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SAMMANFATTNING

Att säkert navigera ett fartyg in till eller ut från en hamn är ett av de svårare momenten 
inom sjöfarten. För att underlätta uppgiften har man under lång tid använt sig av lotsar –
erfarna sjömän med hög grad av lokalkännedom som assisterar fartygets ordinarie 
besättning med navigering och andra uppgifter relaterade till en säker passage genom 
farleden och hamnen.

Ny teknik, tillsammans med ekonomiska och säkerhetsmässiga överväganden, har lett fram 
till frågan om det i någon mån är möjligt att bedriva lotsning från andra platser än från 
fartyget självt, s.k. fjärrlotsning. Att överföra lotsningsfunktioner från en fartygsbrygga till 
ett landbaserat kontrollrum är emellertid ingen trivial fråga. Inom komplexa sociotekniska 
system som sjöfarten innebär införandet av ny teknik och nya metoder alltid nya 
svårigheter och problem, och förutsättningarna för och konsekvenserna av en förändring
måste analyseras noggrant. Denna studie syftar till att vara en första sådan analys. 
Förutsättningarna för fjärrlotsning undersöks genom en litteraturstudie, en empirisk studie 
bestående av intervjuer med lotsar och annan personal samt en riskanalys.

Med utgångspunkt i ett kontrollperspektiv, hämtat från Cognitive Systems Engineering, 
identifierar litteraturstudien ett grundläggande teoretiskt problem med fjärrlotsning samt ett 
sätt att hantera detta. Den empiriska studien ger stöd åt tanken att problemen kan hanteras 
och att fjärrlotsning således är möjligt att genomföra. Riskanalysen identifierar slutligen ett 
antal tänkbara risker med fjärrlotsning. Dessa bedöms dock inte vara oacceptabla ur 
säkerhetssynpunkt. Sammantaget blir studiens huvudsakliga slutsats att det verkar finnas 
goda förutsättningar för att bedriva någon form av fjärrlotsning. Ett förslag på hur detta 
skulle kunna gå till presenteras också.
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1   INLEDNING

Att säkert framföra ett fartyg in till eller ut från en hamn tillhör sjöfartens svåraste moment. 
Hamnar ligger av nödvändighet vid skyddade kuststräckor vilket medför att sträckan 
mellan havet och hamnen kan bli svårnavigerad. Ofta är en avgränsad farled den enda säkra 
vägen och fartyg som hamnar utanför farleden löper stora risker. För att underlätta 
farledsnavigering har man under lång tid använt sig av lotsar – erfarna sjömän med hög 
grad av lokalkännedom som assisterar fartygets ordinarie besättning med navigering och 
andra uppgifter relaterade till en säker passage genom farleden och hamnen.

Ny teknik, tillsammans med ekonomiska och säkerhetsmässiga överväganden, har lett fram 
till frågan om det i någon mån är möjligt att bedriva lotsning från andra platser än från 
fartyget självt. Om det går att överföra tillräcklig information från fartyget till exempelvis 
en landbaserad central skulle lotsning – s.k. fjärrlotsning – kunna bedrivas därifrån, 
möjligen med ekonomiska besparingar och minskade risker som följd. (Hadley, 1999)

Att överföra lotsningsfunktioner från en fartygsbrygga till ett landbaserat kontrollrum är 
emellertid ingen trivial fråga. Inom komplexa sociotekniska system som sjöfarten innebär 
införandet av ny teknik och nya metoder alltid nya svårigheter och problem, och 
förutsättningarna för och konsekvenserna av en förändring måste analyseras noggrant
(Hollnagel & Woods, 2005). Denna studie är ett försök till en sådan analys.

1.1   Förhållande till tidigare forskning

Det finns förhållandevis lite skrivet om ämnet fjärrlotsning. Några rapporter från mitten 
och slutet av nittiotalet (Robinson, 1993; Hughes, 1998; Hadley, 1999) diskuterar allmänt 
betydelsen av ny teknik för sjöfarten och möjligheter och problem med att lotsa från land. 
Två nyare rapporter (Grundevik & Wilske, 2007; Koester et al., 2007) studerar 
problematiken mer ingående med fokus på vilka tekniska hjälpmedel som finns och hur 
fjärrlotsning skulle kunna gå till i praktiken.

Ett problem med dessa studier är att de alla studerar problemet ur praktisk synvinkel. De 
grundar sig inte på några underliggande vetenskapliga teorier utan utgår istället helt från 
erfarenhet av och kunskap om domänen. Det innebär att de ger en god översikt av området 
och att de kan ge intressanta praktiska förslag. Däremot ger de ingen förståelse för 
grundläggande teoretiska problem med och konsekvenser av fjärrlotsning. Föreliggande 
studie vill råda bot på detta genom att applicera en teoretisk modell på domänen för att på 
så sätt få en förståelse för vilka grundläggande teoretiska problem som eventuellt finns 
samt hur de kan hanteras. Det första ställningstagandet blir då vilket teoretiskt perspektiv 
som är lämpligt.

Inom traditionell kognitionsforskning har tyngdpunkten legat väldigt starkt på intern 
validitet; på laboratoriestudier och på kontextfri kognition. Under de senaste femton åren 
har den tyngdpunkten långsamt förskjutits (Flach, 1998). Mer och mer forskning fokuserar 
nu på extern eller ekologisk validitet; på att studera kognitivt arbete i verkligheten – hur 
människor löser verkliga problem i verkliga situationer. Detta har bland annat kallats för 
makrokognition (Klein et al., 2003) eller ”cognition in the wild” (Hutchins, 1995a).
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En konsekvens av denna utveckling är att intresset för att använda en annan analysenhet än 
ett enskilt medvetande har ökat. Ofta väljer man istället att utgå från ett systemperspektiv. 
Ett exempel på det är Cognitive Systems Engineering, CSE, som är ett ramverk av teorier 
som syftar till att beskriva och analysera arbetet i sociotekniska system, d.v.s. system 
bestående av både mänskliga operatörer och tekniska artefakter (Hollnagel & Woods, 
2005). Denna studie ansluter sig till tanken att komplexa verksamheter, som exempelvis 
lotsning, bäst kan förstås ur ett systemperspektiv.

1.2   Syfte och genomförande

Vetenskapliga studier kan genomföras på många olika sätt. Föreliggande studie har i första 
hand en explorativ ansats. Explorativa studier försöker införskaffa kunskap om nya eller 
relativt nya områden. I allmänhet försöker sådana studier belysa ett problem från så många 
vinklar som möjligt för att skapa en grund för vidare forskning (Wallén, 1996). Studien har 
också deskriptiva och normativa inslag – deskriptiva eftersom en del av studien är att 
beskriva den aktuella domänen och normativa eftersom den i viss mån presenterar förslag 
(Wallén, 1996).

Studiens primära syfte är att undersöka förutsättningarna för att bedriva någon form av 
fjärrlotsning i svenska farvatten. Detta ger i sin tur upphov till följande delsyften med 
tillhörande frågeställningar:

 Att undersöka vad lotsning respektive fjärrlotsning innebär

o Hur definieras begreppen?

o Hur tillämpas fjärrlotsning idag på de platser där det förekommer?

o Finns det några betydande teoretiska problem med fjärrlotsning?

 Att undersöka hur fjärrlotsning skulle kunna implementeras

o Vad utmärker en framgångsrik lotsning med dagens metoder?

o Vilka är de viktigaste uppgifterna som lotsen utför ombord? Skulle dessa 
uppgifter helt eller delvis kunna utföras från land?

 Att undersöka hur systemets säkerhet påverkas om fjärrlotsning införs

o Vilka nya risker skulle uppkomma vid införande av fjärrlotsning?

o Är dessa risker acceptabla?

1.2.1   Avgränsningar

Även om studien syftar till att undersöka förutsättningarna för fjärrlotsning så kommer inte 
ämnets samtliga aspekter att tas upp. Fokus ligger på ett övergripande systemiskt 
perspektiv. Rent tekniska aspekter kommer att beröras i den mån det är nödvändigt, men 
studien syftar inte till att presentera designrekommendationer för tekniska applikationer.

Vidare diskuteras inte specifika farleder eller fartygstyper. Det är förvisso viktiga frågor om 
man hoppas på att en dag ta steget från teori till praktik, men de ryms inte inom denna 
explorativa studie. Av samma anledning diskuteras inte heller ekonomiska eller juridiska 
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aspekter. Studien gör heller inte anspråk på att säga något om förhållanden utanför Sverige. 
Även om många aspekter av ämnet säkerligen är gemensamma för olika länder har studien 
av praktiska skäl enbart haft svenska deltagare och kan därför enbart säga något om 
svenska förhållanden.

Slutligen avgränsas studien till att studera enbart farledsnavigering. Lotsar assisterar även 
med manövrering inne i hamnen och med tilläggning och förtöjning av fartyget, men dessa 
aspekter av lotsning har inte undersökts i studien1.

1.2.2   Genomförande

I linje med den explorativa ansatsen används olika metoder för att försöka belysa 
problemet ur flera olika synvinklar. Varje delsyfte undersöks för sig. Till att börja med görs 
en studie av litteratur och dokument som rör lotsning och i synnerhet fjärrlotsning för att 
ge grundläggande domänkunskap och för att besvara frågorna om hur fjärrlotsning kan 
definieras och hur det tillämpas idag. För att ytterligare fördjupa domänkunskapen och för 
att undersöka hur mer omfattande fjärrlotsning skulle kunna gå till görs sedan en empirisk 
studie där aktiva lotsar och VTS2-operatörer intervjuas. Dessa intervjuer syftar till att 
besvara frågorna om vad som utmärker en framgångsrik lotsning och vilka som är lotsens 
viktigaste arbetsuppgifter ombord.

Utifrån litteraturstudien och den empiriska studien görs en bedömning av möjligheterna 
och svårigheterna med fjärrlotsning och ett generellt hållet förslag på en implementering 
presenteras. För att undersöka hur systemets säkerhet påverkas genomförs sedan en 
riskanalys av nämnda förslag. En sådan analys besvarar frågorna om vilka nya risker 
fjärrlotsning innebär och om dessa risker är acceptabla.

1.3   Terminologi

Många olika termer används för att beskriva fjärrlotsning; några av dessa kommer att 
presenteras i kapitel 3. I vissa fall finns det en vilja att reservera begreppet lotsning för den 
tjänst som utförs ombord på fartyg och istället föreslås då benämningar som ”vägledning 
från land” eller ”ledsagning från land”. I denna rapport kommer dock genomgående 
termen fjärrlotsning att användas. Detta ska inte ses som ett terminologiskt 
ställningstagande. Begreppet används för att det anknyter till litteraturen på området och 
för att det språkligt är ett mer lätthanterligt begrepp än alternativ som t.ex. ”ledsagning från 
land”.

Pronomenet ”han” används på vissa ställen för att referera till exempelvis lotsar. Det är av 
bekvämlighetsskäl och innebär inte att det inte finns kvinnliga lotsar och sjömän.

                                                
1 Denna uppdelning har gjorts tidigare (Norros, 2004; Nilsson, 2007) och kan motiveras med att det är 
uppgifter av rätt så olika karaktär.

2 Vessel Traffic Services. VTS är ett system för att övervaka och i viss mån vägleda sjötrafik som kommer att 
introduceras i mer detalj i kapitel 3.
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1.4   Disposition

Rapporten är uppdelad i åtta olika kapitel. Studien som sådan presenteras i kapitel 3 till 6, 
där i tur och ordning litteraturstudien, den empiriska studien, implementeringsförslaget
samt riskanalysen presenteras och diskuteras. Kapitel 2 innehåller en orientering om det 
teoretiska ramverk inom vilket studien är utfört. Kapitel 7 är en allmän diskussion runt 
studiens genomförande och resultat. I kapitel 8 presenteras slutligen studiens slutsatser 
samt några förslag på fortsatt forskning inom området.
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2   TEORI

Ett sätt att se på lotsning är att betrakta det som styrning av ett komplext sociotekniskt 
system. I dagsläget utövas denna styrning, eller kontroll, framförallt genom det arbete 
lotsen utför ombord på fartyget. Att införa fjärrlotsning innebär av nödvändighet att denna 
kontroll kommer att utövas på ett delvis annorlunda sätt. För att kunna förstå vad detta kan 
få för konsekvenser är det nödvändigt att känna till grundläggande begrepp och teorier på 
området.

För att placera in studien i ett teoretiskt ramverk ges således här en översiktlig presentation 
av några relevanta teorier. Det övergripande fältet Cognitive Systems Engineering 
introduceras tillsammans med två centrala begrepp på området: sammansatta kognitiva 
system samt kontroll.

2.1   Cognitive Systems Engineering

Cognitive Systems Engineering, CSE, är en samling teorier om arbete i komplexa 
sociotekniska system. CSE som teoretiskt perspektiv uppstod som en reaktion på tre olika 
företeelser. Den första var den snabbt ökande komplexiteten i sociotekniska system, 
framförallt i samband med att datoriseringen tog fart på allvar i slutet av 1970-talet. Den 
andra, relaterade, företeelsen var de nya problem som uppstod på grund av felaktig eller 
klumpig användning av den nya tekniken. Komplexiteten ökade så fort att de som skulle 
använda systemen inte hann anpassa sig. Slutligen uppstod CSE som en reaktion på de 
alltmer uppenbara bristerna i den rådande modellen av mänsklig kognition, 
informationsprocessparadigmet (Hollnagel & Woods, 2005). CSE studerar därför inte 
kognition i meningen internaliserad informationshantering, d.v.s. isolerade mentala 
processer. Istället betraktas kognition som kontextberoende. Tanken är att alla människor 
agerar i en socioteknisk kontext och att det är denna kontext som primärt avgör deras 
beteende (Johansson, 2005).

De två huvudsakliga begreppen inom CSE är kontroll och sammansatta kognitiva system 
(eng. joint cognitive systems). (Johansson, 2005). Dessa begrepp kommer att beskrivas utförligt i 
de följande avsnitten.

2.2   Sammansatta kognitiva system

Eftersom CSE är en disciplin som studerar system är en naturligt inledande fråga hur 
denna analysenhet, systemet, ska definieras. Inom distribuerad kognition, en del av 
kognitionsvetenskapen som också studerar kognitiva system bestående av fler än en individ 
tillsammans med tekniska artefakter, använder man sig ofta av etnografiska metoder (se 
t.ex. Hutchins, 1995b och Garbis, 2002). Med sådana metoder faller det sig naturligt att låta 
den observerade arbetssituationen utgöra systemet och därmed den grundläggande 
analysenheten.
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Ett problem med en sådan utgångspunkt är att den saknar en formell och teoretiskt 
grundad definition. För att komma förbi detta har man inom CSE föreslagit att den 
grundläggande analysenheten bör baseras på kontrollbegreppet. Detta har lett fram till 
följande definition av ett kognitivt system:

[A cognitive system is] a system that can modify it’s behaviour on the basis of 
experience so as to achieve specific anti-entropic ends. (Hollnagel & Woods, 2005, s. 
22)

Entropi ska i det här fallet förstås som nivån av oordning i ett system. I praktiken innebär 
definitionen helt enkelt att ett kognitivt system är ett system som har möjlighet att utöva 
någon form av kontroll över sig självt. Detta är en tämligen vid definition. De flesta 
organismer kan i någon mån sägas vara kognitiva system, och även vissa typer av tekniska 
artefakter – exempelvis automatiska kontrollsystem – uppfyller definitionen. (Hollnagel & 
Woods, 2005)

Steget är dock långt från en sådan definition till de komplexa sociotekniska system som 
CSE vill studera. Sådana system har tidigare framförallt studerats inom traditionell 
människa-maskininteraktion, där fokus ligger på hur människor interagerar med teknik. Ett 
sådant synsätt innehåller en strikt strukturell uppdelning och fokuserar på interaktion; på 
hur ett system interagerar med en artefakt eller ett annat system. Inom CSE anses en sådan 
uppdelning vara kontraproduktiv. Istället för interaktion betonas samverkan (eng. coagency), 
hur kognitiva system och andra kognitiva system eller kognitiva system och artefakter 
arbetar tillsammans för att utföra en funktion och uppnå ett mål.

Ur samverkansbegreppet härleds den centrala analysenheten, ett sammansatt kognitivt 
system (eng. joint cognitive system, JCS). Den enklaste formen av ett sådant JCS är ett kognitivt 
system tillsammans med en fysisk eller social artefakt. Två kognitiva system tillsammans är 
också ett JCS, liksom ett JCS tillsammans med ytterligare ett kognitivt system. Dessa 
sammansatta kognitiva system studeras inte ur ett strukturellt perspektiv, d.v.s. hur de är 
uppbyggda internt är inte viktigt. Det som studeras är det sammansatta kognitiva systemets
externa funktioner, baserade på samverkan mellan systemets delar.

Den iterativa definitionen av ett JCS ger omedelbart upphov till frågan om hur ett sådant 
system ska avgränsas. Om ett JCS och ett kognitivt system tillsammans utgör ytterligare ett 
JCS kan det bli svårt eller omöjligt att enbart använda definitionen för att avgränsa 
systemet. Det innebär att en pragmatisk avgränsning blir nödvändig (Hollnagel, 2002a). En 
sådan kan göras genom att fråga sig om en viss del är funktionellt viktig för systemet samt 
om systemet har möjlighet att utöva kontroll över delen. Även syftet med analysen spelar 
roll för var man väljer att dra gränsen. Inom den aktuella domänen kan man t.ex. välja att 
betrakta ett fartyg och dess besättning som ett JCS. För en utvidgad analys kan även andra 
fartyg eller VTS-centralen i land inkluderas. Däremot är det poänglöst att inkludera vädret. 
Även om vädret förstås är väldigt viktigt för systemet finns det ingen möjlighet att 
kontrollera det, och det ligger därför utanför gränsen.

Efter denna introduktion till kognitiva och sammansatta kognitiva system följer nu en 
närmare beskrivning av det som systemdefinitionen grundar sig på, nämligen förmågan att 
utöva kontroll.
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2.3   Kontroll

Kontroll är ett begrepp som används på många olika sätt och på många olika områden. 
Inom CSE är kontrollbegreppet starkt influerat av hur det formuleras inom cybernetiken3; 
där ser man på kontroll som en situation där ett styrande system håller ett kontrollerat 
system inom ett visst specificerat prestandaintervall (eng. performance envelope) (Ashby, 1956).

