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Sammanfattning 

 

Vid nybyggnation eller modernisering av fartyg installeras ofta avancerade integrerade 

övervakningssystem i maskinkontrollrum. Det är därför viktigt att de maskinbefäl som 

ansvarar för driften av fartyget innehar en utbildning och kunskap om hantering och 

felsökning av övervakningssystemen. Syftet med studien är att undersöka om 

maskinbefäl får tillräckligt med utbildning på nya integrerade övervakningssystemen för 

att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. I den här studien har en enkät 

skickats ut till maskinbefäl ombord nybyggda fartyg där individerna får möjlighet att 

svara på hur de upplever möjlighet att genomgå utbildning och få kunskap över hur 

systemen fungerar. Studien visar att majoriteten av de tillfrågade befälen upplever att de 

innehar tillräcklig kunskap om övervakningssystemen för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. Studien visar att majoriteten av befälen inte 

har blivit erbjudna en utbildning på systemen och att de som inte blivit erbjudna hade 

önskat få en utbildning. Studien visade att utbildningarna som erbjudits ofta är 

produktspecifika och inte installationsspecifika vilket gör att de inte upplevs som 

optimala då konstruktion och lösningar ofta avviker emellan installationer med samma 

produkter. Utbildning erbjuds av tillverkaren men ofta är det bara en liten del av 

maskinbefälen som erbjuds en plats. Studien visade också att de befäl som inte fick 

utbildning behövde tillskansa kunskaperna genom att själv utbilda sig ombord antingen 

i samband med avlämning eller under ordinarie drift. Slutsatsen är att maskinbefälen bör 

genomgå en utbildning innan de mönstrar på första gången och att det bör ges möjlighet 
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till en uppföljande utbildning efter att besättningen arbetat med systemen en tid. För att 

avlösande besättningar ska kunna få möjlighet att sätta sig in och tillgodogöra sig 

kunskap om systemen bör mer tid ges vid avlösning.  
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Abstract 

 

During construction of new ships or modernization of ships, integrated automation 

systems is often installed in the engine control room. It is of importance that the 

responsible engine officers are familiar with how the system works and that they can 

perform troubleshooting if eventual faults occur. The aim of the present study is to 

investigate whether the engineer officer get enough training on new integrated 

surveillance systems to perform their duties in a safe and secure manner. In this study a 

questionnaire was sent to engine officers signed on new ships where they got the 

opportunity to give their answer how they experience the possibility to be trained and 

acquire knowledge how the systems work. The majority of the engine officers who 

answered the questionnaires felt comfortable to operate the ship safely. The study 

showed that the training courses offered often were product specific instead of 

installation specific, which was not optimal because there can be differences between 

construction and handling after installations of the same products. The survey showed 

that a majority of the officers had not been offered training on the monitoring system. 

The officers who were not offered training expressed a wish to be able to participate in 

training. Training on the system is offered by the manufacturer but often only a few of 

the engine officers is offered training by the shipping company. Earlier studies show 

that crews that participates in the building and delivery process on the shipyard or 

during installation of a new system receives training on site, the officers that come 

onboard as reliever after trial run, maiden voyage or during normal operation often have 
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to learn by doing. The conclusion is that the officers should be given the opportunity to 

participate in training before signing on and also a follow up training course after 

working with the system for a while. To give the relieving officers a chance to 

familiarize themselves and assimilate knowledge of the system, there have to be more 

time available in conjunction with leave. 
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Definitioner och förkortningar 

 

PMS – Power management system 

Sea trial – Ett fartygs första provtur 

Jungfrutur – Första resan i ordinarie drift 

I/O – Input/output modul 

HMI – Human-machine interface, gränssnitt människa-dator 

IMO – International maritime organization, internationell sjöfartsmyndighet under FN 

Managementbolag – Bemanningsbolag som handhar personal och drift av fartyg på 

uppdrag från rederi. 

PSV – Platform Supply Vessel, Fartyg som tillhandahåller förnödenheter till 

oljeplattformar. 

