2015). Det kan vara ett farligt arbete 

eftersom man som lots bland annat under skiftande väderförhållanden kan tvingas klättra upp 

9 meter längs fartygssidan. 

 

Lotsbåten i sig används inte alltid bara för transport av lots till och från fartyg. Den har även 

en betydande roll i sjöräddningsarbete eftersom Sjöfartsverket också är huvudansvarigt för all 

sjöräddning i Sverige (SFS 2003:789, kap 4. 8 §).  

 

För att kunna bedriva sjöräddning på ett säkert och effektivt sätt behövs också bra utrustning. 

Enligt Waller
1
 är problemet för Sjöfartsverket idag att dess system för bärgning av person från 

vattnet till lotsbåt otillräckligt. Inte när någon är vid medvetande och lindrigt skadad, men att 

bärga någon som är medvetslös eller svårt skadad anses idag mycket komplicerat. Detta beror 

på att bemanningen på lotsbåtarna många gånger är begränsad till två personer vilket gör 

uppgiften mycket svår. 

 

 

1
Erik Waller Processledare Lotsning 

Sjöfartsverket, telefonsamtal februari 2015 
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2 Bakgrund  

Sjöfartsverkets målsättning när det gäller sjöräddning är att inom Sveriges sjöterritorium 

kunna undsätta en nödställd inom 90 minuter från tidpunkten för olyckan i 90 % av fallen. 

Varje år för Sjöfartsverket statistik över alla dessa sjöräddningsinsatser. År 2014 uppgick de 

till 885 fall, varav Sjöfartsverket uppnådde målet för sjöräddningstjänsten på nationellt vatten 

i 95 % av fallen. Av dessa 885 fall medverkade Sjöfartsverkets egna farkoster i 243 av fallen 

där antalet ytenheter var 110 (se bilaga b). 2013 var antalet insatser 106. Enligt JRCC i 

Göteborg finns det ingen redovisning över hur många av Sjöfartsverkets egna lotsbåtar som 

deltog i dessa insatser, eftersom myndigheten även tillhandahåller andra fartyg, exempelvis 

isbrytare och olika typer av arbetsbåtar. Ingen särskiljning emellan ytenheterna som ägs av 

Sjöfartsverket finns. 

Men det står ändå klart att det förekommer ett betydande antal incidenter vilket gör det mer än 

befogat att utrusta fartygen med ett effektivt system anpassat för sjöräddning. 

 

 

2.1 Dagens befintliga system 

Det finns olika typer av lotsbåtar på 

marknaden idag. Eftersom alla har sina 

egna egenskaper valdes en modell som idag 

ingår i Sjöfartsverkets flotta. Sjöfartsverket 

har ett flertal lotsbåtar av denna modell 

med ett antal stationerade i Göteborg. 

 

Bilden till höger visar var dagens man-

överbord-system, evakueringsbanan, eller 

M.O.R.S. som den även kallas finns 

placerad. M.O.R.S. som står för Man 

Overboard Rescue System är en uppblåsbar 

stege som är mycket användarvänlig 

eftersom den är tämligen enkel i sin 

konstruktion. Den förvaras i en väska och 

Bild 1 Lotsbåt tillsammans med evakueringsbanans placering. 

Bilden är ett utklipp från säkerhetsplanen (se bilaga a). 
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skall innan uppblåsning placeras på avsedd plats. Stegen som blir uppblåst med hjälp av 

kolsyra har ett utlösarhandtag som efter aktivering gör systemet klart för användning på bara 

10 sekunder. Undertill finns stora stabiliseringsfickor vilket gör systemet stabilt på vattenytan. 

I aktern finns även en mindre badplattform samt en badstege. 

Det finns många fördelar med systemet men den stora nackdelen, vilket utgör grunden för 

denna studie, är att den nödställde måste vara vid medvetande eftersom det krävs att den 

nödställde klättrar ombord för egen kraft.  

Systemet har använts sedan 2000-talet och finns idag på de flesta av Sjöfartsverkets lotsbåtar. 

Förutom svenska Sjöfartsverket använder även amerikanska U.S. Coast Guard systemet. 
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3 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån en inledande kartläggning av olika system för bärgning av 

personer som är medvetslösa eller svårt skadade, undersöka vad besättningsmän från 

Sjöfartsverkets lotsbåtar anser om systemen samt svårigheterna vid bärgning. 

 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

 

• Vad anser de ombordanställda på lotsbåtarna om systemen i den inledande kartläggningen? 

• Vad anser de om dagens nuvarande system? 

• Vad anser de om möjligheterna till en lyckad bärgning när man är ensam på däck och 

personen i vattnet är medvetslös eller svårt skadad? 

• Vilka andra omständigheter menar de ombordanställda påverkar chanserna för en lyckad 

bärgning? 
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4 Tidigare studier 

Studien Lotsarnas säkerhet vid debarkering och embarkering (Öhman, 2011) inriktar sig mest 

på att förbättra säkerheten för lotsarna vid embarkering och debarkering men tar även upp en 

för denna studie intressant detalj. I avsnittet man-överbord-olyckor (kap. 8.1), behandlas två 

skilda man-överbord-olyckor med dödlig utgång som kunde fått ett lyckligare slut med rätt 

utrustning och andra rutiner ombord. 

Man-överbord-olyckor är lyckligtvis ganska ovanliga. Johan Öhman, sjökaptensstuderande på 

utbildningsprogrammet för sjöfart i Åbo, gjorde år 2011 en studie om lotsarnas säkerhet vid 

debarkering och embarkering av fartyg. Studien inriktade sig på olyckor som skett i Finland, 

där det under de senaste 50 åren har inträffat två olyckor med dödlig utgång. 

 

Gråhara-olyckan 

För drygt 40 år sedan, 1976, inträffade den näst senaste olyckan i Finland. Platsen var 

Gråhöra som ligger cirka 7 km sydsydost om Helsingfors centrum. Det var vid debarkeringen 

som lotsen, när han skulle klättra nedför lotslejdaren till lotsbåten, tappade greppet och föll i 

vattnet. Vid den här tidpunkten fanns det inget tvång för lotsarna att bära flytväst. Lotsen var 

heller inte simkunnig vilket gjorde att han fick panik. Det enda hjälpmedel de ombordvarande 

hade för livräddning var en livboj. Lotsen var dock så stressad och panikslagen att han inte 

fick tag i livbojen. Detta fick förödande konsekvenser och lotsen drunknade. 

Efter att ha analyserat olyckan i efterhand beslutade det finska Sjöfartsverket, 

Merenkulkulaitos, att man skulle införa ändringar av sina rutiner. Lotsarna blev ålagda att 

bära flytväst och besättningen skulle hädanefter omfatta minst 3 personer vid embarkering 

och debarkering av lots. 

 

Utö-olyckan 

Den senaste olyckan med dödlig utgång inträffade den 1 februari 1996. Olyckan ägde rum 

söder om finska Utö, vilket ligger cirka 80 km ifrån fastlandet. Denna olycka, till skillnad från 

olyckan på Gråhara, skedde när lotsen skulle embarkera ett fartyg. Vinden på 10-14 m/s 

tillsammans med vågor på 2-3 m gjorde bordningsmomentet vanskligt. Fartyget som skulle 

embarkeras var ett litet forskningsfartyg. Eftersom forskningsfartyget hade samma fribord 
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som höjden på lotsbåtens plattform för på- och avstigning, användes ingen lotslejdare. Istället 

hoppade lotsen i princip från ett fartyg till ett annat - ett riskabelt moment. För att göra 

ombordstigandet mindre riskfyllt placerades dock en säkerhetsman bakom lotsen. Trots denna 

åtgärd var olyckan framme på grund av avsaknad av korrekt utrustning och dålig 

kommunikation. 