Ett exempel är en vanlig termostat kopplad till ett element. En sådan termostat styr 
temperaturen i rummet och syftar till att hålla den konstant på det inställda värdet. Om 
temperaturen i rummet stiger slår termostaten av elementet, och om temperaturen sjunker 
slår den på elementet. Detta är ett simpelt exempel på feedback-baserad kontroll, d.v.s. 
kontroll som utförs genom att det styrande systemet reagerar på input från omgivningen
(Johansson, 2005). Ett problem med kontroll enbart baserad på feedback är att systemet 
alltid behöver få in och processa feedback utifrån innan någon styrande handling kan 
utföras. Detta kan leda till att styrsystemet blir för långsamt för att kunna bibehålla effektiv 
kontroll över ett system med hög inneboende dynamik.

Den andra typen av kontroll baseras på feedforward, kontroll av en förväntad utveckling. Om 
det styrande systemet har en tillräckligt bra modell av systemet som ska kontrolleras är det 
möjligt att kompensera för avvikelser innan de inträffar. Man kan, för att återknyta till 
föregående exempel, tänka sig en datoriserad termostat med en omfattande databas över 
tidigare temperaturutveckling i rummet. Eftersom temperaturen i allmänhet stiger i 
samband med att solen går upp kan en feedforward-baserad termostat ta hänsyn till detta 
och slå av elementet redan innan någon faktisk förändring av temperaturen har skett
(Johansson, 2005). Därigenom kan den, om allt fungerar som det ska, hålla temperaturen 
konstant mer effektivt än sin feedback-baserade motsvarighet.

Ett exempel som ligger närmare den aktuella domänen är manövrering av ett fartyg. Om en 
gir kontrolleras enbart med hjälp av feedback blir det svårt att komma till en bestämd kurs 
eftersom det alltid tar en viss tid för fartyget att reagera på roderutslag. Med feedforward 
kan rorsmannen, baserat på sin känsla för fartygets manöverförmåga, avbryta giren i tid för 
att komma till rätt kurs.

Det följer dock av ovanstående att ett styrsystem baserat enbart på feedforward får 
problem om systemet inte beter sig som förväntat, eftersom det inte har möjlighet att agera 
utifrån systemets faktiska status (om rorsmannen missbedömer fartygets manöverförmåga 
kommer hans feedforwardstyrning inte bli effektiv). I praktiken är en blandning av båda 
metoderna det mest effektiva för styrning av alla processer med någon grad av komplexitet 
(Hollnagel & Woods, 2005).

Kontrollbegreppet som det används inom CSE innehåller ytterligare en dimension. Det
poängteras att kontroll inte enbart inkluderar förmågan att behålla output från ett system 
inom ett önskat intervall utan även handlar om förmågan att förhindra eller hantera 

                                                
3 Cybernetik är ett tvärvetenskapligt fält som studerar kommunikation och kontroll. Norbert Wiener, en av 
cybernetikens grundare, beskrev det som ”the science of control and communication, in the animal and the 
machine”. (Citerad i Ashby, 1956)
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störningar; att klara av en situation där systemets output inte längre befinner sig i det 
önskade intervallet. Följande definition föreslås av Hollnagel & Woods:

For the purposes of CSE, control can be defined as the ability to direct and manage the 
development of events, and especially to compensate for disturbances and disruptions 
in a timely and effective manner. (Hollnagel & Woods, 2005, s. 136)

Inom cybernetiken studeras kontrollprocesser i mer abstrakt-matematisk mening. CSE 
expanderar emellertid de cybernetiska teorierna genom att även föra in kognitiva aspekter 
(Johansson, 2005). Efter att således ha introducerat och definierat kontrollbegreppet är 
därför nästa steg att titta på hur kontroll och kognition kan modelleras.

2.3.1   Basic Cyclical Model

Hollnagel (2002a, se även Hollnagel & Woods, 2005) föreslår en grundläggande cyklisk 
modell för utövande av kontroll. Det styrande systemet förutsätts här ha ett mål med 
styrningen, ett önskat tillstånd som ska intas och behållas.

Figur 1. Den grundläggande cykliska modellen för kontroll. Efter Hollnagel & Woods (2005).

Utifrån sin förståelse för systemet, sitt konstrukt (eng. construct), utför styrsystemet en 
handling i syfte att styra det styrda systemet i önskad riktning. Denna handling ger upphov 
till någon slags respons som återkommer som feedback till styrsystemet (en viktig punkt att 
uppmärksamma här är, som Johansson (2005) påpekar, att styrsystemets feedback inte 
enbart består av respons på den senaste handlingen utan även kan influeras av externa 
händelser). Feedbacken påverkar styrsystemets konstrukt (bibehåller eller förändrar detta) 
utifrån vilken nästa handling sedan väljs. För att återknyta till ovanstående exempel med 
fartygsmanövrering; rorsmannen som ska styra fartyget till en bestämd kurs utgår från sitt 
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konstrukt om fartygets manöverförmåga för att bestämma när han ska ge roderutslag för 
att avbryta giren. När sedan rodret börjar verka och rorsmannen märker hur bra fartyget 
svarar får han en uppdatering av konstruktet och kan utifrån det modifiera roderutslaget 
om det behövs.

Denna modell får ett antal implikationer för synen på hur kontroll kan upprätthållas i 
komplexa system. Den betonar en iterativ syn på kognitivt arbete, där valet av varje 
handling samtidigt bygger på tidigare handlingar och förebådar framtida handlingar. Den 
kombinerar därigenom feedback och feedforward, som växelverkar för att upprätthålla 
kontroll4. Modellen betonar också kontextens roll. Input utifrån har en direkt påverkan på 
det styrande systemets bedömning av situationen och på dess val av handlingar.

Hollnagel (2002a) använder begreppet konstrukt för förutsättningen för feedforward-
kontroll, nämligen att man har någon form av kunskap om hur systemet kan förväntas bete 
sig. Vad detta konstrukt innefattar är en fråga som tillmäts viss vikt inom CSE, där man 
ofta poängterar att det styrande systemet måste vara (och inte bara ha) en modell av det 
system som ska styras (Hollnagel & Woods, 2005; tanken kommer dock ursprungligen från 
cybernetisk teori, se Conant & Ashby, 1970).

2.3.2   Contextual Control Model5

Den kontextuella kontrollmodellen, COCOM, är en utvidgning av den grundläggande 
cykliska kontrollmodellen som beskriver olika grader av kontroll. Modellen bygger på tre 
stycken begrepp:

Competence: Kompetens representerar mängden av möjliga handlingar ett system kan utföra i 
en viss situation. Denna mängd styrs av både tekniska faktorer (det finns alltid rent tekniska 
begränsningar på vad ett system kan göra) och av mänskliga sådana, t.ex. operatörernas 
utbildning och kunskapsnivå (mer formellt kan det formuleras som att kompetens 
representerar utsträckningen av den modell av den styrda processen som styrsystemet är).

Constructs: Begreppet konstrukt i COCOM representerar systemets förståelse för den 
nuvarande situationen. Om kompetens representerar vilka handlingar systemet har att välja 
mellan så representerar konstrukt den tillfälliga förståelsen för situationen som den är just 
nu. Precis som i den grundläggande modellen utgör konstruktet underlag för valet av nästa 
handling.

Control: Kontroll beskriver hur systemet tillämpar sin kompetens på den aktuella 
situationen. COCOM förenklar avsiktligt den beskrivningen till fyra diskreta s.k. ”control 
modes” som betraktas som karaktäristiska regioner av ett kontinuum som sträcker sig från 
ingen kontroll till total kontroll över det som ska styras.

                                                
4 Den cykliska modellen visar på ett elegant sätt hur intimt sammankopplad feedback- och feedforward-
kontroll i själva verket är. Även en enbart kompensatorisk handling som baseras helt på feedback innehåller 
en förväntan om att den ska påverka det kontrollerade systemet på ett visst sätt.

5 Detta avsnitt är baserat på Hollnagel (2002a) om inget annat anges.
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Dessa fyra control modes är en central del av COCOM. De representerar fyra typiska 
grader av kontroll som i sin tur motsvarar typiska beteenden hos det kontrollerande 
systemet. De fyra graderna är, från lägst till högst grad av kontroll:

Scrambled: Scrambled är den lägsta graden av kontroll och representerar förlust av 
konsekvent styrförmåga, d.v.s. väldigt liten eller i extrema fall ingen kontroll alls över 
situationen. För en mänsklig operatör karaktäriseras detta av trial-and-error och 
slumpmässiga val av handlingar tillsammans med obefintlig förmåga att bygga upp ett 
konstrukt med hjälp av inkommande information.

Opportunistic: Opportunistisk kontroll är den näst lägsta graden. Här avgörs nästa handling 
av de mest framträdande delarna av kontexten. Kontrollen är nästan helt baserad på 
feedback och det förekommer begränsat med planering framåt. Opportunistisk kontroll 
kännetecknas av otillräckliga (men inte obefintliga, som ovan) konstrukt, i allmänhet 
beroende på begränsad kompetens6.

Tactical: Taktisk kontroll är ett läge där arbetet i princip utförs i linje med någon etablerad 
procedur eller metod. Här finns det möjlighet att ta hänsyn till faktorer som inte 
förkommer i den omedelbara kontexten, vilket gör det möjligt att planera framåt. 
Planeringen är dock tidsmässigt begränsad.

Strategic: Strategisk kontroll påminner mycket om taktisk men skiljer sig framförallt genom 
att systemet här på ett mer effektivt sätt kan arbeta mot flera olika mål samtidigt och 
planera framåt även på längre sikt.

I tabellen nedan sammanfattas de olika graderna av kontroll med avseende på hur många 
mål systemet kan ha, hur tillgången på tid upplevs samt i vilken utsträckning resultaten av 
en handling utvärderas.

Tabell 1. Några karaktärsdrag för COCOM:s control modes. Efter Hollnagel & Woods (2005).

Control mode Antal mål Upplevd tillgänglig tid Utvärdering av resultat

Scrambled Ett Otillräcklig Obetydlig

Opportunistic Ett eller två Precis tillräcklig Konkret

Tactical Flera (begränsade) Tillräcklig Detaljerad

Strategic Flera Överflödig Utarbetad

Sett till systemets effektivitet är det att föredra om så hög grad av kontroll som möjligt kan 
upprätthållas under så stor del av tiden som möjligt. Ur säkerhetssynpunkt är det också 
viktigt att undvika att sjunka ner mot scrambled-nivån eftersom förlust av kontroll i 
allmänhet innebär ökade ekonomiska och säkerhetsmässiga risker.

                                                
6 Kompetens i den betydelse som definierades ovan. Människorna i systemet kan vara fullt kompetenta men 
om systemet hamnar i en tillräckligt ovanlig situation kanske inte det räcker till. Det är inte möjligt att designa 
och träna för samtliga teoretiskt möjliga händelser.
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När det gäller komplexa sociotekniska system där arbetet utförs under någon form av 
tidspress kommer dock kontrollen oftast ligga någonstans mellan opportunistisk och 
taktisk. Detta motsvarar en balans mellan feedback och feedforward och är i allmänhet ett 
effektivt sätt att utnyttja tillgängliga resurser. Strategisk kontroll är i teorin det optimala 
men det kräver så mycket resurser och tid att upprätthålla att det sällan går att bedriva på 
ett effektivt sätt. (Hollnagel & Woods, 2005)
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3   LITTERATURSTUDIE

I syfte att få en grundläggande förståelse för lotsning i allmänhet och existerande varianter 
av fjärrlotsning i synnerhet genomfördes en litteraturstudie, vars resultat presenteras här 
och som tillsammans med föregående kapitel utgör en grund för den fortsatta rapporten. 
Litteraturstudien försöker i första hand besvara frågorna om vad lotsning och fjärrlotsning 
innebär, hur fjärrlotsning tillämpas idag samt om det finns några betydande problem med 
fjärrlotsning som idé.

Till att börja med introduceras lotsning som begrepp och verksamhet, följt av en 
genomgång av fjärrlotsning och hur det fungerar där det förekommer idag. Kapitlet 
avslutas med en diskussion där det teoretiska ramverket sammanfattas och sätts i relation 
till lotsning från fartyg och från land.

3.1   Lotsning

Ordet ”lotsa” härstammar från begreppet ”att ledsaga”, med andra ord att visa vägen. 
Detta är en ganska bra beskrivning av lotsens roll. Lotsar är erfarna navigatörer med stor 
erfarenhet av, och stor kunskap om, lokala förhållanden i farleder och inlopp till specifika 
hamnar, erfarenhet och kunskap som fartygens ordinarie besättningar ofta saknar. För att 
garantera en säker passage assisterar därför lotsar den ordinarie besättningen, framförallt 
genom att bidra med sin lokalkunskap men ibland även med saker som språkkunskap 
(besättningen talar inte alltid det lokala språket), bogserbåtsmanövrering och annat. Att ta 
ombord en lots kan innebära allt från en lättare avlastning av besättningen till att i princip 
vara den enda möjligheten att säkert ta sig in i hamnen, allt beroende på besättningens 
kunskap och kompetens samt de lokala förhållandena. (Hadley, 1999)

Det första steget i en lotsning är att planera farledspassagen. Utifrån information om 
fartyget, rådande förhållanden och lokala regler gör lotsen en planering som inkluderar 
kurser och farter som ska hållas från bordningspunkten och in till hamnen. Lotsen bordar 
sedan fartyget med hjälp av lotsbåt på en förbestämd plats utanför farledens början. Väl 
ombord genomförs en briefing av besättningen på bryggan där lotsens plan för passagen 
gås igenom så att hela bryggteamet är införstådda med vad som ska göras. Under passagen 
är lotsens huvuduppgift att ge råd och assistans till besättningen och att kontinuerligt följa 
upp fartygets framfart och position. För att göra detta använder sig lotsen av feedback från 
fartygets instrument, från fartygets rörelser, från besättningen och VTS-operatören, men i 
första hand från sina egna sinnesuttryck, framförallt visuella intryck. När arbetsbelastningen 
är hög lägger lotsen upp till 90% av sin tid på att observera farleden framför fartyget. (van 
Westrenen, 1999)

Lotsning innebär en speciell form av navigation som skiljer sig ganska markant från att 
navigera över öppet vatten. Eftersom farledsnavigation bedrivs under helt andra tids- och 
utrymmesförhållanden är det nödvändigt att lotsen kan större delen av sjökortet och annan 
relevant information utantill (Lützhöft & Nyce, 2006). Lotsning får också betraktas som en 
komplex aktivitet. En uppgiftsanalys som utfördes av Koester et al. (2007) i syfte att 
undersöka vilka uppgifter lotsen utför under en lotsning, och vilken information som krävs 
för dessa uppgifter, identifierade ca 140 olika moment.
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Exakt hur aktiv lotsens roll blir under färden skiljer sig från gång till gång och beror inte 
minst på vilken kontakt som etableras med den ordinarie besättningen; han kan vara allt 
från passiv rådgivare till att ta aktiv del i fartygets framförande (det övergripande ansvaret 
för fartygets säkerhet ligger dock alltid hos befälhavaren7).

Att ta ombord en lots är i allmänhet inte valfritt. I Sverige råder lotsplikt vilket innebär att 
befälhavare på fartyg som är över 70 meter långa eller 14 meter breda är skyldiga att anlita 
lots på svenskt inre vatten. Befälhavare kan dock ansöka om ett s.k. farledstillstånd. Ett 
sådant tillstånd gäller för ett angivet fartyg och en angiven farled och innebär att 
befälhavaren inte behöver anlita lots i den aktuella farleden. Kraven för utfärdandet av ett 
farledstillstånd är dock tämligen höga, både på fartyget och på befälhavaren. (Grundevik & 
Wilske, 2007)

3.2   VTS

1948 startade Liverpools hamn en radarstation för att underlätta hamnverksamheten och i 
synnerhet lotsarnas bordning av de inkommande fartygen. Därigenom blev man pionjärer 
för det som idag är känt som VTS, Vessel Traffic Services (Hughes, 1998). VTS är ett 
system för att övervaka och stödja sjötrafik, i första hand i anslutning till kuster och 
hamnar. Tjänsterna tillhandahålls från kontrollrum där man övervakar trafiken med hjälp 
av radar och AIS8 (och eventuellt videokameror) och kommunicerar med fartygen över 
VHF9-radio.

3.2.1   Servicenivåer

VTS är uppdelat i tre olika servicenivåer som sammanfattas nedan (VTS regleras dock av 
nationella regler och en VTS-central erbjuder inte nödvändigtvis service på alla tre nivåer):

Information Service: Informationsservice är den enklaste tjänst som VTS tillhandahåller. Dess 
uppgift är att framföra viktig information till fartygen, antingen på fartygens begäran eller 
på eget initiativ från VTS-operatören. Den information som förmedlas kan handla om 
andra fartyg i närheten, väderleksförhållanden, brister i farleden o.dyl. (Grundevik & 
Wilske, 2007)

Navigational Assistance Service, NAS: Navigationsassistans kan likaledes ges på initiativ från 
antingen fartyget eller VTS-operatören. Det är en tjänst som syftar till att stödja 
besättningen och lotsen ombord på fartyget genom att ge råd angående fartygets 

                                                
7 Lotsning i Panamakanalen är ett unikt undantag; där tar lotsen över ansvaret.

8 Automatic Identification System. AIS är ett instrument som överför information om bland annat fartygets 
namn, och identitet, fartygstyp, last och destination tillsammans med information om nuvarande kurs och 
fart. (Grundevik & Wilske, 2007)

9 Very high frequency, ett radiofrekvensband som används för bl.a. FM-radiosändningar och flyg- och marin 
radiotelefoni.
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navigering. Dessa råd inkluderar dock inte direkta instruktioner om kurs och fart – IMO10:s 
resolution A.857 om VTS slår fast att:

When the VTS is authorised to issue instructions to vessels, these instructions should 
be result-oriented only, leaving the details of execution – such as course steered or 
engine manouvres to be executed – to the Master or Pilot onboard the vessel. (IMO, 
1997)

NAS innefattar alltså allmänna råd om fartygets navigering medan detaljerna för 
genomförandet av densamma får utarbetas av befälhavaren och/eller lotsen ombord.