STCW - The International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers 

ECDIS – Electronic Chart Display and Information System 
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1 Inledning 

 

1.1 Integrerade övervakningssystem ombord fartyg 

 

1.1.1 Systemlayout 

 

Övervakningssystem på ett fartyg är uppbyggda som ett nätverk (Se Figur 1). En 

övervakningsstation kommunicerar med de system man väljer att integrera i sitt 

övervakningssystem genom Ethernet eller CanBus eller liknande. De olika 

kringsystemen är utrustade med I/O-moduler och styrdatorer som sänder och tar emot 

signaler genom signalkabel till övervakningsstationen. Härifrån kan en operatör hela 

tiden övervaka de olika kringsystemen. På operatörsstationen visas larm och 

driftparametrar, detta gör att övervakningen av alla integrerade system kan ske från en 

plats av en person. Det är vanligt förekommande ombord fartyg att integrera styrsystem 

för framdrivningsmaskineri, hjälpmaskiner, elproduktion, avloppssystem, 

vattenproduktion, barlasthantering, brandövervakning och informationslagring. Det är 

en stor fördel att kunna styra alla system från ett övergripande styrsystem, men detta 

fordrar också en bred förståelse för hur systemet fungerar. När flera olika system 

integreras blir risken för driftstörningar i övervakningssystemet vanligare och de kan bli 

mer komplex att felsöka på då det involveras fler komponenter som kan påverka 

signalerna. Det finns en redundans i övervakningen, om styrdatorn skulle sluta fungera, 

så manövreras systemen manuellt. Detta ställer krav på att besättningen inte bara är 

skickliga på datorövervakning utan att det också finns en tillräcklig kunskap för att 

kunna byta till manuell drift. 
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Figur 1 Exempel på systemlayout Kongsberg, 2016. 

 

1.1.2 Riktlinjer för design av maskinrum och kontrollrum 

 

För att de integrerade övervakningssystemen ska fungera och kunna användas optimalt 

bör installationerna samordnas med kontrollrummet och maskinutrymmens utformning. 

Detta regleras till viss del genom riktlinjer från IMO över hur kontrollrum och 

maskinrum ska designas. De relevanta faktorerna som riktlinjerna utarbetas efter är 

maskinrummets utformning såsom hur komponenter placeras mot varandra och vilka 
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komponenter som används frekvent mot de som sällan används. Maskinrummets layout, 

design och arrangemang ska se till att arbetsmiljön bidrar till effektivisera procedurer 

och arbetsrutiner och förbättra personlig säkerhet och hälsa för att minimera riskerna för 

fel och olyckor (Fiorino, 2007). Vidare berörs faktorer som personalens förtrogenhet 

med systemet, personalens hälsa, ergonomi och åtgärder för besättningens överlevnad 

och riskminimering. Om ett larm eller fel uppstår i övervakningssystemet måste även 

den aktuella utrustningen vara fysiskt tillgänglig för bruk eller felsökning utan att risker 

uppstår för personalen. Nedan följer de faktorer som finns ges ut av IMO:s 

säkerhetskommitté (The Maritime Safety Committee, 1998). 

 

1.1.2.1 Faktorer 

 

Maskinrum 

Maskinrum beskrivs som ett eller flera utrymmen innehållande maskineri, pannor, 

bränsleenheter, generatorer, elektrisk utrustning, hjälpmaskiner, förråd, verkstäder, 

styrmaskin, hjälpapparater.  

 

Förtrogenhet 

Denna faktor behandlar relationen mellan säkerhet i maskinrummet och effektivitet och 

förtrogenhet hos besättningen gällande parametrar som layout, utrustning, 

systemuppbyggnad, procedurer, alarm, symboler och märkning. Att maximera 

besättningens förtrogenhet med fartygets utrustning kommer att resultera i färre olyckor 

orsakade av felaktig instrumentavläsning och bristande igenkännande av utrustning 

(Fiorino, 2007). 

 

Ergonomi 

Faktor som behandlar den sensoriska kopplingen mellan besättning och den utrustning 

som finns i maskinrum, kontrollsystem, instrument, alarm samt hur många 

besättningsmedlemmar som ska arbeta med utrustningen. I en rapport från IMO så 

nämns det att man vill skapa internationellt igenkännbara symboler på teknisk 

utrustning genom att använda framställda principer, kriterier och krav för ergonomin 

(International Maritime Organisation (IMO), 1998). 
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Överlevnad 

Faktor som behandlar besättningens förmåga att överleva en nödsituation eller olycka i 

maskinrummet. Genom att undersöka vilka potentiella risker och nödsituationer som 

finns placeras nödutrustning så optimalt som möjligt. Utrymningsvägar utformas för att 

maximera chansen till besättningsmannens överlevnad. 

  

Riskminimering 

Denna faktor berör den fysiska placeringen av apparatur och maskineri i maskinrummet. 

Genom att på ett detaljerat sätt ur systemperspektiv vill man minimera risken att haveri 

på en apparat ska påverka driften på kringliggande maskineri. 