Trots den nya rutinändringen med flytvästtvång hade inte lotsen heller denna gång flytväst. I 

det kalla vattnet tar det inte lång stund innan man riskerar att drabbas av hypotermi och 

därmed blir handlingsförlamad. 1992 gav EMPA, (European Maritime Pilots´ Association) ut 

ett direktiv på hur en lots bör vara klädd och utrustad vid ombordstigning. Ifall dessa 

anvisningar hade följts hade denna olycka troligtvis kunnat undvikas. Trots 20 år efter 

olyckan på Gråhara hade man inte heller vidtagit några åtgärder gällande installering av något 

system för man-överbord-olyckor. Den enda utrustning som fanns ombord var en livboj och 

kastlina. 

 Enligt Johan Öhman har det idag (2011) gjorts förbättringar av rutinerna ombord och rent 

generellt har attityden till säkerheten förbättrats. Hur dessa förbättringar har sett ut framgår 

dock inte av studien. 
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5 Metod 

5.1 Val av metod 

Den här studien genomfördes som en kvalitativ empiristyrd undersökning där en inledande 

kartläggning av bärgningssystem tillsammans med efterföljande intervjuer genomfördes. En 

kvalitativ metod valdes eftersom studien framförallt rörde olika människors syn på 

verkligheten och vad de anser är relevant. En verklighet som kan uppfattas på ett flertal olika 

sätt efter egna upplevelser och erfarenheter där det följaktligen inte finns någon absolut 

sanning (Ahrne, 2011). Intervjuerna skedde med personer som dagligen arbetar för utveckling 

och produktion av man-överbord-system samt med dem som arbetar på Sjöfartsverkets 

lotsbåtar. Den huvudsakliga kontakten med de berörda var via mail och i viss mån telefon. 

 

5.2 Genomförande 

Efter den inledande sökningen efter system visade sig att marknaden för dessa var mycket stor 

med mängder av olika varianter. Majoriteten av systemen krävde dock att personen i vattnet 

var vid medvetande. Eftersom syftet med kartläggningen var att redovisa system som kunde 

bärga medvetslösa eller svårt skadade avgränsades urvalet enligt följande: 

- Systemet skall klara bärgning av medvetslösa eller svårt skadade personer från vattnet till 

lotsbåt. Detta av endast en besättningsman. 

- Installation på lotsbåt måste vara möjlig. 

För att finna passande system för kriterierna gjordes en internetsökning. Sökord som ”man-

overboard systems”, ”man-overboard retrevial systems” och ”systems for rescuing 

unconscious people from the water” användes. 

Ett flertal system passade in efter studiens utsatta kriterier men eftersom att många av dessa 

liknade varandra i både utseende och tillvägagångssätt valdes de system som för varandra var 

olika. Den gallringen resulterade i att fyra system återstod. Systemen som då valdes ut 

hämtades från Markus Lifenet Ltd, Goodchild Marine Service Ltd, Retrieve Immobile Body 

System samt I.C. Brindle & CO Ltd. All kontakt och informationsutbyte skedde med 

kontaktpersoner via mail från respektive företag. Övrig information hämtades på respektive 

företags eller leverantörs hemsida. Hur själva användandet av systemen gick till finns 
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demonstrerat på film hos tre av de fyra systemen (Youtube, hyperlänkar i referenserna). Detta 

medförde fördjupad förståelse för funktionen av systemen eftersom det inte varit möjligt att 

kunna bevittna något av systemen på plats.  

Ett studiebesök på en av Sjöfartsverkets lotsbåtar fanns i ursprungsplanen men gick ej att 

genomföra p.g.a  saknad av övningstillfällen vid passande tidpunkt för bägge parter.  

I sökandet efter tidigare arbeten gällande system för bärgning av personer från vattnet har 

främst Linnéuniversitets biblioteksdatabas DiVA, Google Scholar och One Search använts. 

Inga arbeten med någon direkt koppling till studien hittades. Däremot ett arbete med fokus på 

olyckor där lotsbåtar varit involverade.  

De studerade man-överbord-olyckorna finns sammanfattade i studien Lotsarnas säkerhet vid 

debarkering och embarkering (Öhman, 2011).  Öhman fick mycket av sin information från 

Jukka Salokaarto, som 1997 skrev rapporten Luotsin hukkuminen Utössä paljasti 

työturvallisuuden puutteet, som översatt till svenska blir Lotsens drunkning vid Utö avslöjade 

brister i säkerheten. I olyckan på Gråhara refererar Öhman till en tidningsartikel, skriven 

1996 av Esko Rasilainen, som direkt översatt heter Lotsen föll mellan fartyget och drunknade. 

Finska Lotsverket kontaktades per mail första gången den 11:e mars, eftersom det var 

intressant hur deras system och rutiner såg ut idag. När svar uteblev gjordes fler kontaktförsök 

per telefon men dessvärre utan resultat. 

 

5.3 Intervjuer 

En inledande strukturerad intervju användes för att låta respondenterna fritt berätta om sina 

tankar och idéer (se bilaga c). Samtliga respondenter kontaktades via mail där de efter en 

kortare introduktion angående studiens problemformulering själva fick ta del av studiens 

kartläggning, dvs. de fyra man-överbord-systemen (kap. 6, s. 10-19). Kontaktuppgifterna 

mottogs från representanter på Sjöfartsverket. Samtliga respondenter arbetar på Sjöfartsverket 

som antingen lots eller båtman. Efter den inledande intervjun valdes tre av respondenterna ut 

för kompletterande intervjuer. Detta för att få en fördjupad förståelse i valen de gjorde och 

varför. Dessa tre respondenter fick förfrågan om telefonintervju var möjlig men samtliga 

avböjde och ville istället göra som tidigare. Studien följde Humanistiska vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2013). Deltagandet var frivilligt och samtliga 

medverkande informerades om att deras svar var anonyma. Svaren som gavs ska inte 
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användas i andra sammanhang än för denna studie. Normalortografi användes när intervjuerna 

sammanställdes i den ordningsföljd frågorna blev ställda. Vid återgivande av intervjusvar i 

resultatredovisningen har eventuella skrivfel korrigerats. Resultatet från den inledande 

intervjuundersökningen återberättas efter olika teman baserat på frågorna från 

intervjumanualen. 

Tabellen nedan visar antalet besättningsmän som kontaktades samt antalet svar. Det 

betydande bortfallet kan bero på att valet av kontakt till respondenterna var via mail och i 

många fall utan förvarning. 

 

Titel Antal Antal svar Svarande i % 

Lots 25 6 24 

Båtman 25 7 28 

Samtliga 50 13 26 

Tabell 1 Antalet kontaktade lotsar och båtmän samt andelen svar. 
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6 Kartläggning 

Det finns idag ett flertal olika system på marknaden vars syfte är att för besättningen 

underlätta bärgningen av personer från vattnet. Nedan presenteras de fyra system som 

samtliga utlovar sig falla inom ramarna för det tidigare nämnda urvalet i studien.  

Presentationen av de olika systemen inleds med en längre genomgång av själva systemen och 

avslutas med en kortare sammanfattning där systemets fördelar och nackdelar sammanställts. 

En kortare introduktion om företagen bakom de fyra systemen finns att tillgå under bilaga d. 

 

6.1 Markus Lifenet 

 

Generellt tillverkar Markus Lifenet Ltd två typer av man-överbord-system.  