Traffic Organization Service, TOS: Trafikorganisationstjänst, slutligen, syftar till att expediera 
trafikflödet genom farleden. Genom t.ex. fartrestriktioner eller obligatorisk 
positionsrapportering försöker VTS-operatören undvika trafikstockningar och farliga 
möten för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt. Denna tjänst är främst relevant för 
tungt trafikerade hamnar.

3.2.2   Jämförelse med andra domäner

Förespråkare för fjärrlotsning argumenterar ofta för att det borde vara möjligt att vägleda 
fartyg från land effektivt och säkert på samma sätt som flygplan. Kommersiell luftfart 
opererar nästan alltid under konstant kontroll från markbaserade flygledningscentraler och 
trots de stora trafikvolymerna ligger säkerheten på en mycket hög nivå. Varför skulle inte 
VTS-centraler kunna fylla en motsvarande funktion för sjöfarten och på ett säkert sätt 
vägleda fartyg utan att de behöver ta ombord en lots? Studier på området (van Erve & 
Bonnor, 2006; Österlund & Rosén, 2007) indikerar dock att analogin inte är hållbar:

Några, för utredningen, intressanta gemensamma faktorer mellan luftfart och sjöfart har 
inte identifierats när det gäller manövrering och navigering. Förutsättningarna är i 
grunden mycket olika. De grundläggande skillnaderna är att den globala 
standardiseringen inom luftfarten är betydligt mer utvecklad, på gått [sic] och ont, än 
inom sjöfarten. (Österlund & Rosén, 2007, s. 24)

Den kanske största skillnaden är alltså att luftfarten, genom sitt centrala organ ICAO11, har 
en avsevärt högre grad av standardisering när det gäller utbildning, kommunikationsrutiner 
och inte minst navigations- och kommunikationsutrustning, medan sjöfarten uppvisar stora 
skillnader på dessa områden.

Lotsning har också jämförts med järnvägens trafikledning (Koester et al., 2007); även
tågtrafik leds från kontrollrumsmiljöer på ett sätt som skulle kunna vara jämförbart med 
fjärrlotsning. En sak att notera som den domänen har gemensamt med luftfarten är att de 
som arbetar med tågtrafikledning i allmänhet är specialutbildade för uppgiften. De är alltså 
vanligtvis inte lokförare i grunden. 

Bortsett från det finns stora skillnader mellan tågtrafik och luft- eller sjöfart. Jämfört med 
fartyg eller flygplan har tåg väldigt låg autonomi – ett tåg har ingen möjlighet att lämna 
                                                
10 International Maritime Organization, en mellanstatlig sjöfartsorganisation som arbetar med sjösäkerhet och 
relaterade frågor.

11 International Civil Aviation Organization
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rälsen och även start och stopp styrs från kontrollrum med hjälp av signaler (och 
automatiska bromssystem om föraren underlåter att följa signalerna). Det gör att det finns 
begränsade möjligheter att utifrån järnvägsdomänen dra slutsatser om fjärrlotsning, om 
man inte föreställer sig en typ av fjärrlotsning som närmar sig fjärrstyrning av fartyg –
något som vare sig är möjligt eller önskvärt idag.

3.3   Fjärrlotsning

En stor majoritet av fartygstrafiken använder sig idag av traditionell lotsning samt VTS-
stöd för att säkert ta sig in till hamn. På vissa platser och under vissa omständigheter 
erbjuds emellertid en form av fjärrlotsning, där fartyg assisteras från en VTS-central utan 
att de har en lots ombord. Då denna studie syftar till att säga något om framtiden för 
fjärrlotsning är det lämpligt att gå igenom hur man i dagsläget definierar och bedriver 
verksamheten.

3.3.1   Definitioner

Någon entydig definition eller ens något entydigt begrepp som sammanfattar fjärrlotsning 
finns inte. Några begrepp är dock vanligare än andra; på engelska talar man i regel om shore-
based pilotage, remote pilotage (Hughes, 1998; Hadley; 1999) eller on-shore pilotage (Koester et al., 
2007) och på svenska används ofta begreppen landbaserad lotsning eller fjärrlotsning 
(Grundevik & Wilske, 2007), alternativet ”ledsagning från land” eller ”vägledning från 
land” om begreppet lotsning vill undvikas. Det hela kompliceras ytterligare av att begreppet 
NAS eller navigationsassistans ibland används (alternativt varianten ENA, enhanced 
navigational assistance). Detta kan fungera som en synonym till de andra begreppen, 
alternativt beteckna NAS så som det bedrivs av VTS.

En ofta återkommande definition (Hadley, 1999; Hughes, 1998; Grundevik & Wilske, 
2007) är den som används av EMPA12 och IMPA13:

[Shore-based pilotage is] an act of pilotage carried out in a designated area by a Pilot 
licensed for that area from a position other than on board the vessel concerned to 
conduct the safe navigation of that vessel. (Citerat i t.ex. Grundevik & Wilske, 2007, s. 
8.)

Denna definition slår tydligt fast att fjärrlotsning alltid utförs av en lots och från en plats 
som inte är ombord på fartyget som lotsas. IMPA och EMPA menar vidare att 
fjärrlotsning är en utvidgning av lotsens uppgifter som kan bidra till att höja säkerheten och 
öka effektiviteten i trafikflödet, men som aldrig kan ersätta lotsning utförd av en lots 
ombord. Hughes (1998) utvecklar begreppet lite och menar att lotsning förutsätter en lots 
ombord och att den tjänst som tillhandahålls från en annan plats än fartyget inte är lotsning 
utan navigationsassistans, något som inte inkluderar exempelvis detaljinstruktioner om vilka 
kurser som ska styras. Sådana beslut bör fattas av lots och befälhavare ombord.

                                                
12 European Maritime Pilot’s Association

13 International Maritime Pilot’s Association
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Emellertid förekommer fjärrlotsning utan en lots ombord i flera europeiska länder (Hadley, 
1999), och även om detta framförallt utförs i undantagsfall så måste det betraktas som att 
det i viss mån ändå ersätter en ombordlots. I följande avsnitt diskuteras detta närmare.

3.3.2   Fjärrlotsning idag

Ett antal hamnar i Europa – i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien och 
Malta (Koester et al., 2007) – erbjuder idag fjärrlotsning i begränsad form. Den 
grundläggande principen är att när väderläget inte tillåter att en lots bordar ett fartyg vid 
den vanliga bordningspunkten så kan, i vissa fall, fartyget tas in till lugnare vatten med hjälp 
av radioinstruktioner från en lots på VTS-centralen, för att sedan i vanlig ordning ta 
ombord en lots längre in i farleden.

Tjänsten erbjuds inte till samtliga fartyg. Till att börja med måste befälhavaren, 
hamnmyndigheten och fjärrlotsen vara överens om att fjärrlotsning är möjligt att 
genomföra på ett säkert sätt. Viktiga saker som spelar in här är t.ex. fartygets skick och 
besättningens bedömda kompetens och språkkunskap. Vidare finns begränsningar på 
fartygets längd och djupgående samt på tidvattennivåer.

Genomförandet sker med hjälp av förhållandevis begränsade tekniska hjälpmedel. Lotsen 
övervakar fartygets position via radar och ger rådgivande information över VHF-radio. 
Informationen innehåller rekommenderad kurs och fart samt eventuell övrig information. 
Denna information måste läsas tillbaka av fartygets befälhavare, som också är skyldig att 
meddela eventuella avvikelser från fjärrlotsens rekommendation. (Grundevik & Wilske, 
2007)

Denna tjänst betraktas där den förekommer som ett komplement till och inte som en 
ersättning för vanlig lotsning. Den erbjuds till ett begränsat antal fartyg och enbart i de fall 
där normal lotsning inte är möjlig, d.v.s. där alternativet är att fartyget istället ligger stilla i 
väntan på bättre väder. Syftet är inte heller att lotsa in fartyget någon längre sträcka; det 
som erbjuds är assistans med navigationen under en kortare bit för att sedan ta ombord en 
lots på vanligt sätt längre in i farleden. Icke desto mindre ersätter tjänsten i någon 
utsträckning vanlig lots för annars lotspliktiga fartyg.

Det är i sammanhanget också viktigt att notera att denna tjänst inte är detsamma som 
navigationsassistans Då fartygen får instruktioner om rekommenderad kurs och fart är 
denna typ av fjärrlotsning en tjänst som går utöver den vanliga navigationsassistans som 
VTS-centraler rutinmässigt kan tillhandahålla.

3.4   Diskussion

Efter denna genomgång av domänen presenteras här en diskussion där lotsning och 
fjärrlotsning sätts i relation till de teorier som introducerades i kapitel 2. Först avgränsas ett 
sammansatt kognitivt system och sedan diskuteras hur kontroll utövas i systemet vid vanlig 
lotsning respektive fjärrlotsning.

Som vi såg i kapitel 2 bör gränserna för ett sammansatt kognitivt system dras pragmatiskt; 
där det är lämpligt för den analys man vill göra. För denna studie förefaller det lämpligt att 
koncentrera sig på ett sammansatt kognitivt system bestående av fartyget, dess besättning 
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(med eventuell lots), farleden fartyget befinner sig i samt ansvarig VTS-operatör. 
Kontrollen som utövas syftar till att behålla systemet i ett tillstånd där fartyget befinner sig 
på rätt plats i farleden vid rätt tidpunkt.

Denna kontroll består av både feedback och feedforward. En lots ombord får input från 
fartygets instrument, från fartygets rörelser, från besättningen och VTS-operatören, men i 
första hand visuellt, från sin omgivning (van Westrenen, 1999), och kan utnyttja sin 
kunskap om farleden och de lokala förhållandena för att planera framåt och för att kunna 
vidta korrekta åtgärder utan att behöva vänta på feedback. Vilken grad av kontroll som
utövas på beror främst på den aktuella kontexten. För det mesta är det rimligt att anta att 
kontrollen som utövas är en blandning av opportunistisk och taktisk. I och med att lotsen 
har stor kunskap om farleden och de lokala förhållandena och dessutom har förberett en 
färdplan innan han kommer ombord finns goda förutsättningar för välfungerande 
konstrukt och därigenom för taktisk kontroll. Strategisk kontroll är antagligen mindre 
vanligt. Sådan kontroll är som nämnts väldigt tid- och resurskrävande och då lotsens mål är 
förhållandevis begränsade i tid och rum är den ökade nyttan av strategisk kontroll inte 
heller så stor.

När arbetsbelastningen ökar går kontrollen troligtvis mot att bli mer opportunistisk. Enligt 
van Westrenen (1999) lägger lotsen upp till 90 % av sin tid på att visuellt avspana farleden 
framåt under perioder av hög arbetsbelastning. Det är rimligt att anta att kontrollen i det 
fallet framförallt domineras av feedback och av reaktioner på kontextens mest 
framträdande delar, m.a.o. opportunistisk kontroll. Detta är naturligt när den tillgängliga 
tiden minskar.

För ett system med fjärrlots av den typ som finns idag ser situationen annorlunda ut. Den 
mest framträdande skillnaden är att ett sådant system styrs från två platser. Fjärrlotsen, som 
sitter framför en datorskärm på avstånd från farleden, utfärdar instruktioner men det är 
besättningen på bryggan som faktiskt ska styra själva fartyget. Besättningen saknar i 
allmänhet lotsens lokalkunskap vilket försvårar deras bildande av effektiva konstrukt och 
därigenom minskar deras förmåga att upprätthålla de högre graderna av kontroll. 
Fjärrlotsen har å sin sida tillgång till feedback av väsentligt lägre kvalitet än han skulle ha 
haft på bryggan (istället för direkt visuell och sensomotorisk feedback får en fjärrlots idag 
hålla till godo med en långsamt uppdaterande radarskärm samt radioförbindelse med 
fartyget). Detta medför också att han får sämre möjlighet att utöva feedforward-kontroll 
eftersom metoderna växelverkar; det blir svårare att bilda effektiva konstrukt när 
feedbacken blir sämre. Systemet som helhet får på detta sätt sämre möjligheter att utöva 
effektiv kontroll.

Detta är det grundläggande problemet med fjärrlotsning. I de fall där det tillämpas idag har 
man hanterat saken genom att ställa förhållandevis strikta krav på vilka fartyg som får 
utnyttja tjänsten och genom att bara bedriva fjärrlotsning kortare sträckor. För besättningar 
som själva har hög kunskap om de lokala förhållandena går en tillfredsställande grad av 
kontroll att upprätthålla, i synnerhet om besättningen assisteras av en fjärrlots som har tid 
över att planera framåt, och om de inte ställs inför de mer komplicerade trafiksituationer 
som uppstår när man börjar närma sig hamnen.
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Innebär detta problem att en mer utvidgad form av fjärrlotsning är orealistisk? Inte 
nödvändigtvis. Det faktum att den typ av fjärrlotsning som finns trots allt fungerar idag 
antyder att det går att dela upp funktionerna på det sättet, med en fjärrlots som står för 
delar av den mer långsiktiga planeringen medan besättningen styr fartyget genom farleden 
med allt vad det innebär. Det skulle troligtvis vara nödvändigt med olika typer av 
restriktioner på ett sådant system, men med utökat teknikstöd för fjärrlotsen och fastslagna 
procedurer för hur en sådan fjärrlotsning ska gå till är det rimligt att anta att det vore 
möjligt att erbjuda en sådan tjänst på mer rutinmässig basis, åtminstone delvis som ett 
alternativ snarare än som ett komplement till att lotsa på vanligt sätt. Det bör kanske 
poängteras att det i detta fall inte handlar om att en fjärrlots tar över samtliga de funktioner 
som lotsen utför idag, utan snarare att dessa funktioner delas upp mellan den ordinarie 
besättningen och fjärrlotsen. Det innebär att det inte föreligger något behov av att en 
fjärrlots t.ex. ska kunna ha samma situationsmedvetenhet (eng. situation awareness) som en 
lots ombord, vilket föreslås av Koester et al. (2007).

För att närmare kunna beskriva hur fjärrlotsning skulle kunna gå till krävs dock djupare 
kunskap om hur arbetet går till, om vilka de viktigaste uppgifterna som lotsen utför 
ombord är och vad som utmärker en framgångsrik lotsning. I följande kapitel presenteras 
den empiriska studie som utfördes i syfte att fördjupa domänkunskapen och besvara de 
frågorna.
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4   EMPIRISK STUDIE

Att studera litteraturen på ett område är ett bra sätt att bekanta sig med grunderna. Man får 
en bild av vad området går ut på och när det, som i det här fallet gäller ett praktiskt fält, en 
känsla för hur verksamheten bedrivs. Att enbart ägna sig åt litteraturstudier kommer dock 
aldrig att leda fram till en komplett förståelse för en praktisk domän som lotsning. I detta 
kapitel presenteras de intervjuer som genomfördes i syfte att få en om inte komplett så i 
alla fall en djupare förståelse.

Genom att intervjua aktiva lotsar, VTS-operatörer och annan personal inom 
lotsningsdomänen undersöktes hur systemet i praktiken fungerar idag, vad som 
kännetecknar en framgångsrik lotsning och vilka uppgifter lotsen utför ombord som är 
viktigast. Till att börja med presenteras den metod som användes för datainsamlingen, de 
deltagare som medverkade i studien och sättet studien genomfördes på. Därefter 
presenteras resultaten och slutligen diskuteras dessa tillsammans med metoden.

4.1   Metod

För att undersöka fenomen som inte är direkt mätbara – om man inte vill ”ha reda på hur 
mycket utan vad för slags karaktär något har” (Johansson, 2003, s. 90.) – bör man använda en 
kvalitativ metod. En vanlig sådan metod är att genomföra någon form av intervju med 
personer som har kunskap och erfarenheter som är relevanta för ens studie. I detta fall 
bedömdes en intervjumetod som ett bra sätt att fördjupa kunskapen om lotsning.

Det finns ett flertal metoder som kan användas för att utföra intervjuer. I denna studie 
användes en fokusgruppsmetod. En fokusgrupp är en form av gruppintervju som försöker 
samla in synpunkter från flera deltagare på en gång och samtidigt ta tillvara dynamiken som 
uppstår under gemensamma diskussioner (Millward, 2000). Den grundläggande principen 
är att deltagarna presenteras med ett eller flera ämnen och uppmuntras att diskutera dessa 
med varandra. Diskussionen leds och styrs av en moderator. Oftast försöker man 
åstadkomma en balans mellan mer fokuserad diskussion där speciella frågor tas upp och fri 
diskussion där deltagarna mer öppet diskuterar ämnet för intervjun.

En potentiell risk med en fokusgruppsmetod är att eftersom deltagarna diskuterar 
tillsammans kan åsikter som avviker från gruppens norm riskera att undertryckas. En annan 
risk är att det kan vara svårare att samla in data om specifika ämnen eftersom deltagarna 
diskuterar betydligt friare än vad som är möjligt i en traditionell intervjusituation. Detta får 
vägas mot de fördelar det innebär att kunna ha en dynamisk diskussion där deltagarna kan 
prata med varandra istället för med en intervjuare som ofta endast har begränsad kunskap 
om det aktuella ämnesområdet.

I det här fallet övervägde fördelarna, dels för att en fokusgrupp i enlighet med studiens 
explorativa ansats antogs kunna ge goda möjligheter att integrera olika perspektiv på 
domänen, och dels för att det aktuella ämnet kunde anses vara av viss personlig vikt för 
deltagarna. En risk med enskilda intervjuer är i så fall att intervjuaren har svårt att vinna 
den intervjuades förtroende vilket då påverkar kvaliteten på den data man kan samla in. I 
en fokusgrupp, där deltagarna i huvudsak pratar med varandra, blir problemet mindre.
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4.1.1   Deltagare

För att nå en djupare förståelse för lotsning bör man förstås intervjua lotsar. De bedriver 
detta arbete dagligen och är därför de som bäst kan besvara frågor om vad som utmärker 
en framgångsrik lotsning och vilka de viktigaste uppgifterna ombord är. Utöver lotsar utgör 
även VTS-operatörer en viktig kugge i dagens system. De är verksamma i samma centraler 
och under samma betingelser som en fjärrlots troligen skulle komma att verka i, och 
kompletterar därför lotsar på ett bra sätt i en studie av den här typen. Förutom den 
operativa personalen kan det även vara av intresse att intervjua administrativ personal, för 
att få ytterligare ett perspektiv på systemet.