 

1.1.2.2 Kontrollsystem ur ergonomiskt perspektiv 

 

Det finns från IMO ingen detaljerad direkt styrning eller något regelverk som förklarar i 

vilken utsträckning en besättningsman ska vara utbildad på utrustningen. Under faktorn 

”Ergonomi” förklaras riktlinjerna för hur man kan resonera för att som operatör eller 

redare utarbeta en fungerande och säker arbetsrutin. 

 

Genom att standardisera kontrollstationer och paneler, genom layout, design och 

arrangering av kontroll-, övervakningssystem och alarm, ta hänsyn till en erkänd 

internationell mänsklig teknisk standard, åtminstone beträffande placering, form, 

märkning, komplexitet och kontrollmanövrering. (The Maritime Safety Committee, 

1998) 

 

1.2 Ny teknik ombord fartyg 

 

Vid nybyggnationer installeras ofta den modernaste teknik som finns på marknaden, 

(Lanham, MD, 1996). I samma takt som ny teknik blir mer och mer sofistikerad är det 

viktigt att interaktionen mellan människa och maskin håller samma steg. Ny teknik som 

implementeras utan tanke på mänskliga faktorn kan bli kontra-produktiv, framförallt 

inom verksamheter där en kritisk händelse eller ett misstag kan leda till en katastrof. Att 

bejaka personalens behov och designa ett HMI som anpassas efter människans kapacitet 

kommer att minska olyckor orsakade av mänskliga begränsningar och tendenser 
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(Fiorino, 2007). Sjöfarten är en sådan verksamhet där ett säkerhetskritiskt läge kan leda 

till vad som benämns ”low probability-high consequence accidents” (Koshland, 1989). 

 

Ombord nybyggda fartyg eller vid modernisering av fartyg installeras ofta avancerade 

integrerade övervakningssystem. Dessa system kan innefatta kontroll för navigering, 

rutt-planering, PMS, kontrollrumsövervakning i maskin, styrsystem för maskineri, 

barlast och stabilitetssystem, brand och alarmövervakning och lagring för 

dokumentation. Det är essentiellt att dessa system fungerar bra, men det ställer också 

höga krav på den driftansvariga besättningen med avseende på kunskap och utbildning 

(Kantowitz, 1996). 

 

En tidigare undersökning inom sjöfart har visat att 70% av de tillfrågade sjöbefälen 

hade önskat en bättre utbildning på ny teknik som installerats ombord (Allen, 2009). 

Tidigare studier visar att det ofta bara är den besättning som deltar vid leverans av 

fartygen som får en utbildningsplats, de befäl som sedan avlöser får sällan en utbildning 

innan de träder i tjänst ombord. Det är i nuläget få som tillhandahåller utbildning på 

moderna tekniska system och många sjöfartshögskolor klarar inte att hålla jämna steg 

med den tekniska utvecklingen vilket innebär att inte ens de som är nyutexaminerade 

från högskolan har den nödvändiga kunskapen. De flesta tillverkare erbjuder utbildning 

på sina system, men det är kostsamt för rederiet. Därför är det vanligt att sjöbefälen blir 

utan utbildning eller att de tillskansar sig utbildningen genom ”learning by doing” först 

när de kommer ombord (Lützhöft, 2004), vilket kan vara negativt för säkerheten 

ombord. 

 

I slutskedet av en nybyggnadsprocess för fartyg ansluter den besättning som ska köra 

båten under sea trial och jungfrutur. Denna besättning får då en möjlighet till att bilda 

sig en uppfattning och en överblick över hur det nya fartyget och de system som 

installeras är uppbyggt genom assistans från de företag som installerar och driftsätter 

utrusningen. Under kommande provturer och driftsättning kan systemen komma att 

modifieras och byggas om. Detta ställer stora krav på att besättningen dels lär sig 

systemet och dels att de får tid att föra denna kunskap vidare vid avlämning. 
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I en kvalitativ studie Av Bean och Moore uttryckte ett maskinbefäl problemet så här: 

 

” In some cases, we engineer marine systems that cannot be  

constructed and operated as they should, so field modifications  

and short cuts must be developed. The engineer rarely hears about these problems until 

they become critically evident…”  

(Bea & Moore, 1993) 

 

På senare år har tiden i hamn blivit allt kortare vilket leder till kortare avlämningstid vid 

besättningsbyte (Notteboom, 2006). Under dessa, ibland mycket få, timmar ska den 

påmönstrande besättningen ha möjlighet att utbilda sig till samma kunskapsnivå som 

den avmönstrande besättningen. Detta kan vara svårt eftersom tiden är knapp. Under av- 

och påmönstring ska det dessutom utföras ett antal andra uppgifter förutom den viktiga 

avlämningen och genomgången där kunskapsförmedlingen ingår.  