1) Markusnet typ MS passar alla fartyg och kan få den nödställde ombord både manuellt vid 

klättring samt med hjälp av kran. Det krävs bara en man på däck för att iordningsställa 

systemet, och är personen i vattnet vid medvetande fungerar systemet bra. Tester gjordes 

ombord flodfärjan Pride of Clyde där offret spelade medvetslös. Fartyget i sig är något längre 

än en lotsbåt men har ett liknande fribord. Kontentan av testet finns tillgängligt på 

Markusnet:s egen hemsida redovisat i stillbilder, där en person ombord lyckats montera 

systemet och sedan säkert föra offret ombord med hjälp av kran inom loppet av 2 minuter. 

Testet gjordes i lugna vatten, och med hjälp av endast en båtshak drog man in offret i selen. 

Det får antas att det som redovisas återger det faktiska räddningsförloppet men eftersom de 

yttre förhållandena var perfekta är det svårt att dra några fler slutsatser huruvida systemet 

fungerar under svåra förhållanden. Någon ytterligare fördjupning av detta system blir det inte 

eftersom Markusnet:s VD Petur Th. Petursson rekommenderade dess andra system baserat på 

typen av fartyg. 

 

              Bild 2 Bärgning av person från vattnet med Markusnet typ MS med hjälp av kran. 
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2) Peturssons rekommendation för lotsbåtar var systemet Markus SCN8-400R. SCN som står 

för Scramble-net, kan även den, beroende på hur fartyget är utrustat och antalet personer i 

besättningen, få den nödställde ombord både manuellt genom klättring eller med hjälp av 

kran. Enheten bör förvaras midskepps fäst vid den övre delen av relingen där den är väl synlig 

från styrhytten men heller inte är placerad där det redan finns fendrar. Systemet kan antingen 

utlösas direkt från styrhytten eller manuellt på plats. Enheten är även mobil och kan tas lös 

från relingen för att förvaras i exempelvis styrhytten. Detta för att skydda den från väta för 

längre livslängd 

Specifikationer: 

Bredd: 160 cm    

Längd: 400 cm 

Lyfthöjd: 250 cm                                       Bild 3 Visar fästningen av systemet i relingen sett rakt framifrån. 

Vikt: 9,4 kg 

Material: Tillverkad av polyester i vävband med styva plast- och metalldelar konstruerade för 

marint bruk där vardera vertikala vävband viktbelastats överstigande 1000 kg, samt varje 

enskild maska med 500 kg. 

Valet av tillvägagångssätt för bärgning av personen beror helt på vilken bemanning man har 

tillgång till samt tillståndet hos personen i vattnet. Det finns tre tänkbara metoder: 

• Att personen på egen hand med hjälp av nätet klättrar ombord. 

• Att två personer ombord drar in personen i nätet för att sedan lyfta upp personen horisontellt 

med muskelkraft. 

• Att man mekaniskt lyfter upp personen horisontellt i nätet med hjälp av kran.  

Eftersom det för närvarande inte finns någon kran installerad på Sjöfartsverkets lotsbåtar 

kommer det att krävas en installation för att möjliggöra detta förfarande. Peturssons 

rekommendation var att montera en bom på taket som har en teleskopisk funktion, vilket 

möjliggör att den kan skjutas ut, utan att för den skull ta någon större plats. Den bör kunna 

komma ut minst 150 cm från fartygssidan. 
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Tillståndet hos personen i vattnet måste, som tidigare sagts beaktas, vilket ger följande 

rekommendationer. 

Den nödställde är vid medvetande 

Enheten utlöses antingen inifrån styrhytten eller från 

platsen där den är belägen. Med försiktighet manövrerar 

man båten mot den nödställde varpå man antingen kastar ut 

en kastlina eller använder båtshak för att hjälpa personen 

till nätet. Här kan personen antingen klättra ombord eller 

lyftas upp horisontellt manuellt eller med hjälp av kran. 

 

Den nödställde är medvetslös 

Enheten utlöses antingen inifrån styrhytten eller från 

platsen där den är belägen. 

 

Personen vid rodret manövrerar mot personen i vattnet tills 

man nått en position där den sistnämnda befinner sig precis 

framför fartyget och driver mot nätet. Besättningen 

förbereder sig med båtshak för att nå ut till den nödställde. 

Besättningen drar med hjälp av 

båtshake den nödställde          

mellan själva nätet och indragningslinan och drar sedan 

upp linan på den bortre sidan av den nödställde, och 

försäkrar sig sedan om att hela personen är i nätet. I 

detta skede kan personen vid rodret, om situationen 

kräver, förflytta lotsbåten till ett säkrare läge medan 

besättningen på däck har den nödställde i säkert förvar 

i nätet. 

Hur man sedan går tillväga i slutskedet beror helt på antalet 

personer i besättningen och den utrustning man har tillgång till. Är 

man två personer och arbetar manuellt, drar man upp personen 

Bild 4 Systemet sett ifrån sidan.  

Bild 5 Systemet med kran sett ifrån sidan 
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med hjälp av de två linor som finns på varsin ytterkant av nätet. Dessa linor har i förväg 

försetts med knopar efter hela dess längd för att ge ett bättre grepp. Man drar sedan i jämn takt 

upp personen och påbörjar därefter eventuellt hjärt- och lungräddning. Har man tillgång till 

kran går man tillväga på samma sätt förutom att man fäster kranens krok i den ögla som finns 

vid nätet för att sedan hissa upp personen. Detta görs innan man sänker ner nätet i vattnet. 

Bilden till höger illustrerar det fall där kranen är placerad vid relingen. Här menade Petursson 

att kranen bör vara placerad på taket med teleskopfunktion. 
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6.2 Man-överbord-plattformen 

 

Man-överbord-plattformen kan enligt Goodchild Marine Service modifieras för att passa de 

flesta typer av lotsbåtar och andra typer av arbetsbåtar. Systemet har sedan tidigare installerats 

på ett antal patrullbåtar inom polisväsendet i Southampton. Det är ett ganska komplext och 

dyrt system att installera men passar utmärkt att handhas av en person.  

 

Plattformen installeras i fartygets akter där den drivs elektriskt med hjälp av ett enkelt 

tvåknappssystem för nedhissning respektive upphissning. Vid bottenläget befinner sig 

plattformen ungefär 5 cm under vattenytan vilket gör det lättare att få upp den nödställde på 

själva plattformen. Vid uppfällning låses plattformen automatiskt i stuvad position. 

 

På Goodchild Marines hemsida finns det en länk till ett videoklipp där systemet demonstreras. 

Värt att notera är att det endast tar 7 sekunder för plattformen att gå från stuvat läge till 

nedfällt läge. Personen som styr plattformen kan även själv befinna sig på den eftersom att 

plattformen förutom när den är stuvad, alltid ligger i ett horisontellt läge. Man bör dock ha 

säkerhetslina på sig för att inte själv riskera att hamna i vattnet.  

För den som redan ligger i vattnet finns det en uppenbar risk att skadas av propellern eftersom 

man har systemet placerat i aktern. Här har man dock minimerat den risken eftersom det 

under plattformen finns en säkerhetsanordning i form av ett vertikalt skydd med horisontella 

stänger som är ungefär lika högt som plattformens djup. Detta skydd fälls ut per automatik i 

samband med nedfällningen av plattformen. Det ger dock bara maximalt skydd mot 

plattformens aktra del. Skulle den nödställde komma emot plattformen från sidan finns risken 

att bli träffad av propellern eftersom skyddet där är begränsat. 
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Specifikationer: 

Plattformens bredd: 2120 mm  Plattformens vikt: 130 kg 

Plattformens djup: 720 mm  Kraftkälla: 2 kW, 24 Volt DC 

Plattformens SWL: 300 kg            Skenans längd: Upp till 2000 mm                             

 

Bilderna visar hur plattformen ser ut i stuvat samt utfällt läge på polispatrullbåten Preventer. 