Studien inkluderade totalt sju deltagare. Av dessa var två deltagare lotsar, två var VTS-
operatörer och tre arbetade med administrativa uppgifter inom VTS-systemet samt på 
Sjöfartsverket. Deltagarna kom från västkustens sjötrafikområde (detta inkluderar lotsarna,
som arbetar vid Göteborgs lotsstation) samt VTS-Göteborg. Samtliga deltagare i studien 
hade flerårig erfarenhet av domänen, som lotsar och/eller sjöbefäl.

4.1.2   Genomförande

Två fokusgrupper genomfördes. Den första fokuserade på ombordlotsens perspektiv och 
inkluderade lotsarna samt administrativ personal. Den andra fokuserade på VTS-
perspektivet och inkluderade VTS-operatörerna samt administrativ personal från VTS-
Göteborg. Båda genomfördes i ett konferensrum i VTS-Göteborgs lokaler i 
Skandiahamnen i Göteborg och tog ca tre timmar vardera.

Intervjuerna genomfördes på samma sätt vid båda tillfällena. De innehöll två huvudsakliga 
delar; till att börja med fördes en öppen diskussion runt begreppet landbaserad 
lotsning/fjärrlotsning med dess definitioner och internationella motsvarigheter och därefter 
diskuterades vad som kännetecknar en framgångsrik fartygsassistans (begreppet 
fartygsassistans valdes för att kunna fungera under båda fokusgrupperna). Tre 
intervjuare/observatörer deltog, en moderator som ledde fokusgruppen och två som 
observerade och antecknade.

Innan intervjuerna inleddes presenterades de punkter som skulle diskuteras för deltagarna. 
Samtidigt poängterades också att syftet med dessa intervjuer enbart var att diskutera vad 
fjärrlotsning är och hur en framgångsrik lotsning går till idag, inte att ta upp frågor om 
motiven bakom eller meningsfullheten med fjärrlotsning, och inte heller frågor om 
specifika implementeringslösningar. I synnerhet motiven och meningsfullheten bedömdes 
som viktiga att komma bort från, då det antogs att samtliga deltagare hade egna intressen i 
frågan.

Eftersom syftet med intervjuerna inte minst var att ge en allmänt ökad domänkunskap var 
den första delen förhållandevis ostrukturerad med en fri diskussion runt begreppen. 
Deltagarna diskuterade fritt runt fjärrlotsning/landbaserad lotsning och andra begrepp och 
ämnen som de ansåg vara relaterade till dessa.

Diskussionen runt vad som kännetecknar en framgångsrik fartygsassistans var mer styrd. I 
ett första steg fick deltagarna fritt komma på så många faktorer som möjligt. Deltagarna 
ordnade sedan in dessa i övergripande kategorier samt rangordnade dem efter hur viktiga 
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de bedömdes vara (ett exempel är t.ex. framgångsfaktorn ”ömsesidigt förtroende mellan 
lots och besättning”, som placerades in i den övergripande kategorin ”Kontakt mellan lots 
och besättning”). Slutligen skrevs framgångsfaktorerna med tillhörande kategori ner på 
papper. Dessa papper tejpades därefter upp på en av väggarna i rummet, så att den 
rangordning som varje deltagare hade gjort blev tillgänglig för alla andra. Tanken var att ge 
en bild av vilka faktorer som ansågs vara viktigast, i första hand för att stimulera 
diskussionen.

Figur 2. Rangordning av framgångsfaktorer för lotsning under en av fokusgrupperna. Foto: Margareta 
Lützhöft.

Ovan visas hur det såg ut efter att rangordningen var färdig under den ena av 
fokusgrupperna. För att göra det smidigare för deltagarna gjordes inte rangordningen efter 
någon speciell modell; syftet var inte att jämföra rangordningarna med varandra, de 
användes i första hand som diskussionsunderlag. Alla deltagare fick chans att chans att 
presentera och förklara sin egen rangordning och sedan diskuterades denna. Slutligen
avslutades intervjun med att det återigen gavs plats för en mer fri diskussion runt 
framgångsfaktorerna och andra saker som kom upp i samband med dessa.

4.2   Resultat

Intervjuerna genererade en stor mängd data av varierande karaktär och relevans. Nedan 
presenteras dessa resultat från de båda fokusgrupperna, sammanställda i olika kategorier.
Dessa kategorier är inte de samma som de övergripande kategorierna deltagarna själva kom 
fram till. Då många av dessa hade ett betydande överlapp eller visade sig vara mindre 
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relevanta för studien har resultaten istället kategoriserats utifrån de ämnen som 
diskussionen kom att centreras runt.

4.2.1   Fokusgrupp 1 – Ombordperspektivet

Den första fokusgruppen bestod av lotsar och administrativ personal och fokuserade på 
ombordperspektivet, d.v.s. fartygsassistansen ur ombordlotsens synvinkel. Resultaten som 
presenteras nedan är uppdelade i tre kategorier. De två huvudsakliga ämnena som 
diskuterades under fokusgruppen var etablerandet av kontakt mellan lotsen och fartygets 
besättning samt säkerhet för fartyget, omgivningen och miljön. Utöver dessa två finns en 
kategori för övriga resultat.

4.2.1.1   Kontakt lots-besättning

De flesta var överens om att en bra kontakt mellan lotsen och besättningen – och i 
synnerhet mellan lotsen och fartygets befälhavare – var en förutsättning för en 
framgångsrik lotsning. Lotsarna beskrev denna kontakt som det kanske viktigaste i deras 
arbete och som det som avgör vilken deras roll i bryggteamet blir. Etablerandet av kontakt 
blir då grunden för lotsens arbete ombord. En typisk kommentar från en av lotsarna var: 
”en bra kontakt mellan lots och besättning på alla plan är en förutsättning för säkerhet”.

Kontakten karaktäriserades i termer som t.ex. social, psykologisk och diplomatisk kontakt.
Lotsarna poängterade också vikten av ett ömsesidigt förtroende, d.v.s. att besättningen å 
ena sidan känner att de kan lita på lotsens kunnande och att lotsen å andra sidan har 
förtroende för besättningens kompetens. Upprättandet av det förtroendet hänger intimt 
samman med att man har en personlig kontakt. En viktig dimension av det är att när lotsen 
är ombord så vet han vem han pratar med och märker om besättningen förstår eller inte. 
Över radio vet man aldrig säkert vem man pratar med och om informationen går fram på 
rätt sätt. Det är också viktigt att ha en personlig kontakt för att kunna hantera information 
och reda ut frågor, t.ex. frågor om den planering av farledspassagen som lotsen gör. Att 
gemensamt gå igenom planen gör att alla är införstådda med den och att alla är medvetna 
om det.

Lotsarna beskrev också att de efter att ha etablerat en välfungerande kontakt kunde fungera 
som ett tillskott till bryggteamet där de kan assistera besättningen med olika saker som 
kanske går utöver deras primära uppgift som navigationsrådgivare. Även i de fall där 
besättningen är väl förberedd för passagen kan lotsen utgöra ett stöd genom att bekräfta 
besättningens beslut och kunskap.

4.2.1.2   Säkerhet

Säkerhet för fartyget men också för omgivningen och miljön framstod som det 
övergripande målet med verksamheten. En framgångsrik lotsning är en lotsning där inga 
skador på fartyget eller omgivningen uppstår. Lotsen betraktades här som ett tillskott till 
säkerhetsarbetet, även om åsikterna gick isär något En av deltagarna, som menade att 
lotsen visserligen tillförde en extra dimension till säkerhetsarbetet, påpekade också: ”Att 
förhindra materiella skador och miljöpåverkan är inte något som i första hand hör till ombordlotsens 
uppgifter”.
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Något som i princip alla var överens om var att en viktig del av säkerhetsarbetet är lotsens 
möjlighet att bedöma fartygets status. Lotsen kommer utifrån och har inget eget intresse i 
fartyget och kan därför bedöma navigerings- och manövreringsutrustningens skick och om 
allt är som det borde vara på ett neutralt och sakligt sätt. Detta gör lotsen i syfte att 
undersöka förutsättningarna för sitt eget arbete och inte i någon formell inspektörsroll. Det 
höjer ändå säkerheten på två sätt. Dels utgör det en direkt grund för det arbete lotsen utför 
ombord – fartyg med sämre utrustning får t.ex. lotsas med större marginaler. En 
kommentar runt det var: ”Att ha koll på fartygets status är säkerhetsmässigt viktigt och en 
förutsättning för riskvärdering”. Dessutom gör lotsens närvaro ombord att besättningen inte 
har möjlighet att dölja skador och problem som egentligen skulle behöva åtgärdas. Detta 
höjer indirekt säkerheten.

4.2.1.3   Övrigt

En övrig punkt som diskuterades var att lotsarna hade observerat att det ibland fanns 
problem med förtroendet mellan fartygsbesättningar och VTS-operatörerna. Många 
besättningar saknar ordentlig kunskap om VTS-systemet och vet därmed inte vilken 
kompetens VTS-operatören har, vilka tjänster han kan erbjuda eller i vilken utsträckning 
man kan lita på den information han tillhandahåller.

Mycket som lotsen vet om lotsning i en specifik farled är s.k. tyst kunskap14 som är svår 
eller omöjlig att verbalisera och att lära ut till andra. Det krävs egen erfarenhet för att 
tillägna sig den – lotsarna pratade om en ”farledskultur” och en ”känsla” för farleden som 
handlar om hur saker och ting fungerar och om hur verksamheten kan bedrivas på bästa 
sätt. Det är något som inte egentligen går att lära ut utan som man får med ökad erfarenhet.

Farledskulturen och lotsarnas lokalkunskap gör också att de mer eller mindre automatiskt 
uppmärksammar olika fel eller brister i farleden (bojar som saknas eller liknande) och då 
kan rapportera det omedelbart.

4.2.2   Fokusgrupp 2 – Landperspektivet

Den andra fokusgruppen bestod förutom av två VTS-operatörer även av en person med 
administrativa arbetsuppgifter på VTS-Göteborg. Fokus låg här på landperspektivet, d.v.s. 
på fartygsassistansen ur VTS-operatörernas synvinkel. De huvudsakliga diskussionsämnena 
under denna fokusgrupp var säkerhet för fartyget och omgivningen, effektiviteten i 
trafikflödet och kontakten mellan fartyg och VTS. Dessa presenteras var för sig nedan 
tillsammans med en kategori för de övriga ämnen som togs upp.

4.2.2.1   Kontakt fartyg-VTS

Mycket av diskussionen kom att kretsa kring kommunikationen mellan VTS och fartyg i 
allmänhet. Idag används ingen standardiserad kommunikation eller ens ett bestämt språk, 
både svenska och engelska används parallellt. Detta upplevdes som ett problem; en av 
deltagarna anmärkte att om språkproblemet löstes skulle säkerheten öka markant.

                                                
14 Den engelska termen är tacit knowledge. Begreppet myntades av vetenskapsfilosofen Michael Polanyi, som 
också sammanfattade idén med en berömd aforism: "We know more than we can tell." (Polanyi, 1983)
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Kommunikationen anpassas också i väldigt hög grad till den man kommunicerar med. En 
av VTS-operatörerna menade att det var viktigt inte prata ”för bra” eller briljera med 
språkbruket, då kan man uppfattas som arrogant samtidigt som man riskerar att motparten 
inte förstår. En annan kommentar var att det är svårt nog att förstå enkla saker över en 
radioförbindelse och antagligen nästan omöjligt att göra mer komplicerade saker som t.ex. 
att koordinera girar. Deltagarna trodde dock att mycket av detta skulle kunna lösas med 
standardiserade kommunikationsrutiner och utbildning. En av deltagarna sa att: ”Förtroendet 
kommer av att man vet vad den andra parten har för behörighet” och någon påpekade att piloter och 
flygtrafikledare inte har några problem med att skapa förtroende och över radio.

4.2.2.2   Säkerhet

Precis som i den första fokusgruppen framstod säkerhet för fartyget, omgivningen och 
miljön som det överordnade målet. Deltagarna betonade att miljösäkerhet var en extremt
viktig del av deras arbete. En person menade att säkerheten för de oljetransporterande15

fartygen i princip går före allt annat, eftersom ett större oljeutsläpp skulle få så allvarliga 
konsekvenser att hela verksamhetens framtid skulle hotas. Utöver miljöfaktorer 
rangordnades allmän säkerhet för hela systemet högt.

VTS-operatörernas roll i säkerhetsarbetet diskuterades också. De har ingen möjlighet att 
direkt ingripa i framförandet av fartyget utan är begränsade till att ge information. 
Deltagarna menade dock att enbart trafikinformation kan vara ett kraftfullt verktyg för att 
höja säkerheten. En annan poäng som gjordes var att VTS-operatörerna har kontinuerlig 
uppföljning på fartygen och att de därigenom har möjlighet att ingripa med information 
och råd om något börjar gå fel, t.ex. om fartyget är på väg ut ur farleden.

4.2.2.3   Trafikflöde

Något annat som diskuterades var VTS:ens roll i att kunna bedriva verksamheten på ett 
effektivt sätt och att behålla ett bra trafikflöde i alla väder. Effektivitet framhölls som det 
viktigaste efter säkerhet (någon påpekade att man inte fick driva kravet på effektivitet så 
långt att säkerheten drabbades) och VTS-operatörerna spelar en viktig roll här.

Deltagarna påpekade också att en betydande andel av de lotspliktiga fartygen som kommer 
till Göteborg har så bra utrustning och så väl förberedd besättning att de i princip skulle 
klara sig lika bra utan en ombordlots. Om dessa fartyg skulle kunna assisteras från land i 
stället finns stora ekonomiska och flödesmässiga vinster att göra.

4.2.2.4   Övrigt

Något som också diskuterades var en funktion som tidigare har funnits i Göteborg, 
nämligen trafikledarlotsar. En trafikledarlots var i princip en lotsutbildad VTS-operatör 
som inte fungerade som lots i egentlig bemärkelse utan var ett slags bollplank till lotsen 
ombord på fartygen. Detta fungerade mycket bra, en VTS-operatör som själv var lots hade 
lätt att sätta sig in i fartygets situation, men det var också väldigt dyrt.

Precis som lotsarna under den första fokusgruppen tog även VTS-operatörerna upp att 
många besättningar saknar riktig kunskap om VTS-systemet och om vilken roll VTS-
                                                
15 Göteborg är en av Skandinaviens största oljehamnar.
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operatörerna har, och att denna brist på kunskap ofta leder till brist på förtroende och 
osäkerhet.

4.3   Diskussion

Nedan diskuteras studiens metod och resultat. Först diskuteras studiens metod och 
genomförande och därefter diskuteras resultaten i relation till de tidigare presenterade 
teorierna.

4.3.1   Metoddiskussion

Som alla metoder har fokusgrupper både fördelar och nackdelar. Metodvalet i det här fallet 
baserades på tanken att det fanns mycket att vinna på att kunna ha en dynamisk diskussion 
mellan experter istället för en intervju med en intervjuare och en deltagare.

En sådan diskussion uppstod också och den genererade mycket data. Dessvärre 
realiserades också en av nackdelarna med metoden, nämligen att all data inte var direkt 
relevant för studien. Detta gäller i synnerhet diskussionen runt vad som kännetecknar en 
framgångsrik fartygsassistans. Tanken med att diskutera det var att deltagarna skulle 
resonera kring frågan ur sitt eget perspektiv. Detta fungerade delvis, men ett antal 
framgångsfaktorer kom att handla om saker som miljöpåverkan och kajskador. Givetvis 
utmärks en framgångsrik lotsning av att sådant undviks, men ur operativ synvinkel 
innefattas det i att man genomför en säker lotsning och det är därför mindre intressant i det 
här sammanhanget.

Att detta problem uppstod berodde antagligen delvis på att fokusgrupperna bestod av både 
operativ och administrativ personal. Det syftade till att stimulera dynamiken i diskussionen 
och för att föra in ytterligare ett perspektiv. I efterhand kan man säga att det kanske 
fungerade lite för bra och att det trots allt hade varit bättre att begränsa sig till att enbart 
intervjua operativ personal, eller åtminstone att inte ha båda kategorierna i samma 
fokusgrupp. Det hade också varit bra att lägga mer vikt vid att det intressanta i första hand 
var operativa framgångsfaktorer.

Det går också att diskutera antalet deltagare. Den första fokusgruppen hade fyra deltagare. 
Den andra hade på grund av ett sent avhopp bara tre deltagare vilket definitivt är i minsta 
laget; även fyra deltagare är ovanligt lite. Det stora problemet med att ha för få deltagare är 
att det kan vara ett hinder för en flytande diskussion om gruppen är för liten. I det fallet 
fungerande ändå diskussionen bra och det låga deltagarantalet upplevdes inte som ett 
problem. Att ha få deltagare kan på ett sätt till och med vara en fördel – varje person får 
mer tid att prata vilket minskar risken för att någon av deltagarnas åsikter undertrycks eller 
anpassas efter gruppnormen (Millward, 2000).

Två av varandra oberoende observatörer förde anteckningar under fokusgruppernas gång. 
Det fanns ett stort överlapp mellan de båda observatörernas anteckningar, vilket antyder en 
hög reliabilitet. Båda observatörernas anteckningar utgjorde underlag för 
sammanställningen av resultaten.

Någon pilotstudie för att testa proceduren för fokusgrupperna gjordes inte eftersom antalet 
tillgängliga deltagare var för litet. Möjligen hade en enklare pilotstudie med deltagare utan 
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domänanknytning kunnat göras, men det bedömdes som svårt att utforma en sådan studie 
så att den skulle ge meningsfulla resultat om hur proceduren skulle fungera för 
domänexperter (de problem som diskuterades ovan hade t.ex. inte framkommit i en sådan 
studie). Trots det hade det förmodligen ändå varit lämpligt att utföra en enklare pilotstudie, 
om så endast för att undersöka och öva själva formen för genomförandet.

