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Det allra första man måste för-

vissa sig om är att kompassen är rätt 

monterad. Kompassen ska sitta exakt 

parallellt med båtens långskeppslinje 

(en tänkt linje från båtens för till ak-

ter). 

Kompassen pekar mot norr, men 

oftast inte exakt mot nordpolen. 

Kompassen ställer in sig mot magne-

tiska nord. Skillnaden mellan geogra-

fiska nord och magnetiska nord kallas 

för missvisning. Missvisningens stor-

lek framgår av sjökortets kompassros. 

På västkusten är det cirka 2 grader 

ostlig och ostkusten har cirka 5,5 

graders ostlig missvisning. Storleken 

varierar beroende på var du befinner 

dig. Ostlig missvisning är positiv och 

kompassen visar med andra ord för 

mycket.        l

Visar din 
kompass rätt?
-Så här gör du en deviationstabell –
Kompassen är utan tvekan det viktigaste instrumentet om-
bord. Det påstår jag med bestämdhet trots navigatorernas 
förträfflighet. Men det gäller att man förstår vad kompas-
sen egentligen visar. Kompassen påverkas av var på jorden 
du befinner dig i förhållande till magnetiska nord. Sedan 
påverkas den av magnetism ombord i din båt. Här går jag 
igenom hur du kan göra en deviationskontroll med hjälp av 
navigatorn.

Av Bengt Utterström

5   +5   0
25   +4   21
48   0   48
65   -6   71
84   -9   93
113   -12   125
127   -13   140
153   -12   165
171   -9   180
200   -10   210
217   -6   223
229   -4   233
242   0   242
270   +5   265
306   +9   297 
346   +11   335

( Tabellen bör ha minst 10 fält ifyllda)

© Fritidsskepparens devieringsmodell är utvecklad av Björn Mohlin 
och Bengt Utterström. Texten är ett utdrag från kapitel 19 i boken 
Plotter GPS och radar av Bengt Utterström.

Kurs över grund 
från navigator 
inkl. missvisning, 
M, när vi styr mot 
bojen

Skillnad mellan naviga-
tor och kompass = 
deviationen som din 
kopass måste rättas för 
vid kursutläggningar.

Avläst kompasskurs, 
Kk, från båtens kom-
pass avläst samtidigt 
som kurs över grund 
från navigatorn.

Fritidsskepparens deviationsberäkning
Som styrmärke användes: Röd farledsboj vid Tyvö, sjökort 611. 
Position: N 59°46´330   E 019°06´995
Så här blev vårt resultatet för reportagebåten Argenta Lutras kompass:

Deviation
Kompassen påverkas även av de magnetiska föremål som finns 
ombord på din båt. Det kallas för deviation och gör att kompassen 
visar fel. Storleken på felet är individuellt för alla kompasser och 
båtar. Du kan med andra ord inte låna kompisens deviationstabell 
för att kontrollera din kompass. Det måste kontrolleras på plats, 
ombord på din båt. Med hjälp av en navigator är det inte så svårt. 

Så här gör man:

1. Gör en tabell med tre spalter enligt nedan. Siffrorna ska du 
givetvis inte ”låna” från tabellen här, du fyller i de värden som du 
får när du kör mot exempelvis en farledsboj.

2. Ställ om navigatorn så att kurs över grund visas inklusive 
missvisning. Navigatorn kan nämligen visa antingen kurs  
över grund med eller utan missvisning. Fördelen med visning 
inklusive missvisning är att du slipper räkna med den. Skillnaden 
mellan vad kompassen visar och det navigatorn visar blir nu din 
deviation. Se navigatorns instruktionsbok om hur kurs över grund 
inklusive missvisning aktiveras. Det kallas ibland för ”auto  
missvisning.”

3. Välj en lämplig farledsboj. Du måste kunna cirkulera runt 
bojen ett helt varv utan att riskera att gå på grund. Kör fram  
till den, så nära som du bara kan och tryck ”mark” eller liknande 
på navigatorn för att få en girpunkt (waypoint) för bojens  
position. Anledningen till detta moment är att du behöver en 
referenspunkt att styra emot. När du sedan styr mot bojen kan 
du avgöra om det är strömt eller om du har en avdrift. Ta inte ut 
positionen i latitud och longitud från sjökortet. Felmarginalen blir 
för stor då.

4. Döp positionen till lämpligt namn så att du hittar den i listan 
bland andra girpunkter.

5. Kör nu en bit ifrån bojen, 1,5 till 2 kabellängder (0,15 – 0,2 
sjömil) räcker. Aktivera funktionen ”Gå till” och välj bojen som du 
döpte ovan. Navigatorn visar nu din bäring och ditt avstånd till 
bojen.

6. Styr rakt mot bojen. Båtens långskeppslinje och stäven ska 
peka rakt mot den. Sitter du inte mitt i båten, gör då förslagsvis en 
markering på pullpit med svart tape som motsvarar rakt fram eller 
ta hjälp av någon som står mitt i båten.

7. Styr mot bojen tillräckligt länge så att navigatorns kurs över 
grund är den samma under cirka 10 sekunder. 

8. Avläs kompasskursen mot bojen när båtens långskeppslinje 
pekar mot den. Navigatorns bäring måste överensstämmer med 
navigatorns visade kurs över grund. Om bäring och kurs över 
grund skiljer sig åt har du en avdrift och då får du felaktiga värden. 
En till två graders skillnad är okey.

9. Notera navigatorns kurs över grund och kompasskursen 
i tabellen nedan. Om kompassen visar ett högre värde än  
navigatorn är deviationen negativ. Sätt ett minustecken framför  
det antal grader som skiljer navigatorns kurs och kompassens 
kurs, Kk. Är kompassens värde lägre än navigatorns är  
deviationen positiv och då sätter du ett plustecken framför. 

10. Kör mot bojen i en ”stjärna” minst ett tiotal gånger jämt 
fördelat varvet runt. Då har du ett deviationsvärde på ungefär  
var 35° vilket ger dig en god uppfattning om din kompass  
deviation. 

11. När du kör från bojen ser du avståndet till den på navigatorn. 
Vid cirka 0,15 sjömil är det lämpligt att vända och börja om från 
punkt 6 igen.

Här syns spåren tydligt hur vi cirkulerade runt lysbojen vid Tyvö. Resultatet 
blev en hyfsat bra deviationstabell.

Gps o boj: Det gäller att GPS-antennen kommer så nära bojen som 
möjligt. När den är det, tryck ”mark” eller ”enter” och gör positionen till 
en girpunkt som du sedan ger ett namn. Ta inte ut positionen manuellt ur 
sjökortet. Felmarginalen blir för stor då.