Enligt Alex Stypulkowski, som arbetar inom den marina enheten på Southampton polisen 

används systemet primärt för bärgning av redan döda personer eller tunga föremål. 

 

Stypulkowski anser även att systemet har brister. Vid sjöräddning i hårt väder då fartyget 

stampar kraftigt, är risken stor att personen i vattnet träffas av antingen propellern eller själva 

plattformen. Av den anledningen anser Stypulkowski att man inte skall använda sig av 

systemet ifall man opererar i områden med dåligt väder. Men om så ändå är fallet är ett 

sekundärt system som klarar av sämre förhållanden ett måste. 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 Plattformen i stuvat läge. Bild 7 Plattformen utfälld och nedsänkt. 
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6.3 Retrieve Immobile Body System 

 

Retrieve Immobile Body System eller R.I.B.S. är 

speciellt designat för att kunna bärga 

medvetslösa och svårt skadade personer från 

vattnet utan att besättningen själv behöver lämna 

fartyget. Systemet kan monteras på valfri plats 

ombord men det idealiska vore att placera den 

där den är synlig ifrån styrhytten. Systemet kan 

liknas vid en korg där den övre halvan har en 

öppning där man placerar den nödställde.  

                                                                                                  

Enligt R.I.B.S. grundare Kevin Madonough, har systemet använts i två meters sjögång med 

goda resultat. Korgen placerar man delvis under vattnet, där tajmingen vid lite sämre väder är  

nyckeln till en lyckad räddning. Systemet kräver även precis som Markus Lifenet, en 

elektriskt eller hydrauliskt driven bom eller dävert. Är man ensam på däck är tanken att man 

använder ena handen för kontroll av kranen, och den andra för att antingen placera korgen 

under den nödställde eller den nödställde i korgen. Detta gör man enklast med hjälp en 

båtshak eller liknande. 

 

Vid förvaring viks systemet på mitten vilket gör att den tar mindre plats och inte behöver vara 

fäst vid däverten förrän vid användning. Korgen är tillverkad av högkvalitativt stål 

tillsammans med nylonväv och med en vikt på 17 kg är den enkel att hantera.  

 

När den nödställde är vid medvetande 

Systemet tas fram från sin förvaring, viks ut och monteras på kranen. Med försiktighet 

manövrerar man båten mot den nödställde varpå man antingen kastar ut en kastlina, eller 

använder båtshak för att hjälpa personen till korgen som redan hissats ned i vattnet. Personen 

lägger sig horisontellt i korgen och besättningsmannen på däck hissar upp. 

 

Bild 8 Systemet sett framifrån. 
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När den nödställde är medvetslös 

Systemet tas fram från sin förvaring, viks ut och monteras på kranen. Med försiktighet 

manövrerar man båten mot den nödställde. Besättningsmannen manövrerar kranen med en 

hand och justerar korgens position i vattnet med den andra. Härnäst placerar man den 

nödställde i korgen, eller så placerar man korgen under den nödställde. Är man två personer 

på fartyget är det lämpligast om en kör kranen, och en fokuserar på att försöka få den 

nödställde i korgen. När personen sedan ligger horisontellt i korgen hissar man upp.  
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6.4 SB Rescue Sling 

 

SB Rescue Sling 

Syftet med detta system är att det kan opereras av enbart en person utan att personen själv ska 

behöva lämna fartyget för att få den nödställde i rätt position till själva bärgningen. Den 

används av militären, lotsbåtar, arbetsbåtar och mindre passagerarfartyg. I.C Brindle uppger 

att det idag finns ungefär 500 användare av SB Rescue Sling runt om i Storbritannien. 

Med en räckvidd på 4.5 meter och en vikt på endast tre kg är det ett effektivt system som 

passar utmärkt på fartyg med minimal besättning och lågt fribord. 

 

SB Rescue Davit 

SB Rescue Davit är däverten som monteras antingen på skottet eller ovanpå lotsbåtens tak. 

Denna kran förenklar bärgningen av den nödställde genom att man vinschar upp denne 

ombord på fartyget. Enligt I.C.Brindle ska man som ensam operatör kunna få ombord den 

nödställde genom manuell, elektrisk eller hydraulisk vinschning. 

 

På I.C Brindle:s hemsida finns en demonstrationsvideo där besättningen ombord en lotsbåt 

testar SB Rescue Sling tillsammans 

med SB Rescue Davit. Testet utförs 

med en begränsad besättning där de 

under lugna väderförhållanden ska 

försöka få ombord en person som 

spelar medvetslös. Uppgiften klarar 

man klanderfritt.  Värt att notera är att 

även detta test precis som Markusnet 

typ MS, gjordes under perfekta 

väderförhållanden. Men enligt I.C 

Brindle ska det även vara ett väl 

fungerande system under sämre väderförhållanden. 

 

Bild 9 SB Rescue Sling + SB Rescue Davit. 
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Specifikationer 

Längd: 5,17 meter med möjlighet till förlängning. Material: Anodiserad aluminium. 

Vikt: 3 kg.    Linans längd/diameter: 15 m/12 mm. 

   

Tillvägagångssätt 

1) Placera ramen runt kroppen på den nödställde. 

Situationen avgör tillvägagångssättet, men det görs 

antingen från huvudet eller från fötterna.  

Placera sedan ramen under armarna på den 

nödställde.  

2) Dra i utlösningslinan för att frigöra selen från 

själva ramen. Tajta selen runt den nödställde med 

ett lätt tryck av skaftet mot den nödställde. 

3) När man anser att selen är korrekt placerad 

och tajt, tar man bort ramen.  

4) Den nödställde tas ombord med hjälp av kran som antingen kan drivas elektriskt eller 

hydrauliskt. Det är möjligt att dra upp personen med hjälp av muskelkraft men man behöver i 

så fall vara fler än en person.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10 & 11 Visar tillvägagångssättet. 
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6.5 Sammanfattning 

Det är många faktorer som spelar in hur väl systemen fungerar och alla har sina för- och 

nackdelar. Nedan följer en kort sammanfattning om vardera system och huruvida systemen 

anses leva upp till studiens utsatta kriterier. 

 

Markus SCN8-400R 

Markus Lifenet är ett system som fungerar väl om den nödställde är vid medvetande. Detta 

eftersom det inte är speciellt komplicerat för den nödställde att för egen hand ta sig till nätet 

och sedan klättra eller bli upphissad till fartyget. Men med skadade eller medvetslösa personer 

som måste hissas ombord blir bärgningen genast mer komplicerad. Problemet är att man som 

ensam på däck både ska hålla ut nätet samtidigt som man ska få in den nödställde i detsamma. 

Här behöver man helst vara två personer för en lyckad bärgning. Det finns även en risk att den 

nödställdes eventuella skador förvärras eftersom personen måste rullas upp i nätet till däcket. 

Nätet kan dessutom bara monteras på vissa platser eftersom det behöver vara fritt från fendrar 

och annat längs fartygsskrovet. Installation av kran är även nödvändigt för att systemet ska 

fungera optimalt. Lever upp till kriterierna med viss tvekan.  