Deltagarna i studien bestod alla av personer som själva arbetar antingen med lotsning eller 
inom VTS-systemet. Det kan antas att de har egna åsikter i frågan om fjärrlotsning och att 
de tycker att det är en fråga av stor vikt. Även om detta, vilket redogjordes för ovan, 
försökte hanteras genom metodvalet och genom hur studien presenterades finns det en risk 
för att deltagarna medvetet eller omedvetet t.ex. valde att betona vissa saker och lägga 
mindre vikt vid andra. Detta är kanske ett problem i alla intervjusituationer där man 
samtalar med domänexperter, men i det här fallet var det antagligen mer utpräglat eftersom 
frågan i det här fallet troligtvis var extra känslig. Hur stor påverkan detta faktiskt fick på 
resultatet är osäkert.

4.3.2   Resultatdiskussion

Det mest framträdande resultatet var den vikt lotsarna lägger vid att etablera en personlig 
kontakt med besättningen på det fartyg som ska lotsas. Att få kontakt med besättningen 
och att finna en lämplig roll i bryggteamet förefaller vara en förutsättning för att lotsningen 
ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Detta stämmer bra överens med den bild av 
lotsning som styrning av ett sociotekniskt system som presenterades i kapitel 3. Att lotsen 
blir en integrerad del av bryggteamet gör att han får möjlighet att bidra med sin 
lokalkunskap, vilken i stor utsträckning utgör förutsättningen för de högre graderna av 
kontroll och därigenom för en god säkerhetsnivå.

En intressant poäng som gjordes under den andra fokusgruppen var dock att många
besättningar redan från början är så pass väl förberedda att lotsen inte tillför särskilt mycket 
till deras arbete (denna kommentar kom visserligen från VTS-personal och inte från lotsar, 
men då VTS-operatörerna själva hade sjöbefälsutbildning och erfarenhet och det dessutom 
kan antas att de diskuterar en hel del med lotsarna går den ändå att betrakta som trovärdig). 
Det innebär att en sådan besättning redan har förutsättningar för att bedriva effektiv 
kontroll på egen hand och att lotsen inte egentligen tillför någon extra dimension till själva 
kontrollarbetet. Detta stöds också av lotsarnas kommentar att de ibland mer bekräftar 
besättningens beslut än hjälper till att ta dem.

Hur mycket kontroll lotsen faktiskt utför verkar alltså variera beroende på hur väl 
förberedda besättningen själva är. Det antyder att det går att differentiera fartyg utifrån hur 
mycket ”extra” kontrollstöd de behöver – vissa fartyg behöver inte den kontroll lotsen har 
att bidra med eftersom de kan bibehålla tillräckligt hög grad av kontroll på egen hand, 
medan andra kan vara helt beroende av lotsen för att klara av att kontrollera 
farledssituationen. Att det åtminstone i Göteborg är en betydande andel av fartygen som 
klarar sig bra på egen hand tyder på att det finns en ordentlig målgrupp för fjärrlotsning.

Under den första fokusgruppen antyddes det som sagt att lotsen kunde hitta en roll i 
bryggteamet som inte direkt hade en kontrollerande funktion. Om besättningen redan har 
goda konstrukt kan lotsen kan ägna sig mindre åt direkt kontroll och mer åt att övervaka 
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och bekräfta besättningens beslut och kunskap. Att inte ha en ombordlots tar bort denna 
roll och det skulle kunna vara ett problem. Man kan dock ifrågasätta ombordlotsens 
betydelse i det här fallet. Om besättningar – som är tvungna att ta ombord en lots –
upplever att lotsen är ett stöd så bör det ses utifrån ett sammanhang där lotsen alltid finns 
där vare sig de vill eller inte. Det säger inte så mycket om hur stor betydelse de tillmäter den 
bekräftande funktionen. Med andra ord betyder det bara att det är bra att lotsen finns där, 
inte nödvändigtvis att det skulle vara sämre om han inte var där.

Hur bra det i verkligheten är att ha lotsen där kan också diskuteras. Om lotsen inte skulle 
hitta en välfungerande roll i bryggteamet, t.ex. på grund av problem med samarbete och 
gruppdynamik, så kan han i själva verket försvåra arbetet på bryggan. Det finns studier som 
visar att det inte är ovanligt med kommunikations- och samarbetsproblem mellan 
befälhavare och lots (Transportation Safety Board of Canada, 1995). I dessa fall kan man 
anta att lotsen bara delvis eller inte alls har en stödjande roll. Detta togs inte alls upp av 
lotsarna som deltog i studien – de betonade enbart lotsens stödjande roll – så antingen är 
det inte ett problem i Göteborg eller så var deltagarna ovilliga att diskutera den saken.

Något som också kom fram och som i hög grad är relevant för fjärrlotsning är lotsarnas 
uppfattning att det fanns förtroendeproblem mellan fartygsbesättningarna och VTS-
operatörerna. Framgångsrik fjärrlotsning får (precis som vanlig lotsning) antas förutsätta en 
välfungerande kontakt mellan besättning och lots. Mycket av problemen kan dock bero på 
bristande kunskap och på att det i dagsläget inte används någon standardiserad 
kommunikation.
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5   FÖRSLAG PÅ IMPLEMENTERING

Ur ett system- och kontrollperspektiv är, som det beskrevs i kapitel 3, det grundläggande 
problemet med fjärrlotsning att ett sammansatt kognitivt system bestående av fartyg, 
besättning och fjärrlots har sämre möjligheter att utöva kontroll (eller i praktiska termer att 
behålla fartyget på rätt plats i farleden vid rätt tidpunkt) än motsvarande system med 
ombordlots har. För att hantera detta problem föreslås och diskuteras, utifrån 
teoribakgrunden, litteraturstudien och den empiriska studien, ett flertal åtgärder.

I förslaget nedan används begreppet fjärrlots om den landbaserade operatören. Det 
används av språkliga konsekvensskäl och ska inte tolkas som ett ställningstagande i frågan 
om huruvida operatören bör vara lotsutbildad eller inte, eller i frågan om huruvida 
fjärrlotsning är en form av lotsning eller om det är en annan typ av tjänst.

5.1   Fartygsåtgärder

Utan en lots ombord saknar besättningen den omedelbara tillgången till lokalkunskap som 
en ombordlots kan tillhandahålla. Detta försvårar deras möjligheter att bilda effektiva 
konstrukt och därigenom att utöva effektiv kontroll. Hur stora problem det ger upphov till 
beror i stor utsträckning på hur lätt fartyget är att kontrollera. Hollnagel och Woods (2005) 
identifierar fyra faktorer som avgör kontrollkaraktäristiken hos ett system: tid, kunskap, 
kompetens och resurser. Otillräcklig tid, kunskap, kompetens eller resurser gör ett system 
svårare att kontrollera.

I det här sammanhanget kan de fyra faktorerna betraktas som ungefär överensstämmande 
med ett fartygs manöverförmåga (tid – ett fartyg med begränsad manöverförmåga måste 
styras med mer framförhållning än ett lättmanövrerat fartyg), hur väl utrustat fartyget är 
(resurser) samt vilken kunskap och kompetens den ordinarie besättningen har. Fartygets 
manöverförmåga är given på förhand och kan inte påverkas. Utrustningen ombord kan 
däremot kompletteras med olika typer av bärbar utrustning. Redan idag förekommer 
bärbara system med elektroniska sjökort och AIS som utnyttjas av lotsar (Grundevik & 
Wilske, 2007). Dessa bärbara system måste dock på ett eller annat sätt föras ut till fartyget, 
och något smidigt sätt att göra detta, förutom att skicka dem med en lots, finns inte. Ur 
fjärrlotsningssynvinkel kan därför även fartygets utrustning betraktas som given på 
förhand.

Däremot kan besättningen stödjas med olika typer av ökad informationsservice från land. 
Det ger två olika sätt att försöka hantera kontrollproblemet ur ett fartygsperspektiv – dels 
restriktioner på vilka fartyg som kan få utnyttja fjärrlotsning och dels informationsstöd till 
besättningen.

5.1.1   Fartygsrestriktioner

Där fjärrlotsning bedrivs idag är tjänsten enbart tillgänglig för ett mindre spann av fartyg. 
Även om det spannet skulle kunna utökas så är vissa restriktioner på vilka fartyg som kan 
omfattas av ett fjärrlotssystem ofrånkomliga. Alla fartyg kan inte fjärrlotsas på ett sätt som 
är acceptabelt ur säkerhetssynpunkt. För det är skillnaderna i sådana saker som utrustning 
eller kompetens och språkkunskap hos besättningen för stora. För de fartyg som inte kan 
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eller bör erbjudas fjärrlotsning, samt för fartyg som inte vill utnyttja tjänsten, måste 
ombordlotsar finnas kvar. Å andra sidan finns det också, som det framkom under den 
empiriska studien, många idag lotspliktiga fartyg som har så hög standard på utrustning och 
besättning att de skulle klara sig bra även utan en ombordlots. Dessa fartyg är kanske den 
primära målgruppen för fjärrlotsning.

Med dagens system finns i princip tre kategorier av fartyg: de som inte omfattas av 
lotsplikten, de som omfattas av lotsplikten men vars befälhavare har farledstillstånd, samt 
de fartyg som är skyldiga att ta ombord en lots. För ett system med fjärrlotsning föreslås 
ytterligare en kategori, nämligen fartyg med lotsplikt som är behöriga att använda fjärrlots 
men där befälhavaren eller rederiet av olika anledningar inte vill eller kan ansöka om 
farledstillstånd.

Fartyg med lotsplikt tar ombord en lots på samma sätt som idag, antingen för att 
besättningen vill det eller för att de inte uppfyller kraven för fjärrlotsning. Hur sådana krav 
ska se ut kommer inte att specificeras exakt här (för en mer omfattande diskussion se 
Grundevik & Wilske, 2007) och är i första hand en fråga för den aktuella hamnen (hamnar 
med lättare inlopp kan troligtvis ställa lägre krav och vice versa) eller sjöfartsmyndigheten. 
Man kan dock tänka sig restriktioner på saker som utrustning, manöverförmåga, 
djupgående, längd, miljöfarlig last, relevanta språkkunskaper hos besättningen etc.

Fartyg med lotsplikt som är behöriga att använda fjärrlots får, med assistans av en fjärrlots, 
genomföra hela eller delar av farledsnavigeringen utan ombordlots men tar ombord en lots 
när man närmar sig hamnen. Dessa fartyg sparar tid och pengar på att inte ha en 
ombordlots hela sträckan men får ändå assistans med precisionsmanövreringen inne i 
hamnen och med tilläggning (det är inte säkert att alla fartyg behöver denna assistans –
lotsens roll under manövrering och tilläggning ligger dock utanför denna studie, så punkten 
kommer inte att diskuteras vidare här). Denna kategori omfattar de fartyg med befälhavare 
som är behöriga att utnyttja fjärrlotsning men som inte kan eller vill få ett farledstillstånd 
utfärdat.16 Fartyg vars befälhavare har farledstillstånd gör på samma sätt som idag (se 
kapitel 3). Dessa fartyg tar inte ombord någon lots överhuvudtaget. Det gör inte heller 
fartyg som inte alls omfattas av lotsplikten.

Dessa restriktioner är i praktiken ett sätt att säkerställa att samtliga fartyg som använder sig 
av fjärrlotsning har en acceptabel nivå av tid, resurser, kunskap och kompetens. Det 
innebär att de har vissa möjligheter att utöva tillräcklig kontroll på egen hand – och därför 
att behovet av en ombordlots blir mindre.

5.1.2   Informationsstöd

Fartygsrestriktionerna innebär att enbart fartyg som uppfyller vissa grundkrav kan utnyttja 
fjärrlotsning. Denna åtgärd både minskar kraven på och utökar möjligheterna för effektiv 
kontroll. För att ytterligare stödja arbetet kan fartyget få tillgång till information från land. I 

                                                
16 Denna studie diskuterar inte ekonomiska aspekter. Det kan dock antas att någon form av ekonomiska 
incentiv, t.ex. i form av lägre avgifter för de fartyg som nyttjar tjänsten istället för att ta ombord en lots, är en 
förutsättning för att fjärrlotsning ska kunna bli verklighet.
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första hand bör denna information utgöras av en utvidgad form av den planering som en 
ombordlots hade förberett och tagit med sig. Detta stärker besättningens konstrukt och 
ökar deras möjligheter att bedriva effektiv kontroll.

En sådan planering innehåller information om fartygets rutt och annat som eventuellt är 
viktigt för den aktuella passagen. Denna skickas ut till fartyget i god tid innan inpassage i 
farleden. Flera olika format är möjliga här. Ett alternativ är att planen är i textformat och 
innehåller koordinater för samtliga girpunkter, planerad tid för passage, väderrapporter för 
sträckan samt ytterligare information som fjärrlotsen bedömer som relevant med hänsyn till 
sin kunskap om de rådande förhållandena. Ett annat alternativ är att planen skickas som en 
bildfil med rutten inritad på ett sjökort. Detta ger en bättre och snabbare överblick men 
däremot är en bildfil antagligen inte ett optimalt format för att presentera den övriga 
informationen. Man kan även tänka sig en digital variant av planen för direkt uppladdning 
till fartygets elektroniska sjökort, något som dock ställer krav på teknisk standardisering. En 
annan nackdel är att besättningen i så fall inte behöver arbeta något med planen själva 
vilket kan leda till sämre förståelse.

Mottagandet av planen måste bekräftas innan inpassage i farleden för att säkerställa att 
besättningen har mottagit planen, uppfattat den korrekt och är villiga att genomföra den. 
Eventuella frågor måste också vara utredda innan fartyget får fortsätta in i farleden. Det 
framkom under den empiriska studien att lotsarna ansåg det vara nödvändigt med personlig 
kontakt för att hantera den information som finns i planen som lotsen gör. Detta 
diskuteras vidare nedan.

Även om man kan lösa problemen med informationshantering kan inte ens en utvidgad 
planering betraktas som likvärdig med den information lotsen kan bidra med när han är 
ombord. Tillsammans med fartygsrestriktionerna bör det dock ge besättningen goda 
förutsättningar att bedriva fullt tillräcklig kontroll, i synnerhet om de assisteras av en 
fjärrlots.

5.2   Åtgärder i land

För fjärrlotsen utgörs, som vi såg i kapitel 3, främsta hindret för effektiv kontroll av den 
förhållandevis sämre tillgången på feedback. Istället för direkt visuell feedback från bryggan 
måste fjärrlotsen arbeta framför en skärm i en kontrollrumsmiljö långt från det fartyg han 
assisterar. Åtgärder för att stödja fjärrlotsens kontrollmöjligheter bör därför inrikta sig på 
att så långt det är möjligt förbättra tillgången till feedback och kvaliteten på densamma. 

Att ge fjärrlotsen kvalitativt likvärdig feedback som denne skulle ha haft tillgång till på 
bryggan är tekniskt och praktiskt omöjligt. Däremot är det möjligt att med existerande 
teknik åstadkomma relativt stora förbättringar jämfört med de existerande, enkla 
lösningarna som används där fjärrlotsning förekommer idag.

Den utrustning som används bör i grunden vara den samma som finns på dagens VTS-
centraler. Bara användandet av en display baserad på elektroniska sjökort (där det lotsade 
fartygets planerade rutt kan läggas in) tillsammans med AIS-information är ett stort steg 
framåt jämfört med enbart en radarbild. Detta möjliggör en kontinuerlig uppföljning på 
fartygets position, både i farleden och relativt den planerade kursen (detta förutsätter dock 
en hygglig uppdateringsfrekvens utan betydande eftersläpning). Grundevik & Wilske (2007) 
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föreslår också användandet av videokameror för att övervaka farleden, något som kanske är 
speciellt bra vid krångligare delar samt inne i hamnen. Det bör också ingå alternativa 
kommunikationssätt om VHF-radion skulle sluta fungera; vanliga telefoner och mobiler 
tillsammans med ett aktuellt telefonnummer till någon på fartyget är det enklaste.

Kombinerat med displaysystemet kan man också tänka sig att inkludera någon typ av 
dynamisk prediktor som kan integrera tillgänglig information om fartygets kurs, fart, 
roderläge, aktuell vind o. dyl. och presentera fartygets förväntade position om trettio 
sekunder eller en minut, vilket ytterligare stärker lotsens förmåga att planera framåt och att 
uppmärksamma problem på ett tidigt stadium. Detta är viktigt eftersom förlust av kontroll 
är nära relaterat till oväntade händelser (Hollnagel & Woods, 2005).

5.3   Procedurer och kommunikation

Det räcker inte med att enskilt stödja besättningens och fjärrlotsens förmåga att utöva 
kontroll. Samarbetet dem emellan måste också fungera. Under den empiriska studien kom 
det fram att det ibland kunde finnas problem med förtroendet mellan besättning och VTS-
operatörerna, framförallt beroende på dålig kunskap från båda sidor om varandras 
kompetens och befogenheter. Ett annat problem är att det kan finnas en ovilja från 
besättningens sida att acceptera instruktioner från en anonym VTS-operatör. Samtidigt 
framkom det att det kunde vara svårt att hantera och diskutera runt all den information 
besättningen måste ta del av utan personlig kontakt med en lots.

Alla dessa problem bör i första hand hanteras genom en standardisering av procedurer, 
utbildning och kommunikation. Förtroendeproblematiken bör åtminstone delvis kunna 
lösas genom att alla inblandade vet att motparten har en standardiserad och tillräcklig 
utbildning. Dessutom bör kommunikationsrutiner implementeras så att all 
rutinkommunikation sker enligt ett förbestämt mönster. Exakt vad som ska betraktas som 
rutinkommunikation bör prövas experimentellt, men det innefattar åtminstone 
positionsrapportering och instruktioner om kurser och farter. Även hantering av 
information, t.ex. att reda ut oklarheter rörande planeringen av farledspassagen (något som 
lotsarna i den empiriska studien menade kunde vara svårt att lösa utan personlig kontakt),
bör kunna lösas på det här sättet, förutsatt att det finns bestämda rutiner och även 
bestämda format för all information som kan behöva diskuteras.