Otillräcklig inlärningstid och osäkerhet över funktion och uppbyggnad leder till 

osäkerhet hos personalen, vilket lätt kan leda till stress (Morgado, et al., 2015). Detta 

kan leda till risker för fartygets personal och utrustningens säkerhet då kunskap för att 

avhjälpa driftstörningar inte finns ombord. Driften på ett fartyg kan inte fungera utan en 

välutbildad besättning (Grządziela, 2013). 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vid byggnation av nya fartyg utbildas en del maskinbefälen i omhändertagande av 

avancerade integrerade övervakningssystem, men det är osäkert om tillräckligt många 

får utbildning och om utbildningen är av tillräcklig omfattning för att känna sig säkra 

och trygga i sina uppgifter. 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka om maskinbefäl får tillräckligt med utbildning på 

nya integrerade övervakningssystemen för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert 

och tryggt sätt. 
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2 Metod 

2.1 Enkät 
 

Denna undersökning utfördes genom att skicka ut en länk till en online enkät till ett 

urval av rederier med fartyg byggda 2010 och senare. Enkäten skickas ut till 10 rederier 

med kontor i Sverige. Dessa rederier handhar i genomsnitt 5 fartyg med ca 3 tekniska 

befäl ombord var fartyg. Når enkäten ut till samtliga potentiella svarande inkommer ca 

150 svar. Utöver detta publicerades en artikel om undersökningen genom en större 

svensk branschtidning som heter Sjöfartstidningen. Denna når genom ett mailutskick en 

stor del av alla lastfartyg med svensk besättning. I artikeln fanns en länk till enkäten. 

Den valda branschtidningen har en prenumererad upplaga på ca 6100 exemplar. 

Maskinbefäl som har varit ombord i samband med leverans av nytt fartyg mellan 2010–

2016 inkluderades i studien. Det fanns inga begränsningar beträffande fartygstyp eller 

storlek på övervakningssystem. 

 

2.1.1 Datainsamling 

 

Enkäten är egentillverkad med frågor utformade efter egna fleråriga erfarenheter som 

servicetekniker på fartyg. Dessutom överensstämmer frågorna med vad som använts i 

tidigare studier relevanta för att ge svar på problemformuleringen (Allen, 2009) 

(Lanham, MD, 1996) (Koshland, 1989) (Lützhöft, 2004).  

 

Enkäten är uppdelad i tre delar, se bilaga A. I första delen anges relevant 

bakgrundsinformation om individens roll ombord, specifikationer om fartyg samt ifall 

individen själv har deltagit i en utbildning för deras övervakningssystem. Den andra 

delen kan variera beroende på vad man svarat på frågan. ” Did you get any training on 

the automation system?”. I de fall individen har svarat ”Ja” så följer 5 frågor (10–14). 

Har svaret på fråga 9 varit ”Nej” så följer 2 frågor (15–16). Efter denna del så avslutas 

formuläret med ytterligare 7 frågor som behandlar tankar om hur man upplever 

resultatet av utbildningen och hur kunskapen har förts över från ett befäl som har fått 

utbildning till ett befäl som inte har fått möjligheten. Efter dessa frågor erbjöds även 

tillfälle att genom fritext beskriva egna tankar och fundering angående ämnet. 
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2.2 Kompletterande Intervju 
 

För att få en djupare förståelse gällande regler och rekommendationer relaterade till de 

automatiserade övervakningssystemen så har vi valt att genomföra en semistrukturerad 

intervju med en handläggare på Transportstyrelsen. En semistrukturerad intervju är en 

kvalitativ metod som ger oss fördelen att under samtalets gång kunna anpassa frågorna. 

En semistrukturerad intervju ger oss även möjligheten att ställa följdfrågor. En 

semistrukturerad intervju smalnas succesivt av och blir mer detaljerad i slutet då den 

inleds med mer öppnande frågor. Intervjun ägde rum via en telefonmötestjänst då alla 

tre parter befann sig på olika platser i landet.   