 

Man-överbord-plattformen 

Plattformen är ett både dyrt och avancerat alternativ men är samtidigt både skonsamt för den 

nödställde och enkel i sin hantering. Systemet kan utan minsta tvivel hanteras av en person 

och blir väldigt tidseffektivt eftersom det är redo för användning på bara några sekunder. 

Placeringen av plattformen gör att god kommunikation emellan båtmannen och 

besättningsmannen på däck är av yttersta vikt eftersom sikten ifrån styrhytten blir begränsad. 

Systemet är även ganska diskret eftersom förvaringen i stuvad position inte tar så mycket 

plats. I lugna väderförhållanden anses detta som det klart bästa alternativet men vid sämre 

väder anses det mer osäkert. Lever upp till de utsatta kriterierna 
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Retrieve Immobile Body System 

En praktisk detalj med systemet är funktionen att kunna fälla ihop den för bättre stuvning. Är 

den nödställde vid medvetande är det nog ett mycket effektivt system eftersom det i motsats 

till övriga system även fungerar hyfsat vid sämre väder. Däremot blir det även med detta 

system komplicerat om den nödställde är medvetslös eller svårt skadad. Dels kommer det bli 

svårt att både manövrera kranen samtidigt som man med båtshak ska försöka få in den 

nödställde i korgen. Vid sämre väder finns det även en risk att korgen vill vrida sig från 

lotsbåtens sida. Metoden är dock skonsam för den nödställde eftersom risken att hamna i 

närheten av propellern minimeras. Man behöver dock vara minst två personer för att kunna 

utföra en kontrollerad bärgning. Lever upp till kriterierna med viss tvekan. 

   

SB Rescue Sling + Davit 

SB Rescue Sling och Davit kan vara det enklaste systemet i undersökningen. Det är en smart 

konstruktion med ett flertal användningsområden som kan vara användbara vid andra 

situationer. Exempelvis kan man byta ut själva räddningsbygeln till andra redskap som 

båtshake eller kniv, som exempelvis skulle kunna användas till att kapa av en tamp som sitter 

fast i propellern. Eftersom räddningsbygeln går att plocka av underlättar det även vid 

stuvningen.  Konstruktionen är enkel och mobil vilket gör att den kan nyttjas på lotsbåtens 

alla sidor. Den lätta vikten gör den anpassad för att kunna opereras av en person. Däremot  

kan det kan vara problematisk att få själva ramen runt kroppen på den nödställde. Dels kan 

benen peka ned något under vattenytan samtidigt som armarna kan peka ut från kroppen. Vid 

ett sådant scenario blir det svårt att få ramen under den nödställdes armar. Det kan även vara 

komplicerat att få runt ramen på en nödställd som drabbats av panik. Det positiva är att man 

vid sämre väderförhållanden kan röra sig fritt på däcket och inte är fast vid en punkt. 

Installation av kranen är dock ett måste eftersom man som ensam besättningsman på däck inte 

själv kommer orka dra upp den nödställde från vattnet. Lever upp till de utsatta kriterierna 

efter vissa modifikationer som nämns ovan. 
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7 Resultat 

Vilka vet vad för system som passar bäst ombord om inte de ombordanställda. De har 

kunskaper och erfarenheter som är av yttersta vikt när det kommer till användandet av 

systemen och vad som är möjligt att genomföra. 

I detta avsnitt sammanfattas det resultat som framkommit under intervjuerna. Samtliga 

respondenter kommer att vara anonyma. Utvalda citat presenteras med korrigering för 

eventuella skrivfel. 

Resultatet av intervjuerna redovisas inledande utifrån följande teman: Fördelar och nackdelar 

med dagens system, morse-sliden, bärgning av medvetslös eller svårt skadad person med 

dagens system, placering av man-överbord-system ombord, behovet av övning av man-

överbord-situationer samt respondenternas val av bärgningssystem. 

Efter den inledande resultatredovisningen presenteras det resultat som framkom under de 

kompletterande intervjuerna med de tre utvalda respondenterna. 

 

Fördelar och Nackdelar med dagens system, morse-sliden. 

Majoriteten av respondenterna är överlag positivt inställda till dagens system. Samtliga är 

dock överens om att dåligt väder försvårar arbetet avsevärt. Är man dessutom ensam på däck 

och har en medvetslös person i vattnet, blir räddningsaktionen mycket komplicerad. 

Fördelarna är dock att mors-sliden är mjuk vilket minimierar risken att skada den nödställde 

ytterliggare samt att den är nära vattenytan vilket gör det enklare att kunna släpa upp den 

nödställde. Enligt respondenterna krävs det dock en skicklig båtförare eftersom det inte är helt 

enkelt att manövrera fartyget i rätt position. Speciellt vid sämre väderförhållanden. Två av 

respondenterna sammanfattar ganska väl vad den stora majoriteten i studien tycker enligt 

följande. 

 

Det fungerar efter omständigheterna ganska väl. […] Fördelen är att den är mjuk och att 

den nödställde ofta känner större trygghet att komma närmare denna än till badplattformen 

som är hård. Där kan man även hamna under och slås medvetslös, tryckas ner under vattnet, 

samt komma till propellrarna, vilket skrämmer de flesta. 
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Det fungerar relativt bra om man är två man ombord. Det fungerar mkt sämre om man är 

ensam och måste både manövrera och vara ute. En fördel är att sliden är mjuk och relativt 

anpassad för att ”släpa” upp en person på. Vidare är det bra att man kommer nära 

vattenytan. 

 

Respondenternas åsikter angående fördelarna respektive nackdelarna sammanfattas 

nedan. 

 

Fördelar 

+ Lätt att ta sig upp från sjön. Man kommer nära vattenytan. 

+ Morse-sliden är mjuk. 

 

 

Nackdelar 

- Tar lång tid att återställa. 

- Ej optimerat för en besättningsman. 

- Fungerar dåligt vid sämre väderförhållanden. 

- Endast anpassat för personer som är vid medvetande. 

 

Bärgning av en medvetslös eller svårt skadad person med dagens system. 

Respondenterna anser att skillnaden att bärga en medvetslös person gentemot en medveten 

person är mycket stor. Morse-sliden är konstruerad för den medvetne eftersom tanken bakom 

systemet är att man ska kunna ta sig ombord på egen hand. Är den nödställde medvetslös 

måste båda i besättningen hjälpas åt vilket i sin tur innebär att ingen kommer kunna stå vid 

rodret. Detta ställer höga krav på både utrustning och besättning. Morse-sliden är tyvärr inte 

lämpat för uppgiften vilket respondenterna är överens om. Att bärga en medvetslös eller svårt 

skadad person är mycket komplicerat och beror enligt en av respondenterna på ett antal 

omständigheter. 
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Detta är givetvis väldigt beroende på rådande omständigheter såsom antal i besättningen 

samt väder och tid på dygnet. 

 

Samtliga respondenter är överens om att det är mycket svårt att bärga någon från 

vattnet om man är ensam på däck. Tidsåtgången är självklart beroende av väderleken 

men i lugnt väder anser majoriteten att det skulle ta ungefär tio minuter. Vid dåligt 

väder reduceras möjligheten till en lyckad räddning markant. En av respondenterna 

känner tvivel på om det överhuvudtaget är möjligt. 

 

Nej, jag anser att våra möjligheter att ta upp folk från vattnet är ytterst begränsade. 

 

Eftersom tiden är så pass viktig, speciellt när det är vinter, är det av yttersta vikt att man har 

ett system som klarar av att ”vara redo för insats” på väldigt kort tid. Man-överbord-

plattformen har ju den fördelen att den på ett fåtal sekunder går från sin stuvade position till 

nedsänkt i vattnet och redo för bärgning. 