Vidare bör bestämda procedurer för en fjärrlotsning införas så att alla är införstådda med 
vad som gäller och så att det inte finns något behov av att ägna sig åt att koordinera 
proceduren över radio, med stor risk för missförstånd. Sådana bestämda procedurer för 
hur saker ska utföras är också något som stödjer bibehållandet av kontroll (Hollnagel & 
Woods, 2005). Hur proceduren ska utformas exakt måste studeras närmare, men ett 
översiktligt förslag följer nedan.

Fjärrlotsningen inleds med att fjärrlotsen sammanställer en plan för den aktuella passagen 
enligt ovan och skickar ut den till besättningen. Detta bör göras i god tid innan fartyget 
närmar sig så att besättningen får tid på sig att studera planen och planera sin passage, men 
samtidigt inte med alltför stor tidsmarginal eftersom planen får betraktas som beroende av
de aktuella förhållandena och därför i stor utsträckning som färskvara.
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Efter att besättningen har mottagit och accepterat planen genomförs farledspassagen i 
första hand enligt planen. Fjärrlotsen har kontinuerlig uppföljning på fartygets position, 
något som kompletteras med regelbundna positionsrapporter från fartyget. 
Positionsrapporterna ger också fjärrlotsen en bild av hur besättningen upplever sin position 
vilket kan kontrolleras mot radar- och AIS-data. Vid behov (dels vid direkt 
interventionsbehov, om fartyget t.ex. är på väg ut ur farleden, men man kan också tänka sig 
trafikorganisationsskäl) utfärdar fjärrlotsen instruktioner om ny kurs eller fart. Vidare ger 
fjärrlotsen, precis som VTS-operatörerna gör idag, kontinuerlig trafik- och annan viktig 
information. När det är nödvändigt måste fjärrlotsen också koordinera verksamheten med
andra delar av systemet, exempelvis andra fjärrlotsar eller hamnpersonal.

När fartyget har nått slutpunkten för fjärrlotstjänsten tas en lots ombord. Detta måste 
koordineras med fjärrlotsen så att tidsåtgången och därigenom påverkan på annan trafik 
kan begränsas till ett minimum. Efter att lotsen är ombord rapporteras detta till fjärrlotsen 
som då avslutar tjänsten.

Det måste även finnas rutiner för situationer där allt inte går som planerat. Som det 
nämndes i kapitel 2 handlar kontroll inte enbart om att kunna behålla systemet i ett önskat 
tillstånd. Tillfredsställande kontroll innefattar även förmågan att klara av situationer där 
systemet inte längre befinner sig i det önskade tillståndet; att kunna återföra systemet till det 
önskade tillståndet efter en störning. Sådana störningar kan och kommer ibland alltid att 
inträffa. Saker som plötsliga väderförsämringar eller tekniska problem med fartyget eller 
fjärrlotsens utrustning kan uppstå och måste kunna hanteras på ett säkert sätt. Enklare 
problem kan troligtvis hanteras med hjälp av procedurer och checklistor. För mer allvarliga 
problem finns alltid som sista åtgärd möjligheten att ankra och invänta en lots, något som 
troligen bör kunna ske på både fjärrlotsens och besättningens initiativ om endera parten 
upplever att en god säkerhetsnivå inte längre kan upprätthållas.

5.4   Diskussion

Detta förslag på fjärrlotsning försöker ta hänsyn till det grundläggande kontrollproblemet 
på fyra sätt:

 Fartygsrestriktioner – Tjänsten begränsas till de fartyg som inte ställer alltför höga 
krav på kontrollförmåga (genom restriktioner på t.ex. manöverförmåga, 
djupgående, kompetens hos besättningen etc.)

 Informationsstöd till besättningen – En utvidgad planering skickas ut till fartyget 
innan inpassage i farleden

 Förbättrad feedback till fjärrlotsen – Olika tekniska lösningar används för att 
förbättra tillgången och kvaliteten på fjärrlotsens feedback

 Standardiserade procedurer och kommunikationsrutiner

Det första sättet har detta förslag gemensamt med fjärrlotsning som det tillämpas idag 
medan de tre andra sätten är nya och förhoppningsvis tillräckliga metoder för att uppväga 
de kontrollproblem som uppstår när lotsen inte befinner sig på plats på fartygsbryggan.
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Tre möjliga problem som framkom under den empiriska studien och som inte har tagits 
upp här är lotsens funktion som rapportör av problem med farleden, lotsens möjlighet att 
bedöma fartygets status samt lotsens funktion som ett tillskott till bryggteamet. Det första 
är med detta förslag inget problem, eftersom en del fartyg kommer att lotsas på vanligt vis, 
och lotsen i dessa fall har möjlighet att rapportera avvikelser. De två andra punkterna 
förtjänar dock en mer ingående diskussion.

Lotsen fungerar som vi har sett inte bara som oberoende rådgivare. Med sin arbetsplats på 
bryggan och i egenskap av att själva vara sjöbefälsutbildad kommer han oundvikligen att 
utgöra en del av det team som styr fartyget, något som kan vara ett stort stöd för 
besättningen i synnerhet vid extraordinära situationer. Även en fjärrlots kan vara ett stöd 
för besättningen, men kan inte fungera som avlastning för bryggteamet på samma sätt. Man 
ska dock hålla i minnet att detta är en extra funktion som inte är relaterad till lotsens 
primära roll som rådgivare. I grunden är det alltid fartygets befälhavare som är ytterst 
ansvarig för säkerheten, oavsett om fartyget har en lots ombord eller inte. En annan faktor 
är att det inte är självklart att en ombordlots fungerar som ett stöd till besättningen – om 
gruppdynamiken inte fungerar kan lotsen t.o.m. försvåra arbetet. Att det dessutom bör 
finnas krav på uppvisad kompetens hos besättningen för att få utnyttja fjärrlotstjänsten 
innebär att de besättningar som tjänar mest på ett extra tillskott fortfarande kommer att ta 
ombord en lots.

Att bedöma fartygets status låter sig inte heller göras från land. Det innebär att det kommer 
att bli enklare för besättningar att hemlighålla brister med eller skador på fartyget, även om 
de flesta fartyg fortfarande kommer att ta ombord en lots för assistans med manövrering 
och tilläggning. Återigen är dock detta något som inte handlar om lotsens primära funktion. 
Ansvaret för att rapportera problem med fartyget vilar på den ordinarie besättningen. Ett 
sätt att kompensera för att lotsen spenderar mindre tid ombord kan vara att införa hårdare 
rapporteringsskyldighet och regelbundna inspektioner, även om det går att ifrågasätta hur 
effektiva sådana åtgärder skulle vara.

En annan fråga värd att diskutera är hur många fartyg som varje fjärrlots kan hantera 
samtidigt. Det är dock svårt att säga något om det innan systemet har testats i praktiken. 
Grundevik & Wilske (2007) förutsätter att det krävs en fjärrlots per fartyg. Det är dock 
rimligt att tänka sig att fjärrlotsens kapacitet är relaterad till hur pass komplicerad farleden 
som det ska lotsas i är.

Ytterligare en diskussionspunkt är huruvida fjärrlotsen bör vara lotsutbildad i grunden eller 
inte. Varken inom luftfarten eller inom järnvägstrafiken ställs det krav på att trafikledare ska 
ha operativ erfarenhet som piloter respektive lokförare. Den empiriska studien visade 
emellertid att tidigare försök med trafikledarlotsar i Göteborg hade gett positiva resultat. 
Antagligen berodde det på att trafikledarlotsarna hade en hög grad av lokalkunskap och 
förståelse för villkoren med farledsnavigering. Detta är givetvis viktiga saker som en 
fjärrlots måste ha, tillsammans med kunskap om sin egen uppgift och roll i systemet. Men 
förmodligen kan det förmedlas utan att man först utbildas till sjöbefäl (den typ av kunskap 
en fjärrlots behöver är inte nödvändigtvis samma typ av kunskap som den farledskultur 
som diskuterades i den empiriska studien – man ska nog betrakta fjärrlotsning som en egen 
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verksamhet som kommer att bygga upp sin egen kultur), på liknande sätt som inom 
luftfarten och järnvägstrafiken.
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6   RISKANALYS

I föregående kapitel presenterades ett förslag på hur fjärrlotsning skulle kunna gå till. För 
att undersöka vilka nya risker detta kan medföra genomfördes en riskanalys. Denna analys, 
som presenteras och diskuteras här, syftade till att besvara frågeställningarna om vilka nya 
risker fjärrlotsning innebär och om dessa risker är acceptabla.

Begreppen risk- respektive säkerhetsanalys har varierande betydelser och någon entydig 
definition saknas (Harms-Ringdahl, 2001). Här ska riskanalys förstås som en systematisk 
analys som syftar till att bedöma de risker som finns med ett system. Begreppet 
säkerhetsanalys används också och förstås då oftast som en mer övergripande verksamhet 
inom vilken riskanalys är en del. Eftersom syftet här i första hand är att undersöka riskerna 
kommer begreppet säkerhetsanalys inte att användas.

6.1   Metod

När man analyserar risker i ett system är det lämpligt att använda en specifik metod. 
Erfarenheter visar att betydligt fler risker upptäcks med hjälp av vedertagna metoder för 
riskanalys jämfört med mer ostrukturerat säkerhetsarbete. En etablerad metod innebär 
också att det finns någon form av teoretisk och metodologisk grund vilket i viss mån kan 
kompensera för bristande erfarenheter och kunskaper hos den som utför analysen. 
Strukturen i en vedertagen riskanalysmetod kan också förhindra att viktiga saker förbises, 
något som är särskilt viktigt när man analyserar komplexa system. (Harms-Ringdahl, 2001)

6.1.1   Val av metod

Det finns en stor mängd olika metoder som kan användas för en riskanalys. Vilken metod 
som är lämpligast beror på flera saker, framförallt vilken typ av system analysen ska utföras 
på och vilka mål analysen har.

Ett sätt att karaktärisera olika typer av sociotekniska system föreslås av den amerikanske 
sociologen Charles Perrow i boken Normal Accidents (Perrow, 1984). Perrows huvudtes är 
att olyckor bör ses som normala fenomen i sociotekniska system med tillräckligt hög grad 
av komplexitet. Komplexiteten beskrivs längs två dimensioner, interaktioner och 
kopplingar. De mest komplexa systemen kännetecknas av många (ofta dolda eller 
svårförståeliga) interaktioner mellan komponenter samt av täta (i en funktionell betydelse) 
kopplingar mellan systemets delar. Täta kopplingar gör systemet svårt att kontrollera 
eftersom störningar snabbt kommer att sprida sig mellan olika delar av systemet. Detta är 
relevant för riskanalyser eftersom en riskanalys måste ta hänsyn till naturen hos det system 
som ska studeras (Hollnagel, 2008).

Bilden nedan illustrerar Perrows idé genom att placera in exempel på system i de två 
dimensionerna. System som postkontor har varken särskilt komplexa interaktioner eller är 
särskilt tätt kopplade, medan exempelvis kärnkraftverk är både komplexa och tätt kopplade.
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Figur 3. Två dimensioner av komplexitet. Efter Perrow (1984) och Hollnagel (2008).

En invändning mot Perrows två dimensioner är sättet på vilket begreppet komplexitet 
används. Komplexitet kan syfta på antingen epistemisk eller ontologisk komplexitet (d.v.s.
komplexitet i hur systemet beskrivs eller systemets ”verkliga” komplexitet17), vilket gör 
begreppet problematiskt. För att komma runt detta är ett alternativ att vara pragmatisk och 
istället kategorisera system i termer av hur lätta de är att kontrollera. Hollnagel (2008) 
föreslår att Perrows interaktioner byts ut mot begreppet manageability, hanterbarhet, d.v.s. 
hur lätt systemet låter sig styras. Vissa system är enklare att styra än vad deras 
komplexitetsgrad kanske antyder medan andra kan vara svårare. Nedan presenteras 
Hollnagels (2008) uppdatering av Perrows diagram:

                                                
17 Man kan argumentera för att det inte är vetenskapligt meningsfullt att tala om ontologisk eller verklig 
komplexitet i ett system; det går inte att referera till komplexitet hos ett system oberoende av hur systemet 
beskrivs (se t.ex. Hollnagel & Woods, 2005).
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Figur 4. Ett alternativt sätt att beskriva komplexitet. Efter Hollnagel (2008).

Hollnagel (2008) placerar in sjöfart i den övre vänstra kvadranten, system som har täta 
kopplingar men som är förhållandevis lättstyrda18. För dessa system föreslås 
riskanalysmetoder som inte begränsar sig till att studera enskilda brister i ett system; 
meningsfulla risk- och olycksanalyser måste ta hänsyn till kombinationer av tänkbara brister 
och händelser. En typ av metod som föreslås är en s.k. MTO-analys (Hollnagel, 2008). 
MTO står för Människa-Teknologi-Organisation och är ett perspektiv på säkerhet vars 
syfte är:

[…] att studera hur människans fysiska, psykologiska och sociala förutsättningar 
samspelar med olika teknologier och organisationsformer samt utifrån denna kunskap 
verka för ökad säkerhet. (Rollenhagen, 1995, s. 10)

Ett MTO-perspektiv behöver inte implicera en specifik metod. Hollnagel (2008) föreslår en 
övergripande procedur för hur en analys kan utföras medan Rollenhagen (1995) 
presenteras sex olika analysmetoder som kan användas tillsammans med ett MTO-
perspektiv.

                                                
18 I originalartikeln används ”marine transport”, något som i verkligheten snarare är ett stort område än en 
punkt i ett sådant här diagram. Lotsning är dessutom, som det beskrevs i kapitel 3, något av ett specialfall, 
som troligtvis har tätare kopplingar och lägre hanterbarhet. Här antas det att lotsning ändå kan placeras i den 
övre vänstra kvadranten.



50

I det här fallet valdes en av metoderna Rollenhagen föreslår, en metod kallad 
avvikelseanalys (eng. deviation analysis). Det är en risk- och olycksanalysmetod med ett 
övergripande systemperspektiv och med två fokuspunkter:

 Kombinationen av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer i systemet

 Systemets funktioner

Metoden har således både ett MTO-perspektiv och ett fokus på systemets funktioner, vilket 
är i linje med det allmänna CSE-perspektivet på denna studie. En annan fördel med 
metoden är att en avvikelseanalys inte nödvändigtvis kräver en detaljerad specifikation av 
det system som ska analyseras – metoden går även att använda för en s.k. grovanalys som 
det av nödvändighet är frågan om här (Harms-Ringdahl, 1987). Nedan beskrivs metoden 
mer utförligt.

6.1.2   Avvikelseanalys19

Avvikelseanalys är en metod som ursprungligen utvecklades för att göra olycksanalyser av 
olika typer av industriella produktionssystem. Metoden har sedan dess utvecklats till en mer 
generell metod som kan appliceras på många olika typer av system och som kan användas 
för både risk- och olycksanalyser.

Det centrala begreppet inom metoden är avvikelse, i meningen avvikelse från det planerade 
och det normala för systemet. Tanken är att olyckor alltid föregås av avvikelser och att 
avvikelser därför ökar risken för olyckor. Kan man kontrollera eller eliminera avvikelser 
kan man minska risken för olyckor.

Metoden delar in möjliga avvikelser i tre övergripande kategorier - mänskliga, tekniska samt 
organisatoriska avvikelser. Dessa delas i sin tur in i underkategorier som är tänkta att hjälpa 
till vid identifikationen av avvikelser i systemet.

En avvikelseanalys utförs i flera steg. Till att börja med förbereder man analysen genom att 
avgöra hur stor del av systemet som ska analyseras, vad som ska tas med och inte tas med 
o.s.v. Efter det utförs analysen i fyra olika steg. Steg ett handlar om att dela upp i systemet i 
olika funktioner. Hur detta görs beror på analysens mål; vad det är man fokuserar på. Det 
leder fram till en lista på systemfunktioner som sedan analyseras en efter en.

Steg två är att identifiera avvikelser. Målet är inte att identifiera alla tänkbara avvikelser i 
systemet – det skulle bli ohanterligt – utan att hitta de viktigaste. I det här momentet lägger 
man störst vikt vid de funktioner som bedöms vara viktigast för systemets säkerhet och 
funktionalitet. Steg tre är sedan att bedöma hur allvarliga de olika avvikelserna är.
Avvikelserna klassificeras efter sina konsekvenser, i sju steg från att en avvikelse direkt eller 
indirekt orsakar en olycka via att en avvikelse innebär en ökad risk för en olycka till att den 
istället innebär en höjning av säkerheten. Konsekvenstyperna sammanfattas nedan:

                                                
19 Baserat på Harms-Ringdahl (2001) om inget annat anges.
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Tabell 2. Klassificering av avvikelser efter konsekvenser. Efter Harms-Ringdahl (2001).

Konsekvens Kommentarer

1. Direkt olycka Avvikelsen leder i sig själv direkt till en olycka

2. Potentiell olycka Avvikelsen leder direkt till en olycka om systemet är i 
ett visst tillstånd

3. Indirekt olycka Avvikelsen orsakar inte en olycka i sig själv men kan 
starta en händelsekedja som leder till en olycka

4. Olycka vid en eventuell 
kombination med andra faktorer

Avvikelsen kan orsaka en olycka tillsammans med 
andra, oberoende avvikelser

5. Ökad sannolikhet för olycka Avvikelsen innebär inte i sig att en olycka inträffar, 
men den ökar olycksrisken

6. Ofarlig avvikelse Avvikelsen påverkar inte systemets säkerhet

7. Ökad säkerhet Avvikelsen leder till ökad säkerhet i systemet

När man identifierar avvikelser utgår man från en checklista med olika kategorier av 
avvikelser, grupperade i mänskliga, tekniska och organisatoriska funktioner. Den 
presenteras i tabellen nedan:
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Tabell 3. Checklistan för en avvikelseanalys. Efter Harms-Ringdahl (2001).