 

3 Resultat 

3.1 Bakgrundsdata 

 

Denna enkät skickades ut till uppskattningsvis 150 personer på 10 rederier och 8 

personer svarade på enkäten. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 4,4 %. Av de som 

svarade på enkäten var 4 av 8 (50 %) tekniska chefer, 2 av 8 var fartygsingenjörer (25 

%), 1 av 8 var garantiingenjör (12,5 %) och 1 av 8 var anläggningschef (12,5 %).  

Deltagarnas ålder varierade mellan 26-35 år (25 %), 36-45 år (25 %) och 46-55 år (50 

%). 

De olika deltagarna arbetar eller har arbetat på fartyg som tillverkades år 2010 (25 %), 

2011 (12,5 %), 2012 (12,5 %), 2013 (25 %) och 2016 (12,5 %).  

 

3.2 Fartygstyp 

 

6 av 8 stycken arbetade på ett Tankerfartyg. Tre olika fartygstyper förekom i studien. 

Dessa är Tanker (75 %), LNG (12,5 %) och PSV (12,5 %). Samtliga tre fartygstyper är 

en typ av tankerfartyg. LNG förklarar vad fartyget har för last ombord och PSV är en 

typ av tanker som har en specifik uppgift. Antal maskinbefäl / fartyg visas i tabell 1 

 

Tabell 1. Tabellen visar det antal maskinbefäl som fanns ombord på de fartyg som de 

personer som svarade på enkäten arbetade på, det vanligaste var 3 maskinbefäl/fartyg.  
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Antal maskinbefäl Antal fartyg 

2 stycken 1 fartyg (12,5 %) 

3 stycken 4 fartyg (50 %) 

4 stycken 2 fartyg (25 %) 

5 stycken 1 fartyg (12,5 %) 

 

 

3.3 Andel som fick utbildning på nya system 

 

Av de som svarade så var 5 av 8 personers första tid ombord under vanlig drift (62,5 

%), 2 av 8 under fartygets provtur och 1 av 8 under fartygets jungfrufärd. Hälften av de 

tillfrågade hade tidigare kunskap om hur övervakningssystemen ombord fungerade 

innan leverans. 

På 4 av 8 fartyg så skickades inget maskinbefäl ombord till utbildning (50 %), på 1 av 8 

fartyg så skickades fem befäl till utbildning (12,5 %) och på 3 av 8 så skickades ett 

befäl till utbildning (37,5 %). Av de som svarade på enkäten så fick 3 av 8 utbildning på 

övervakningssystemen (37,5 %) medan 5 av 8 inte fick någon utbildning (62,5 %). 

 

3.4 Synpunkter från de som fick utbildning 

 

Av de som fick utbildning, 3 st, så angav samtliga att det är tillverkaren av systemet 

som håller i utbildningen. Av de som fått utbildning hade en fått utbildningen före 

installation, en under installation och en efter installation (33,3 %) av systemet. 

Längden på utbildningen upplevdes lagom lång av 2 av 3 (66,7 %) medan 1 av 3 

upplevde att utbildningens längd var för kort (33,3 %). På en betygsskala mellan 1-5 

(1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra) så tyckte 2 av 3 att utbildningens betyg sett till dess 

innehåll var 4/5 (66,7 %).  Två av de tre som gått utbildning tyckte att de hade 

tillräcklig förkunskap för att enkelt ta in information under utbildningen medan 1 av 3 

inte hade tillräckligt med förkunskap.  
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3.5 Synpunkter från de som inte fick utbildning 

 

Av de som svarat att de inte har fått någon utbildning så tyckte två av fem att de fick 

tillräcklig kunskap från sina kollegor efter påmönstring för att känna sig säkra med 

driften (40 %) medan tre av fem inte tyckte att de fick tillräcklig kunskap från sina 

kollegor (60 %). Av de som inte fått utbildning så tyckte 4 av 5 att de hade tidigare 

kunskap för att lättare skapa förståelse för hur systemet fungerar  medan 1 av 5 inte 

hade tillräcklig kunskap sedan tidigare.  

 

På frågan om det fanns tillräcklig tid i samband med avlösning för att kunna dela med 

sig av kunskapen mellan den utbildade och den outbildade så tyckte 3 av 8 att tiden var 

tillräcklig (37,5 %) medan 5 av 8 inte tyckte att tiden var tillräcklig (62,5 %). Sex av 

åtta kände sig bekväma med att ha ansvar över den nya utrustningen (75 %) medan 2 av 

8 inte var bekväma med att ta det ansvaret (25 %) med tanke på vad det dagliga arbetet 

kräver.  