 

Placering av man-överbord-system ombord. 

Även här är samtliga respondenter överens om att systemet skall vara placerat i aktern. 

Nackdelen är dock att personen i vattnet kommer i närheten av propellern vilket kan vara 

skrämmande för många. Ett flertal respondeter ser även att man borde kunna manövrera båten 

från aktern vilket skulle underlätta räddningen eftersom man inifrån styrhytten har begränsad 

sikt akteröver. 

Både Markus Lifenet samt Retrieve Immobile Body System är system konstruerade att 

användas längs fartygssidan, vilket får ses som en nackdel. 
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Behovet med övning av man-överbord-situatiner. 

I dagsläget övar man man-överbord-olyckor två gånger per år. Detta görs oftast i lugnt väder 

och i närheten av kaj. Majoriteten av respondenterna tycker detta är alldeles för lite. Övning 

borde hållas oftare och i olika väderlekar. Man vill däremot inte utsätta någon för risker under 

övning vilket leder till att man tar det säkra före det osäkra. Systemet i sig är enligt en av 

respondenterna inte ens konstruerat för att kunna övas med. 

 

Väldigt dåligt om personen är medvetslös och det är dåligt väder. Dagens system är inte 

byggda för att övas med vilket är direkt förkastligt. 

 

 

Som en av respondenterna uttrycker sig är dagens system inte byggt för att övas med. 

Att ha ett enkelt och användarvänligt system är viktigt för att få besättningen att 

känna att övning inte är jobbigt och påtvingat. Med morse-sliden blir det dock så 

eftersom efterarbetet med stuvning och återställning tar tid. Med ett system liknande 

man-överbord-plattformen skulle man förenkla övningsmomentet väsentligt och med 

största säkerhet kunna öva oftare utan att besättningen känner att övningen blir ett 

hinder i arbetet eftersom det idag är så tidskrävande. Att övning ger färdighet är ett 

uttryck som en av respondenterna sammanfattar ganska väl. 

 

Övning och åter övning med utrustningen man har ombord gör att man ökar möjligheten till 

att rädda personer i vattnet samtidigt som att man kan finna eventuella brister i sitt system. 

 

Respondenternas val av bärgningssystem. 

Respondenterna är överens om att två av de fyra redovisade systemen är bättre lämpade än 

övriga. I figuren nedan redovisas vilka system som respondenterna valde samt vilken 

yrkestitel den tillfrågade har. Resultatet visar en nästan identisk fördelning över valet av 

system. Utfallet kan mycket väl bero på att man oavsett yrkestitel har en liknande uppfattning 

över vilket eller vilka system som anses mest lämpade. 
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Figur 1 Visar respondenternas val av system fördelat mellan lotsar och båtmän. 

 

Som figuren visar föll respondenternas val uteslutande på man-överbord-plattformen och SB 

Rescue Sling. Dessa två system sticker ut med tanke på att det råder ingen tvekan om att 

bägge systemen går att handhava av en ensam besättningsman. De andra två systemen skall 

enligt utsaga även klara av det, men där råder det lite mer frågetecken speciellt när det blir 

sämre väderförhållanden. 

Förutom att man-överbord-plattformen anses vara det mest lämpade när man är ensam på 

däck ser några av respondenterna andra fördelar med systemet. En av respondenterna lyfter 

fram möjligheten att man enkelt kan släpa upp en skadad person på plattformen vilket 

respondenten anser vara särskilt viktigt när man inte vet om personen i vattnet drabbats av 

nack- eller ryggskador. En annan tar fram scenariot att personen i vattnet kan vara 

hypotermisk. Vinschningen blir då ett riskfyllt moment eftersom en vertikal position av den 

nödställde kan utlösa en dödlig hypovolemisk chock (Brändström, 2008). Därför är bärgning i 

ett horisontellt läge att föredra. 

 Efter intervjuerna framkom det att två av respondenterna redan hade förslag på hur man 

skulle kunna förbättra befintliga system, men även egna intressanta idéer på helt nya 

konstruktioner. Att besättningen på båtarna tänker utanför boxen är klart positivt och något 

som Sjöfartsverket borde ta till sig och utnyttja. 

 

En vidareutveckling av man-överbord-plattformen. De andra systemen har jag varit med 

och provat, och känner till deras fördelar och brister. […] Men då vi har ”badbrygga” på 

nästan alla snabbgående båtar som har platt akter så skulle man kunna utveckla denna 

plattform i kombination med badbryggan. 
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Jag svarar definitivt alternativ två, lyftplattformen. Enligt mig finns det många fördelar med 

vissa typer av plattformar. […]  man kan sköta detta om man bara är en person i båten.  

Man kan integrera detta när man bygger nya båtar men även på ett okej sätt på befintliga 

båtar. Snabb räddningsaktion. 

 

 

7.1 Kompletterande intervjuer 

För att få en en fördjupad förståelse över respondenternas val av system efter studiens 

kartläggning gjordes kompletterande intervjuer med tre av respondenterna för att ta reda på 

tanken bakom valen de gjorde. Nedan visas de tre respondenternas yrkestitel och erfarenhet. 

Respondent 1: Arbetar som båtman på västkusten med 30 års erfarenhet inom yrket. 

Respondent 2: Arbetar som lots i Stockholmsområdet med 14 års erfarenhet inom yrket. 

Respondent 3: Arbetar som båtman i södra Sverige med 10 års erfarenhet inom yrket. 

 

Vilket av systemen i studiens inledande kartläggning anser du passar bäst på Sjöfartsverkets 

lotsbåtar och varför? 

Samtliga respondenter som deltog i den kompletterande intervjun ansåg att samtliga system 

som redovisades i kartläggningen skulle vara möjliga att använda på lotsbåtarna men att några 

system var bättre lämpade än andra. Respondent 1 och 2 ansåg att man-överbord-plattformen 

var det bästa alternativet medans respondent 3 valde SB Rescue Sling.  

Varför gjorde då respondenterna dessa val? En av respondenterna anser att man-överbord-

plattformen är det bästa alternativet från kartläggningen men att det genast kan bli 

komplikationer vid sämre väder. 

 

Man-överbord-plattformen men... Att bärga/rädda en person över akterspegel via hissramp 

eller fast plattform fungerar i blankt vatten. Men vid grov sjö uppstår det ibland ett farligt 

sug som kan dra en person under plattformen för att sedan när båten sätter i sjön bli 

smackad som en fulgsmälla. I värsta fall med allvarliga skador som följd.  – Respondent 1. 
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Den andra respondenten som också ansåg att man-överbord-plattformen var det bästa 

alternativet tycker det är väldigt viktigt att systemet är enkelt och effektivt. Respondenten ser 

också en fördel med att systemet är placerat i aktern istället för vid fartygssidan där dagens 

system morse-sliden är placerat.  

 

För oss på Sjöfartsverkets lotsbåtar anser jag att det är väldigt viktigt att systemet är enkelt 

och effektivt. Man-överbord plattformen verkar vara både och. Att systemet också är 

placerat i aktern istället för efter fartygssidan tycker jag är klart positivt.   – Respondent 2. 

 

Respondent 3 däremot anser att SB Rescue Sling är det bästa alternativet. Respondenten 

tycker att det är viktigt att systemet är enkelt och smidigt och ser fördelar med att systemet 

kan opereras runt hela fartyget. 

 

Jag tycker SB Rescue Sling verkar vara ett intressant system som skulle passa oss på 

lotsbåtarna ganska bra. Det verkar vara tämligen enkelt att använda och att man kan fånga 

in den nödställde runt hela båten är något som skulle hjälpa oss mycket.   – Respondent 3. 