Funktion Avvikelse

Tekniska avvikelser

T1. Allmän funktion

T2. Teknisk funktion

T3. Materiel

T4. Miljö

T5. Säkerhetsfunktioner

Mänskliga avvikelser

H1. Operation/rörelse

H2. Manövrering

H3. Procedur

H4. Planering

H5. Problemlösning

H6. Kommunikation

H7. Allmänt/övrigt

Organisatoriska avvikelser

O1. Organisatorisk planering

O2. Ledning/arbetsfördelning

O3. Instruktion/information

O4. Underhåll

O5. Kontroll och korrektion

O6. Hantering av förändringar

O7. Konkurrerande operationer

O8. Säkerhetsprocedurer

Allmänna avvikelser från systemets normala funktion

Tekniska fel och avbrott

Problem med utrustning/materiel

Avvikelser i miljön, exempelvis dåligt väder

Avvikelser i systemets säkerhetsfunktioner

Avvikelser i manuella arbetsuppgifter

Avvikelser i ”indirekta” manuella arbetsuppgifter

Avvikelser rörande arbetsproceduren

Avvikelser rörande planeringen av en uppgift

Avvikelser som handlar om riskabel problemlösning

Avvikelser rörande kommunikationen i system

Övriga avvikelser

Avvikelser i planering på organisationsnivå

Avvikelser rörande arbetsfördelning

Avvikelser i de instruktioner som ges till operatörerna

Avvikelser rörande planering av tekniskt underhåll

Avvikelser rörande uppföljning av arbetet

Avvikelser rörande förändringar i systemet

Avvikelser där olika delar av systemet påverkar varandra

Avvikelser rörande säkerhetsarbete och procedurer

När avvikelserna har identifierats och bedömts är det sista steget i en avvikelseanalys att 
utifrån de utvärderade avvikelserna föreslå säkerhetshöjande åtgärder av fyra olika typer. 
Man kan föreslå åtgärder som eliminerar en viss avvikelse, åtgärder som minskar risken för 
en avvikelse, åtgärder som minskar konsekvenserna av en avvikelse samt åtgärder som 
stödjer detektionen av en avvikelse. Det hela avslutas sedan med en sammanfattning av hur 
man har gjort analysen, vilka avvikelser och risker man hittade samt vilka säkerhetshöjande 
åtgärder man föreslår.
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I det här fallet genomfördes analysen i stort enligt proceduren ovan. Den hade dock 
karaktären av grovanalys, vilket är en enklare typ av riskanalys som kan användas i fall som 
detta, när det aktuella systemet inte är tillräckligt utförligt beskrivet (Harms-Ringdahl, 
1987). En grovanalys kan ses som en kompromiss mellan en fullständig riskanalys och en 
osystematisk diskussion. I praktiken innebär det att identifieringen av funktioner gjordes på 
en övergripande nivå och att endast större avvikelser beaktades. Det innebär också att steg 
tre – att bedöma hur allvarliga avvikelserna är – gjordes på ett förenklat vis. Det krävs en 
större detaljnivå i specifikationen av systemet innan det blir meningsfullt att göra en 
uttömmande bedömning av detta.

6.3   Resultat

I enlighet med proceduren för en avvikelseanalys kommer resultatdelen att bestå av en 
sammanfattning av hur analysen är gjord och en beskrivning av de viktigaste avvikelserna.

Det som analyserades var den implementering av fjärrlotsning som föreslogs i kapitel 5.
Två huvudsakliga funktioner identifierades, nämligen planering av lotsning samt genomförande av 
lotsning.

Därefter analyserades varje funktion för sig för att identifiera så många avvikelser som 
möjligt. Sedan gjordes en bedömning av vilka säkerhetshöjande åtgärder som vore lämpliga 
att använda för att hantera dessa avvikelser. Nedan presenteras för varje funktion först de 
viktigaste avvikelserna och sedan förslag på säkerhetshöjande åtgärder.

6.3.1   Avvikelser under planering av fjärrlotsning

Planeringsstadiet innehåller inte så många allvarliga avvikelser, då det är en process som är 
relativt utdragen i tiden. Det medför att de flesta oväntade händelserna som kan inträffa 
inte är intressanta eftersom det oavsett vad som händer inte behöver hanteras på ett mer 
dramatiskt sätt än att man väljer att inte använda sig av fjärrlotsning. Det som däremot är 
viktigt här är avvikelser som direkt handlar om planeringen av farledspassagen, i synnerhet 
avvikelser där planen är felaktig eller där den missförstås:

Tabell 4. Identifierade avvikelser under planering av fjärrlotsning.

Avvikelse Funktion20 Konsekvens

Felaktig/olämplig plan H4, H5, O1, O2, 
O3

Ökad sannolikhet för olycka, indirekt 
olycka

Problem med
kommunikationen

H6, T2, T4, O3 Ökad sannolikhet för olycka

                                                
20 Listandet av funktioner i tabellen syftar till att illustrera vad som skulle kunna påverka avvikelser av den här 
typen; det ska inte tolkas som att alla avvikelser av en viss typ alltid är en avvikelse i samtliga listade 
funktioner.



54

Felaktig/olämplig plan: Den viktigaste avvikelsen som kan uppstå under planeringsfasen är 
om den planering som fjärrlotsen upprättar är felaktig på något sätt, antingen för att den 
innehåller allmänna fel eller för att den inte är lämplig för det aktuella fartyget. Detta kan 
vara en mycket allvarlig avvikelse, i synnerhet i trånga och komplicerade farleder, om 
planen exempelvis innehåller en färdväg som inte fungerar med avseende på fartygets 
djupgående.

Att helt eliminera risken för fel är inte möjligt. Man kan dock minska risken genom t.ex. 
rutiner för att dubbelkolla planen och för att bekräfta och läsa tillbaka den till fjärrlotsen, 
liksom rutiner där fjärrlotsen ställer kontrollfrågor till fartygets besättning. Besättningen
kommer också att studera planen innan farledspassagen inleds vilket ökar möjligheterna att 
upptäcka eventuella felaktigheter. En risk är dock att man förutsätter att allt stämmer 
eftersom det vanligtvis gör det och därför inte kollar så noga. Denna typ av avvikelse måste 
betraktas som en ganska stor risk. Även om den antagligen inte förekommer så ofta så kan 
ett oupptäckt fel i planen få mycket allvarliga konsekvenser

Problem med kommunikationen: Det är också väldigt viktigt att besättningen kan bekräfta 
mottagandet av planen och reda ut eventuella oklarheter. Avvikelser här kan få samma 
konsekvenser som felaktigheter i planen, om t.ex. ett missförstånd uppstår utan att vare sig 
besättning eller fjärrlots är medvetna om detta. Sådana avvikelser kan bero på rent språkliga 
svårigheter och missförstånd, eller på tekniska problem som försvårar kommunikationen.

Risken för avvikelser relaterade till kommunikationen bör hanteras genom standardiserade 
kommunikationsrutiner. Om vissa specifika fraser används minskar risken för missförstånd 
beroende på dåliga språkkunskaper, och ett krav på tillbakaläsning av alla instruktioner 
minskar risken för oupptäckta missuppfattningar, d.v.s. ökar möjligheten att upptäcka 
avvikelser. Det går emellertid inte att helt eliminera risken för kommunikationsproblem, 
och sådana problem kan i värsta fall få allvarliga konsekvenser. Risken bör dock inte 
betraktas som särskilt hög så länge det ställs vissa krav på språkkunskaper och uppvisad 
kompetens för att få utnyttja fjärrlotsningstjänsten.

6.3.2   Avvikelser under genomförande av fjärrlotsning

De viktigaste avvikelserna under fjärrlotsningens genomförande handlar om olika typer av 
tekniska problem och om oväntade händelser i farleden, t.ex. en väderförsämring eller en 
konflikt med annan trafik. De identifierade avvikelserna med förslag på åtgärder för att 
hantera dem presenteras nedan:
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Tabell 5. Identifierade avvikelser under genomförande av fjärrlotsning.

Avvikelse Funktioner Konsekvens

Tekniska fel på nav. utrustning T2, T3, O4 Ökad sannolikhet för olycka

Övriga tekniska fel ombord T2, T3, O4 Ökad sannolikhet för olycka

Tekniska fel i land T2, T3, O4 Ökad sannolikhet för olycka

Problem med kommunikationen H6, T2, T4, O3 Ökad sannolikhet för olycka

Konflikter med annan trafik H5, O1, O7 Ökad sannolikhet för olycka

Problem med farleden T1, T3, O4 Ökad sannolikhet för olycka

Väderproblem T4 Ökad sannolikhet för olycka

Brister i uppföljningen H3, H4, O2, O3 Ökad sannolikhet för olycka

Tekniska fel på navigeringsutrustning ombord: Ett fartyg kan få många olika typer av fel på sin 
navigeringsutrustning. Det värsta som kan inträffa är en total blackout där de flesta
elektroniska instrument slutar fungera21. Andra avvikelser, som kan vara nog så allvarliga, är 
fel på enskilda instrument. Vilka konsekvenser dessa fel får beror på vilka system som 
drabbas. Alla typer av fel på navigationsutrustning är dock allvarligare i en 
fjärrlotsningssituation än i en situation där en lots finns ombord.

Att helt förhindra tekniska fel är knappast möjligt, och även om man kan minska risken för 
fel genom att bygga in redundans så är det en allmän sjösäkerhetsfråga som inte enbart
handlar om fjärrlotsning. De viktigaste åtgärderna för att hantera avvikelser av detta slag är 
istället åtgärder som minskar deras konsekvenser. Huvudsakligen handlar det om att 
etablera fungerande procedurer och checklistor för onormala situationer och att skapa 
möjligheter för att avbryta fjärrlotsningen om den inte längre kan genomföras säkert. Om 
sådana möjligheter finns bör risken att problem med navigationsutrustningen leder till 
olyckor vara begränsad.

Tekniska fel på annan utrustning ombord: Andra tekniska fel – i värsta fall t.ex. ett roder- eller 
propellerhaveri – kan också leda till kraftigt ökade risker. Ur fjärrlotsningssynpunkt är det 
mest riskabla med de flesta övriga tekniska fel att de kan distrahera besättningen på bryggan 
från navigationsuppgiften, som i sig antagligen kräver en hel del uppmärksamhet om det 
inte finns en lots ombord.

Inte heller denna typ av fel kan förhindras, så precis som när det gäller fel på 
navigationsutrustningen är de viktigaste åtgärderna sådana som minskar konsekvenserna av 
en avvikelse. Skillnaden här är att övriga fel kan vara allt från helt obetydliga saker till något 
som tar besättningens hela uppmärksamhet i anspråk, vilket gör det svårare att upprätta 
standardprocedurer. Återigen bör det dock etableras procedurer som gör det möjligt att 

                                                
21 Det finns dock alltid en viss redundans; en nödgenerator och batterier säkerställer att åtminstone radar och 
radio fungerar.
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avbryta fjärrlotsningen och ta ombord en lots på antingen besättningen eller fjärrlotsens 
begäran. Delvis kanske det också går att hantera problemet genom rutiner där en eller två 
ur bryggpersonalen hela tiden ägnar sig åt att navigera och kommunicera medan de andra 
helt kan fokusera på att lösa problemet; sådana rutiner finns redan i dag på många rederier.

Tekniska fel i land: Även fjärrlotsens utrustning kan drabbas av tekniska fel, vilket återigen 
kan vara allt från en trasig videokamera till ett totalt bortfall av strömförsörjning. Hur 
allvarligt det är beror på vad som inte fungerar – om en videokamera ute i farleden har gått 
sönder kanske det inte är så farligt, men slutar radion att fungera blir det problem.

Här är det viktigt att säkerställa teknisk redundans för att därigenom minska risken för 
avvikelser. Man kan tänka sig reservgeneratorer för att säkerställa strömförsörjning, 
alternativa sätt att kommunicera med fartyget vid ett radiobortfall o.s.v. Utöver det gäller 
samma sak som för de tekniska felen ombord; det måste finnas intränade procedurer för 
vad som ska göras om något tekniskt verktyg trots allt faller bort.

Problem med kommunikationen: Precis som i planeringsfasen är det viktigt att 
kommunikationen mellan fartyg och fjärrlots fungerar. Om t.ex. instruktioner eller 
positionsrapporter missuppfattas – och i synnerhet om de missuppfattas utan att någon är 
medveten om missuppfattningen – kan det få allvarliga konsekvenser. De säkerhetshöjande 
åtgärderna här är de samma som föreslogs för kommunikationsrelaterade avvikelser i 
planeringsfasen.

Konflikter med annan trafik: Ett fartyg är sällan ensamt i farleden; det finns i allmänhet annan 
trafik att ta hänsyn till. Dessa avvikelser gäller framförallt fritidsbåtar och mindre fartyg 
som oftast inte syns i AIS-systemet. I teorin har fritidsbåtar väjningsplikt för handelsfartyg 
men den regeln efterlevs inte alltid. En tänkbar avvikelse kan alltså uppstå när andra fartyg 
inte uppför sig på ett förväntat sätt. Lotsarna är genom sin farledskultur väl medvetna om 
den lokala trafiken, hur den brukar uppföra sig och vilka marginaler som krävs, så utan en 
lots ombord innebär annan trafik en möjlig avvikelse och en ökad risk.

Ett enkelt sätt att helt eliminera dessa avvikelser är att genomföra en total separation mellan 
tung kommersiell trafik och annan sjöfart. Om man förbjuder fritidsbåtar och andra fartyg 
utan AIS att befinna sig i de farleder som används av tunga handelsfartyg kommer inga
oväntade möten att uppstå. Detta är dock kanske inte det mest praktiska sättet att lösa 
problemet. Man kan istället försöka minska risken genom utökad information om vilka 
regler som gäller. En tanke är också att stödja detektionen av avvikelser genom 
videokameror placerade på särskilt trånga avsnitt av farleden. Dessa kan ge fjärrlotsen en 
överblick över trafiksituationen och ge möjlighet att åtminstone informera fartyget i förväg.

Problem med farleden: Olika typer av problem med farleden, t.ex. bojar eller sjömärken som 
saknas, är avvikelser som kan leda till ökade risker. Med en lots, som känner till farleden,
ombord är det ett mindre problem men under pågående fjärrlotsning kan sådana brister ge 
upphov till förvirring och svårigheter.

Risken för dessa avvikelser kan minskas genom regelbundna inspektioner av farleden. 
Denna typ av avvikelser är antagligen varken särskilt frekventa eller särskilt farliga, även om 
det givetvis är viktigt att farleden är i gott skick. På särskilt känsliga platser, där 
konsekvenserna av ett missförstånd kan bli allvarliga, kanske man måste inspektera oftare.
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Väderproblem: Vädret kan i vissa fall förändras fort. Om exempelvis sikten försämras under 
pågående fjärrlotsning utgör det en avvikelse från det normala som ökar risken för olyckor. 
Ett fartyg som klarar sig bra utan i lots i bra väder kan snabbt få problem om vinden ökar 
eller om det driver in dimma. I denna kategori innefattas också isläget.

Vädret är förstås svårt att kontrollera. Det man kan göra för att minska risken för 
avvikelser relaterade till väder är att vara försiktig i bedömningen av om vädret är lämpligt 
eller inte för att på så sätt öka marginalerna. Man kan också placera väderstationer på flera 
platser runt farleden för att få en bättre bild av väderläget och därigenom öka möjligheterna 
att upptäcka avvikelser. Det går också att helt enkelt fråga andra fartyg i området om väder-
och isläge. Slutligen finns återigen möjligheten att ankra och invänta lots för att minska 
risken för en olycka om vädret skulle bli alltför dåligt.

Brister i uppföljningen: Idén med fjärrlotsning bygger på att fjärrlotsen har möjlighet att 
effektivt följa upp hela passagen genom farleden. Om den övervakningen av en eller annan 
anledning brister ökar riskerna.

Avvikelser relaterade till fjärrlotsens uppföljning av farledspassagen kan hanteras genom 
diverse organisatoriska åtgärder. Risken minskar om arbetspassen inte är för långa, om det 
finns regelbundna raster, om arbetsmiljön är god, om personalen är väl utbildad o.s.v. Det 
går dessutom att tänka sig någon form av larmsystem för att underlätta detektion av sådana 
avvikelser – t.ex. ett alarm som löser ut om lotsen inte har gjort något med systemet under 
en tidsperiod, eller ett alarm som löser ut om fartyget avviker för långt från den planerade 
färdvägen.

6.4   Diskussion

Nedan diskuteras riskanalysens metod och resultat.

6.4.1   Metoddiskussion

Avvikelseanalys är en etablerad metod för att genomföra riskanalyser och, som beskrevs
ovan, en lämplig metod för den aktuella domänen och för en studie av den här typen. 
Metoden tillhör dock en grupp av lite äldre analysmetoder, och det finns därför punkter 
som bör diskuteras i förhållande till nyare forskning.

Det centrala begreppet inom avvikelseanalys är just avvikelse, och metoden utgår från att 
olyckor orsakas av sådana avvikelser från systemets normala funktion. Detta implicerar att 
systemet i grunden är helt säkert och att man kan uppnå fullständig säkerhet om alla 
tänkbara avvikelser kan elimineras. Studerar man komplexa system är detta ett alltför 
förenklat synsätt. Ett alternativt sätt att se på saken är att ”avvikelser”, eller variationer, är 
ofrånkomliga och i själva verket en förutsättning för såväl säkerhet som olyckor. Av det 
synsättet följer att olyckor inte orsakas av avvikelser från det normala utan av olyckliga 
kombinationer av olika variationer som dock i sig själva är normala (i betydelsen förväntade 
och ofrånkomliga) (Hollnagel, 2004).