 

Vilka brister såg du med de övriga systemen i kartläggningen? 

En annan intressant aspekt är att få en förståelse över vad respondenterna ansåg om de övriga 

systemen i kartläggningen och ifall de såg några brister med dem. Det framkom att samtliga 

system anses dugliga för sjöräddning men att vissa kanske inte är lämpliga att installera på 

just Sjöfartsverkets lotsbåtar. En av respondenterna hade tidigare erfarenhet av Markus 

Lifenet och ansåg att det krävs både goda väderförhållanden och två i besättningen för att 

systemet ska fungera optimalt. 

 

Vid flertalet övningar så har jag använt Markus Lifenet, men upplever att det måste vara 

fint väder och/eller att personen är vid god hälsa och klarar att ta sig in i eller klättra själv. 

Problemet är att man skall hålla ut nätet samtidigt som man skall dra in den nödställde i 

”fållan”. Detta kräver ofta två personer, ensamt så blir det genast besvärligare.-  

Respondent 2. 

 



29 
 

Precis som Markus Lifenet var det ingen av respondenterna i den föregående intervjun som 

valde R.I.B.S. Eftersom systemet i dagsläget endast är i bruk på ett fåtal färjor på 

Michigansjön så var det ingen som hade någon erfarenhet av systemet. En av respondenterna 

såg dock svårigheter med systemet när det är sjögång och båten rullar. 

 

Systemet ni kallar R.I.B.S. verkar vara ett system där det är svårt att få in en person i vid 

sjögång. Rullande båt och ett skavande fram och tillbaks gör det svårt. – Respondent 3. 

 

Trots att det var många av respondenterna som ansåg att SB Rescue Sling var det mest 

optimala systemet så var det en av respondenterna i den kompletterande intervjun som hade 

tidigare erfarenhet och ansåg att systemet hade sina brister. Men med lite modifieringar 

ombord och mycket träning så anser respondenten att det ska fungera. 

 

Rescue Sling är svårhanterad om personen som skall räddas inte ligger vid skrovsidan. Man 

behöver en bom och en plattform som är sjöstabil. Träning och åter träning så funkar detta 

till viss del. – Respondent 2. 

 

När det gäller man-överbord-plattformen var det ingen av respondenterna i varken denna 

kompletterande intervjun eller i den föregående som hade något negativt att säga om själva 

systemkonstruktionen eller dess utövande. Nackdelarna med systemet var det som nämndes 

tidigare att personen i vattnet riskeras att skadas av antingen plattformen i sig eller propellern. 

Speciellt vid sämre väderförhållanden. 

 

Vad anser du vara viktigt när det gäller bärgningssystem i allmänhet? 

Förutom att ta reda på respondenteras åsikter angående bärgningssystemen i kartläggningen så 

är det även intressent att få reda på vad de tycker rent generallt om bärgningssystem.  

Tidigare har det nämnt mycket om hur viktigt det är med tidsåtgången vilket en 

respondenterna återigen nämner här.  
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Är personen i vattnet medvetslös så är det väldigt viktigt att denne kommer upp i båten så 

fort som möjligt. Det finns ingen tid att förlora vid sådana lägen. – Respondent 2. 

 

En av respondenterna nämner en trestegsmetod där räddningsprocessen är indelad i 

olika moment. Att hålla koll på personen i vattnet, infångningssystemet samt 

upptagningssystemet. Dessa tre steg är enligt respondenten viktiga pusselbitar för ett 

bra bärgningssystem.  

 

Man får indela hela processen  i olika moment. Först och främst skall det vara lätt att ha 

koll på personen i vattnet. Sedan är det viktigt att ha ett fungerande infångssystem. Sist men 

inte minst ett bra upptagningssystem. - Respondent 1. 

 

Samma respondent nämner också hur viktigt det är att alla tre momenten har enkla lösningar 

när det gäller teknik och övningsmöjligheter. 

 

Respondent 3 har också sedan tidigare påpekat hur viktigt det är med att ha en enkel 

utrustning som är lätt att jobba med. Respondenten nämner även att systemet borde vara 

möjligt att operera som ensam besättningsman vilket kartläggningen redan grundades på. 

 

Det ska vara enkelt att hantera så att man även som ny ska kunna hantera utrustningen efter 

en kort introduktion. Vill helst se möjligheten att kunna bärga någon på egen hand med. - 

Respondent 3. 
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8 Diskussion 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utifrån en inledande kartläggning av olika system för bärgning av 

personer som är medvetslösa eller svårt skadade, undersöka vad besättningsmän från 

Sjöfartsverkets lotsbåtar anser om systemen samt svårigheterna vid bärgning. Eftersom att 

bemanningen på Sjöfartsverkets lotsbåtar är så låg lades fokus på att hitta befintliga system på 

marknaden som ansågs klara av bärgning som ensam besättningsman. Fyra för varandra olika 

system valdes ut. Det finns klara skillnader på både tillvägagångssätt och effektivitet och alla 

system kanske inte heller är lämpade för just lotsbåtar. Resultatet visar att de mest avgörande 

faktorerna för en lyckad räddningsinsats är tiden, bemanningen, systemkonstruktionen och 

rådande väderförhållande. 

Man kan se ett tydligt likvärdigt mönster på respondenternas åsikter. Man-överbord-

plattformen och SB Rescue Sling var de två system som uteslutande valdes ut av 

respondenterna med en liten majoritet för man-överbord-plattformen. Bägge systemen är även 

anpassade för att plocka upp den nödställde på den aktra delen av fartyget vilket samtliga 

respondenter ansågs vara mest lämpligt. Respondenterna som deltog i den kompletterande 

intervjuundersökningen ansåg att samtliga system i kartläggningen duger för sjöräddning men 

att Markus Lifenet och R.I.B.S. inte är anpassade för lotsbåtar där bemanningen är begränsad. 

Samtliga system i kartläggningen får dock ses som svårhanterliga vid dåligt väder. 

Dagens system anses tillfredsställande ifall personen i vattnet är vid medvetande och det är 

bra väderförhållanden. Men samtliga upplever problem om personen i vattnet är medvetslös 

och det är sämre väderförhållanden. Att utföra en bärgning som ensam besättningsman anses 

då väldigt komplicerat. 

Det är även tydligt att respondenterna upplever en brist i övningsarbetet. Morse-sliden är som 

tidigare nämnts inte tillverkad för att övas med vilket i sin tur gör det svårt för besättningen att 

bli duktig på hantering av utrustningen. I värsta fall kan detta i slutändan mycket väl påverka 

chanserna att lyckas väl med en räddningsoperation. 

Däremot är både man-överbord-plattformen samt SB Rescue Sling både användarvänliga och 

klart lämpliga för övning.  
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8.2 Metoddiskussion 

Metoden att analysera man-överbord-system utan att själv sett dem får ses som en nackdel. 

Resultatet som uteslutande visar vad besättningmän från Sjöfartsverkets lotsbåtar anser känns 

trovärdig eftersom att det är dessa personer som borde ha den klaraste bilden över hur det ser 

ut i dagsläget och vilka förbättringar man kan göra. Systemtillverkarna som kontaktades vill 

däremot med största sannorlikhet försöka sälja in sin produkt så mycket som möjligt vilket 

kan ha medfört att deras medverkan inte alltid var objektiv.  