Detta hänger ihop med den olycksmodell som metoden är baserad på. En olycksmodell är 
en slags referensram; en samling implicita eller explicita föreställningar om vad en olycka är 
och om vad olyckor beror på. Alla metoder för att analysera risker eller utreda olyckor 
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baseras på någon form av olycksmodell. Avvikelseanalys verkar i första hand baseras på en 
linjär eller en komplex linjär typ av olycksmodell. Linjära olycksmodeller ser på olyckor 
som resultatet av en kedja händelser som inträffar i en speciell ordning, där varje händelse 
direkt influerar nästa fram till den direkta olycksorsaken. Komplexa linjära modeller ser på 
olyckor som något som uppstår genom samverkan mellan olika faktorer. Båda typerna av 
modeller kan kontrasteras mot systemiska modeller, som tittar på systemet som helhet och, 
som vi såg ovan, ser olyckor som resultatet av kombinationer av variationer som i sig är 
normala. (Hollnagel, 2002b)

Det finns två risk- och olycksanalysmetoder som direkt ansluter till CSE-ramverket; 
CREAM22 och FRAM23 (Qureshi, 2007). Båda metoderna utgår från en systemisk 
olycksmodell. Att någon av dessa inte användes beror i första hand på att en mer 
komplicerad, systemiskt baserad riskanalys antagligen inte hade gett några meningsfulla 
resultat, eftersom en sådan analys i regel kräver att systemet som ska studeras kan beskrivas 
i detalj. (Hollnagel, 2004)

Att systemet inte är beskrivet i detalj kan användas som en invändning även mot den analys 
som presenteras här. Det kan ifrågasättas hur meningsfullt det är att göra en riskanalys av 
ett system som inte existerar och som enbart finns beskrivet på ett väldigt översiktligt sätt. 
Men att göra grovanalyser är en vedertagen metod när syftet, som här, inte är att presentera 
en detaljerad beskrivning av alla tänkbara risker utan snarare att peka på de största allmänna 
problemen som finns inom ramen för studiens övergripande syfte, att undersöka 
förutsättningarna för fjärrlotsning (Harms-Ringdahl, 1987). Det innebär inte att en 
grovanalys är slutpunkten; innan det kan bli tal om någon verklig implementering bör 
ytterligare riskanalyser göras.

På samma sätt går det att försvara analysens värde trots att den inte är utförd av en 
domänexpert. Vanligtvis bör en person som utför en riskanalys ha en djup förståelse för, 
och gärna egen erfarenhet av, den domän som ska analyseras. Även om de studier som i 
föreliggande fall har gjorts har lett till en ökad förståelse för lotsning kan denna förståelse 
inte jämställas med expertkunskap på området. Däremot kan förståelsen vara tillräcklig för 
att med hjälp av en grovanalys lyckas identifiera de mest framträdande riskerna och 
problemen. Användandet av en vedertagen metod kompenserar också i viss mån för 
bristande erfarenhet och kunskap (Harms-Ringdahl, 2001).

6.4.2   Resultatdiskussion

Den viktigaste frågan när resultaten av en riskanalys diskuteras är analysens kvalitet, d.v.s i 
vilken mån analysen återspeglar verkligheten (Davidsson et al., 2003). I det här fallet, där 
analysen inte är gjord på ett existerande system, kan kvalitet betraktas som i vilken mån 
analysen återspeglar en hypotetisk verklighet – en verklighet där systemet faktiskt existerar.
Det är dock svårt att säga något bestämt om det. De avvikelser som identifierades är 
visserligen sådant som skulle kunna inträffa i verkligheten, men när analysen är gjord på ett 

                                                
22 Cognitive Reliability and Error Analysis Method

23 Functional Resonance Accident Model
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system som inte existerar blir det svårt att värdera riskerna – hur trolig är en viss avvikelse? 
vilka konsekvenser skulle den få i verkligheten? – och därför blir det svårt att säga något 
om analysens kvalitet på det här stadiet. Detta gäller i viss mån för alla riskanalyser 
eftersom de alltid är abstraherade från det verkliga systemet, men det är extra utpräglat i fall 
som detta. Trots detta bör de avvikelser som har identifierats här åtminstone kunna utgöra 
en fruktbar grund för vidare analyser.

Vad gäller hur systemets säkerhet skulle kunna påverkas av de avvikelser som identifierades 
så innebär samtliga avvikelser en ökad risk för en olycka. De allra flesta kan dock hanteras 
på ett sätt som gör att systemets säkerhet upprätthålls. Den säkerhetsmässigt mest känsliga 
fasen för fjärrlotsning verkar vara planeringsstadiet. Det är svårt att skydda systemet mot 
fel i planeringen, medan avvikelser under pågående fjärrlotsning i värsta fall kan hanteras 
genom att ankra och ta ombord en lots, något som i och för sig får konsekvenser av 
tidsmässig och ekonomisk natur men som åtminstone förhindrar en olycka.

Kan de identifierade riskerna ändå ses som acceptabla? Det måste vägas mot de potentiella 
fördelar som finns med fjärrlotsning. Få mänskliga verksamheter är fullständigt riskfria, och
en risk kan accepteras om den inte är för stor och om verksamheten betraktas som 
tillräckligt viktig. I det här fallet förefaller ingen av de identifierade avvikelserna innebära en 
tillräckligt stor risk för att direkt göra fjärrlotsning – på det sätt som har föreslagits här –
oacceptabelt. Då återstår frågan om verksamheten är värd riskerna eller inte, men det kan 
inte denna studie svara på. För det krävs en mer detaljerad riskanalys och en utvidgning av 
undersökningen till att omfatta t.ex. samhällsekonomiska bedömningar.

Det kan också noteras att, med undantag för väderproblem, har samtliga identifierade 
avvikelser en potentiell organisatorisk komponent. Här, som i alla andra organisationer, är 
en av de viktigaste metoderna för att förebygga olyckor att bygga upp en väl fungerande 
organisation med god säkerhetskultur24.

                                                
24 Säkerhetskultur är ett begrepp som ofta används för att beskriva synen på säkerhet och säkerhetsarbete på 
en arbetsplats eller inom en organisation (för en översikt av definitioner av och teorier om säkerhetskultur, se 
Guldenmund (2000)). Mer informellt kan god säkerhetskultur sägas innebär ett seriöst, genomtänkt, 
kontinuerligt och väl fungerande säkerhetsarbete.



60



61

7   DISKUSSION

I detta kapitel förs en mer allmänt hållen diskussion om studiens genomförande. Det som 
diskuteras är den vetenskapliga ansatsen, studiens teoretiska grund och valet av metod för 
den empiriska studien, samt studiens resultat.

7.1   Genomförandediskussion

Studiens genomförande kan diskuteras ur flera perspektiv. Till att börja med kan man titta 
på den i huvudsak explorativa ansatsen. Explorativa studier görs i syfte att införskaffa 
kunskap om områden som är nya eller okända. När det gäller fjärrlotsning så stämmer det 
bara delvis; även om området inte har beskrivits uttömmande tidigare så är det inte okänt 
och inte heller nytt; den första studien som refereras här är från 1993. Men den explorativa 
ansatsen kan ändå motiveras med att det inte finns någon genomgripande, vetenskapligt 
grundad studie av området. Det innebär att den tidigare forskningen inte ger någon 
förståelse för grundläggande vetenskapliga problem med, och frågor om, fjärrlotsning. 
Följaktligen är det ändå relevant att studera området explorativt och på flera olika sätt.

De metoder som valdes för att genomföra studien kan också diskuteras, i synnerhet valet 
av metod för den empiriska studien. Denna syftade bland annat till att ge en djupare 
förståelse för lotsning. Det bästa sättet att få en sådan förståelse är rimligen att själv utbilda 
sig till och arbeta som lots, något som dock inte är en praktisk vetenskaplig metod. Ett 
alternativ kan i så fall vara att utföra etnografiska fältstudier av domänen. Etnografiska 
metoder är en viktig komponent vid studier av komplexa system och troligtvis ger sådana 
studier en djupare förståelse för en domän än vad enbart intervjuer kan åstadkomma. 
Dessvärre tar etnografiska studier också mycket tid i anspråk, och den djupare förståelse 
man uppnår kan bli väldigt smal eftersom man – för att konstatera en självklarhet – enbart 
kan observera det man ser. Intervjuer går å andra sidan relativt fort att utföra och ger större 
möjligheter till bred förståelse och dessutom större möjligheter att integrera olika 
perspektiv. För en studie av den här typen kan således en intervjumetod betraktas som fullt 
lämplig.

För studiens teoretiska grund användes ett systemperspektiv. I ljuset av de senaste femton 
årens utveckling kan det betraktas som tämligen okontroversiellt. Däremot kan det vara 
intressant att diskutera valet av perspektiv. Marin navigation har tidigare studerats utifrån 
teorier om distribuerad kognition (Hutchins, 1995b) och det är definitivt ett rimligt 
alternativ. CSE har dock fördelen av att vara ett teoretiskt ramverk som är utformat i det 
explicita syftet att studera komplexa sociotekniska system. Det innebär inte att andra 
perspektiv inte hade kunnat ge andra värdefulla insikter – så är det med säkerhet – men det 
gör CSE till en bra plats att börja på.

En annan diskussionspunkt runt den teoretiska bakgrunden är valet av kontrollmodell som 
användes för att beskriva de grundläggande problemen med fjärrlotsning. COCOM är 
nämligen inte det enda sättet att modellera kontroll inom CSE. En annan modell som 
föreslås av Hollnagel & Woods (2005) kallas ECOM25. Denna modellerar nivåer snarare än 

                                                
25 Extended COntrol Model
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grader av kontroll, från övergripande långtidsplanering till instinktiva reaktioner, något som 
kan tyckas passa bättre ihop med uppdelningen av funktioner mellan fjärrlots och 
besättning. Detta stämmer i viss mån, men det är inte problemfritt att använda ECOM och 
COCOM tillsammans. Även om COCOM i teorin kan beskriva graden av kontroll på de 
olika nivåerna i ECOM så passar inte alla grader lika bra ihop med alla nivåer. För att inte 
komplicera saker allt för mycket i denna studie användes därför bara COCOM.

7.2   Resultatdiskussion

Studien har, vilket är typiskt för en explorativ studie, gett många resultat av olika karaktär.
Här kommer dessa resultat att sammanfattas och sättas i relation till varandra och till 
studiens syfte.

Litteraturstudien gav en grundläggande förståelse för domänen och gjorde det också 
möjligt att identifiera ett grundläggande problem med fjärrlotsning. I och med att lotsen 
ombord på fartyget i väldigt stor utsträckning använder sig av visuell och annan 
sensomotorisk feedback för att utnyttja sin lokalkunskap och utöva kontroll minskar 
systemets möjligheter att upprätthålla en hög grad av kontroll i en fjärrlotsningskontext.
Detta är ett problem som måste hanteras om fjärrlotsning ska kunna utövas framgångsrikt. 
Litteraturstudien identifierade också en tänkbar lösning på problemet. På de platser där 
fjärrlotsning utövas idag är tjänsten begränsad till fartyg som uppfyller förhållandevis hårda 
krav. På det sättet minskas behovet av att utöva höggradig kontroll och det gör att 
säkerheten kan upprätthållas.

Resultaten från den empiriska studien kompletterade litteraturstudien genom att bland 
annat visa att lotsen inte alltid har en kontrollerade funktion ombord. På fartyg där 
besättningen är tillräckligt väl förberedd – enligt studiens deltagare gäller detta en 
betydande andel av de lotspliktiga fartygen som anlöper Göteborgs hamn – får lotsen 
istället en mer passivt stödjande funktion som i och för sig kan vara positiv men som inte
är kritisk för en framgångsrik lotsning och som ibland även kan inverka negativt på arbetet
(Transportation Safety Board of Canada, 1995). Dessa resultat stödjer tanken att det 
grundläggande problemet med fjärrlotsning kan hanteras bland annat genom 
fartygsrestriktioner.

Litteraturstudien och den empiriska studien låg till grund för det förslag på hur fjärrlotsning 
skulle kunna gå till som presenteras i kapitel 5. Det är att betrakta som ett realistiskt, om än 
översiktligt utformat, förslag på hur fjärrlotsning skulle kunna fungera i en mer reguljär 
form. Den riskanalys som sedan genomfördes med förslaget som grund identifierade ett 
flertal avvikelser som skulle kunna innebära nya risker för systemets säkerhet.

De flesta av dessa risker bedömdes som relativt små ur ren säkerhetssynpunkt. Ett 
undantag är risken för fel på planeringsstadiet, i synnerhet innan inpassage i en komplicerad 
farled. Om ett fartyg följer en plan som inte är lämplig med avseende på t.ex. djupgående 
kan konsekvenserna bli mycket allvarliga, och något helt säkert sätt att skydda sig mot 
denna avvikelse finns inte inom ramen för en fjärrlotsningskontext. Det är antagligen att 
rekommendera att lotsa på vanligt sätt i mer utmanande farleder och att åtminstone till en 
början begränsa fjärrlotsning till enklare passager.
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Det kan avslutningsvis påpekas att studien har undersökt möjligheterna med fjärrlotsning 
utan att ta ställning till frågan om det är något som är önskvärt att införa. Några slutsatser 
om det går inte heller att dra från de resultat som studien har åstadkommit. Det är troligt 
att en del tidsmässiga vinster kan åstadkommas med fjärrlotsning, men om det är värt de 
utökade kostnaderna och de nya riskerna är en fråga för en annan studie.
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8   SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Det övergripande syftet med studien var att undersöka förutsättningarna för att bedriva 
fjärrlotsning. Detta har undersökts genom att applicera ett relevant teoretiskt perspektiv på 
domänen samt genom en litteraturstudie, en empirisk studie och en riskanalys. I detta 
kapitel presenteras först resultaten och slutsatserna från dessa undersökningar, och därefter 
några förslag till vidare forskning på området.

8.1   Slutsatser

Litteraturstudien gav en grundläggande förståelse för domänen. Den ledde också till 
slutsatsen att ett grundläggande problem med fjärrlotsning var att uppdelningen av
kontrollutövandet leder till sämre förmåga att upprätthålla en hög grad av kontroll. 
Litteraturstudien visade också ett sätt att hantera problemet – restriktioner på vilka fartyg 
som får utnyttja tjänsten.

En fördjupad förståelse för domänen uppnåddes med hjälp av den empiriska studien. 
Genom den framgick det att lotsen inte alltid hade en kontrollfunktion ombord, vilket gav 
stöd åt tanken att fjärrlotsning är möjligt. Detta visade också att det fanns en målgrupp 
med fartyg som skulle kunna utnyttja tjänsten.

Riskanalysen gav slutligen en översikt över några tänkbara säkerhetsproblem med 
fjärrlotsning. Den ledde till slutsatsen att systemet var som mest känsligt i planeringsfasen, 
innan själva lotsningen har inletts, men att ingen enskild identifierad risk var så stor att den 
ensam gjorde fjärrlotsning oacceptabelt (möjligen med undantag för problem med 
planeringen innan en passage i en mycket utmanande farled – men där kanske man å andra 
sidan inte bör fjärrlotsa överhuvudtaget).

Allt detta sammantaget leder till slutsatsen att det – för vissa fartyg i vissa farleder – verkar 
finnas goda möjligheter att bedriva fjärrlotsning i Sverige. Föreliggande studie är emellertid 
bara ett första steg. Fler studier och försök är nödvändiga innan en verklig implementering 
kan bli aktuell. Några förslag på hur man skulle kunna gå vidare presenteras i följande 
avsnitt.

8.2   Förslag till vidare forskning

Fjärrlotsningsförslaget som har presenterats här grundar sig på en studie av litteraturen på 
området tillsammans med en empirisk studie där domänexperter intervjuades. Hänsyn har 
tagits till hur sammansatta kognitiva system fungerar och till speciella problemområden 
som experterna kunde identifiera. Förslaget är emellertid helt och hållet teoretiskt. Innan 
någon verklig implementering kan bli aktuell krävs i princip två saker; dels att systemet 
utformas i sådan detalj att det kan testas i full skala i simulator och dels att omfattande 
sådana fullskaletester utförs. Detta föreslås som nästa steg.

Ett sätt att gå vidare skulle kunna vara att stegvis utforma och testa systemet. Man börjar 
exempelvis med att utforma kommunikationsrutiner, testar dessa (inte nödvändigtvis i 
simulator till en början – Tielrooij et al. (2008) visar ett exempel på hur 
kommunikationsrutiner kan testas på ett realistiskt sätt med förhållandevis begränsade 
resurser), modifierar och testar igen tills en fungerande implementering är färdig. Detta 
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görs för samtliga delar av systemet till dess att allt är så väl specificerat att man kan 
genomföra realistiska fullskaletester.

Sådana tester bör utföras under så naturliga betingelser som möjligt – förslagsvis först i en 
bryggsimulator och senare ombord på riktiga fartyg – och med många olika aktiva sjöbefäl, 
VTS-operatörer och lotsar. Syftet bör vara att utvärdera hur systemet fungerar under 
normala och onormala förhållanden. Ett tänkbart sätt att göra utvärderingen, som ansluter 
till den teoretiska grund som har presenterats här, är den självskattningsmetod för upplevd 
kontroll som föreslås av Nilsson (2007). Metoden utgår från COCOM:s fyra control 
modes. Deltagarna får bekanta sig med beskrivningar av dessa och får sedan, under 
simuleringens gång, bedöma vilken beskrivning som bäst stämmer med den situation de 
upplever. En sådan metod ger en direkt möjlighet att bedöma graden av kontroll i systemet 
under olika betingelser, även om den troligtvis måste användas tillsammans med 
kompletterande metoder.

Bortsett från det som rent praktiskt måste studeras erbjuder fjärrlotsning även andra 
intressanta utgångspunkter för vidare forskning. Något som skulle vara av intresse är att 
studera beslutsfattande under fjärrlotsning – hur besättningen och fjärrlotsen fattar beslut 
och hur det skiljer sig från beslutsfattande under vanlig lotsning. Kunskap om hur 
beslutsfattande går till i en fjärrlotsningskontext är ett viktigt första steg mot att t.ex. 
utforma beslutsstödssystem för fjärrlotsning.

Mycket av dagens forskning runt beslutsfattande fokuserar på kontextbaserat 
beslutsfattande i verkliga situationer och är därmed nära relaterat till det teoretiska 
perspektiv som har beskrivits här. Tänkbara utgångspunkter är t.ex. teorier om dynamiskt 
beslutsfattande (Brehmer, 1992 – dynamiskt beslutsfattande har väldigt mycket gemensamt 
med hur man ser på kontroll inom CSE; det finns bland annat en dynamisk beslutsloop 
som är nästan identisk med den grundläggande cykliska modellen för kontroll som 
beskrevs i kapitel 2) eller naturalistiskt beslutsfattande (Zsambok, 1997).
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