Därför var det vitalt att låta lotsarna och båtmännen själva få analysera systemen eftersom 

deras tankar och uppfattningar ej är till fördel för något enskilt system. På grund av det stora 

antalet kontaktade respondenter tillsammans med att samtliga skulle ta del av studiens 

kartläggning valdes mailintervju istället för muntliga intervjuer. Detta kan ha bidragit till det 

betydande bortfallet eftersom att man får svårt att skapa en relation till respondenten vilket 

kan göra det svårare att få respondenten att känna sig motiverad att bidra. Att det inte gjordes 

personliga intervjuer var helt och hållet av praktiska skäl eftersom respondenterna jobbar och 

bor över hela landet. Trots bortfallet fungerade det öppet riktade frågorna baserade på 

respondenternas egna åsikter och erfarenheter väl. Hade intervjumallen varit striktare skulle 

inte respondenternas svar ha fallit lika väl ut eftersom de ej kunnat uttrycka sig helt fritt. Det 

hade dock varit önskvärt med fler respondenter vilket hade gett studien ytterligare bredd. De 

kompletterande intervjuerna gav studien ytterliggare lite djup i respondenternas val av system 

från kartläggningen.  
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9 Slutsats och rekommendation 

Studien bekräftar bilden av att det i dagsläget är väldigt komplicerat att bärga någon som i 

vattnet är medvetslös eller svårt skadad när man är ensam besättningsman. Samtliga 

respondenter är överens om att dagens system ej är anpassat för uppgiften. Därav dras 

slutsatsen att dagens system bör kompletteras med ett annat. Systemet bör vara tidseffektivt 

eftersom våra svenska farvatten under större delen av året är kalla, vilket ger personen i 

vattnet en begränsad tid för överlevnad. Systemet bör även kunna opereras av endast en 

person eftersom bemanningen på lotsbåtarna idag är begränsad.  

Det system i studien som uppfyller ovanstående kriterier är man-överbord-plattformen. 

Systemet kan utan problem hanteras av en person samtidigt som det är i särklass det mest 

tidseffektiva systemet. Plattformen skulle även kunna kompletteras med SB Rescue Sling som 

kan användas som hjälpmedel för att få in den nödställde till själva plattformen. Eftersom 

plattformen riskerar att skada den nödställde vid dåligt väder bör den modifieras lite från 

ursprungskonstruktionen. Ett mjukare material runt själva plattformen minskar risken för 

ytterligare skador på den nödställde i vattnet. Appliceras dessa två system ombord 

Sjöfartsverket lotsbåtar tillsammans med morse-sliden har man definitivt goda chanser till 

lyckade bärgningar. Detta förutsätter dock att man ser över sina rutiner när det kommer till 

övning. Är inte besättningen i sig duktiga på hanteringen av utrustningen så kan det få 

ödesdigra konsekvenser. 
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10 Förslag på vidare forskning 

Ifall Sjöfartsverket beslutar sig för att i framtiden testa ett nytt system skulle det vara en idé 

att hjälpa dem se över hur själva installationen skulle se ut samt göra kostnadsberäkningar. 

Om det finns möjlighet skulle det vara intressant att titta på möjligheterna att konstruera ett 

helt nytt system tillsammans med de personer som redan idag sitter på intressanta idéer. 

Det kan även vara av intresse att se hur det ser ut i andra länder och göra en jämförelse 

emellan dessa för att se hur det skiljer sig. 
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From: ekmanjohan@live.se 

Subject: Examensarbete man-överbord-system 

 

Hej,  

Johan Ekman heter jag, nyexaminerad från det 4-åriga Sjökaptensprogrammet i Kalmar. Tillsammans med min 

klasskompis Mikael Strindin skriver vi nu i vår vårat examensarbete. 

Titeln för vårat arbete är "System för bärgning av person från vattnet till lotsbåt". Problemformuleringen vi har 

är att dagens system anses otillräckligt vid räddning av personer som antingen är medvetslösa eller svårt 

skadade. Vi har tagit fram fyra potentiella system som finns på marknaden idag vilka alla anses vara designade 

för att klara av den uppgiften. 

Det mest intressanta är dock att undersöka vad ni i besättningen på lotsbåtarna anser om systemen samt 

svårigheterna vid bärgning. 

De fyra förslagen vi tagit fram finns bifogade i mailet. 

De frågor vi skulle vilja ha svar på är: 

1) Hur anser du att dagens system, morse-sliden, fungerar? Fördelar/Nackdelar? 

2) Hur komplicerat anser du att det är att bärga en medvetslös eller svårt skadad person från vattnet till lotsbåten 

med dagens system i lugnt väder?  

3) Anser du att det är möjligt att som ensam på däck kunna bärga en person ur vattnet till lotsbåten om personen 

är svårt skadad eller medvetslös? Ifall ja, hur lång tid tror du att en sådan räddning skulle kunna ta i lugnt väder? 

4) Var på båten anser du att ett man-överbord-system är mest lämpligt att placera? 

5) Anser du att det övas tillräckligt för att kunna hantera en man-överbord situation ifall den uppkommer? 

6) Vilket av våra 4 förslag anser du hade passat bäst ombord på era lotsbåtar? Varför valde du just det?  

7) Har du någon gång varit med om en räddningsaktion där ni tagit upp folk från vattnet till lotsbåten?  

Ifall ja, berätta gärna hur det gick. 

Skriv även vilken arbetstitel du har. Lots eller båtman. 

Jag fick era mailadresser av Sanja Dimic och vi hade verkligen uppskattat om ni kunde hjälpa oss med 

detta. Alla svaren kommer att vara anonyma.  

Tusen tack på förhand! 

Johan Ekman & Mikael Strindin 
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Markus Lifenet 

Markus Lifenet Ltd är ett familjeföretag baserat på Island som har över 30 års erfarenhet av 

man-överbord-system. Sedan slutet på 90-talet har de inriktat sig på de flesta typer av fartyg 

och andra anläggningar till sjöss och har idag ett flertal produkter som alla har testats i 

extrema miljöer på haven utanför Island. 

 

Man-överbord-plattformen 

Man-överbord-plattformen är framtagen av Goodchild Marine Service Ltd från Norfolk, 

England. De har sedan starten 1978 utvecklats till ett modernt båtbyggarvarv där de designar, 

bygger, reparerar och utvecklar alla typer av kommersiella fartyg och fritidsbåtar. 

 

Retrieve Immobile Body System 

Retrieve Immobile Body System eller R.I.B.S är framtagen av Kevin Madonough som till 

vardags arbetar som kapten på en färja i Michigansjön. För ett antal år sedan fick Madonough 

ett krav från U.S. Coast Guard att kunna bevisa att han och hans kollegor hade kompetensen 

att kunna bärga en medvetslös person från vattnet. Madonough, som har över 40 års 

erfarenhet i yrket, har tidigare varit med om situationer där människor hamnat i vattnet. De 

händelserna tillsammans med kravet från U.S. Coast Guard fick honom att vilja utforma ett 

nytt system designat för att kunna rädda medvetslösa personer från vattnet.  

 

SB Rescue Sling 

I.C. Brindle & CO Ltd grundades 1994 med målet att kunna leverera högkvalitativ 

säkerhetsutrustning till den internationella sjöfarten. Sedan 1994 är företaget ISO 9001-klassat 

vilket är ett signum för god kvalité. Företaget är baserat i Storbritannien och är distributör till 

Deutsche Schlauchboot GmbH (DSB). Produkten SB Rescue Sling är dock ett patent från 

Norge. SB, som står för Sula Bedriftsteneste, är ett kommersiellt företag baserat i Langevåg, 

en by 30 km från Ålesund. 

 

Bilaga d. Presentationen av företagen bakom systemen. 