 

3.6 Uppföljande utbildning 

 

En uppföljande utbildning på systemen förekom inte för någon av de 8 deltagarna. Sex 

av åtta önskade att en uppföljning borde ske efter att de har arbetat med systemet under 

en längre period medan två av åtta inte tyckte att en uppföljning behövdes (25 %). 

Manualen till systemet upplevdes lätt att begripa enligt 4 av 8 (50%), 2 av 8 tyckte att 

manualen var svår att begripa (25 %) medan de övriga 2 av 8 har svarat att de inte visste 

(25 %). De flesta, 7 av 8, angav att de kunde hitta support hos tillverkaren (87,5 %), 3 

av 8 fick support från rederiets egna tekniska support (37,5 %). Två av åtta fick support 

från befäl med samma grad (25 %) och 1 av 8 hittar från befäl med högre grad (12,5 %). 

Av de tillfrågade så tyckte 5 av 8 att den tillgängliga supporten var tillräcklig (62,5 %), 

2 av 8 tyckte att den var otillräcklig (25 %) medan 1 av 8 inte visste (12,5 %).  

 

3.7 Fritextsvar 

 

Av de 8 som svarat på enkäten så hade 3 valt att lägga till egna tankar och funderingar i 

fritextsvar. En av de tillfrågade skev att trenden visar att interaktionen mellan människa-
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maskin blir mer komplicerade och automationssystemen samtidigt blir mer komplexa. 

Många gånger skiljer sig standarder och utbildningskrav mellan däck och maskin, och i 

maskinrummet skiljer sig ofta standarder och lösningar mellan olika fartyg. Det är då 

upp till maskinbefälen att snabbt lära sig hur systemen är uppbyggda först när de 

mönstrar på sin befattning.  

 

” The trend is, unfortunately, for user interface/HMI to get more complicated as the 

scope/complexity of the automation system grows. On the deck/bridge side there is a lot 

of standardization and IMO (model course) training requirements, however on the 

engineering side there is a multitude of different standards and solutions that vary from 

vessel to vessel, that the engineering officers need to quickly understand the basics of 

when signing on a new vessel, and try to learn along the way.” 

 

En annan ansåg att rederiet bör se till att ingenjörerna går utbildning specifikt för dennes 

fartyg. Detta skulle då göra att man sparar tid och pengar långsiktigt. 

 

” Company should require engineers to attend automation course specific to his/her 

vessel assignment. This could save time and money for the company in the long run.” 

 

Kunskapen ombord ansågs vara otillräcklig om problem uppstår enligt en annan 

deltagare. Så länge systemet fungerar så är det inga problem. 

” As long as the system works it’s no problem, as soon as a fault occurs there is not 

sufficient knowledge onboard to solve it” 
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3.8 Resultat och dataanalys - Intervju 
 

Resultatet från intervjun kodades för att enklare skapa en helhetsbild av 

problemformuleringen kopplat till Transportstyrelsens synvinkel. Kodningen redovisas 

nedanför i Figur 2.  

 

3.8.1 Svenska sjöfartshögskolor 

 

Det finns generella utbildningskrav gällande sjöingenjörsprogrammet och alla dessa 

krav som Transportstyrelsen utfärdar baseras på STCW konventionen. Det finns dock 

inga certifikat som transportstyrelsen utfärdar gällande övervakningssystemen. 

Kunskapstabellerna för sjöingenjörsprogrammet står i STCW tabell A3.1 (Operational 

Level) och A3.2 (Management Level). Där finns det som ska ingå i ett 

sjöingenjörsprogram, bl.a. ’operating main’, ’auxilliary machine’, och ’associated 

control systems’. Skolorna är godkända för dessa utbildningarna och alla kraven i 

STCW är inarbetade i skolornas kurser. Det finns däremot inga specifika beslut för att 

specifika kurser ska innehålla specifika delar i STCW.  Det ligger i skolans ansvar att 

man ska hålla sig “up-to-date” med nutidens system men man behöver inte ha en viss 

simulator eller ta upp ett visst fabrikat i utbildningen.  

Transportstyrelsens regler och 
riktlinjer.

STCW’s regler och riktlinjer.

Sjöfartshögskolor.

Ansvar att hålla utbildningen up-to-
date.

Inga specifika krav på kursinnehåll.

Rederiansvar.

Förtrogenhetsutbildning på relevant 
utrustning för individens 

arbetsuppgifter.

Avsättas rimligt med tid för att nya 
ombord ska bekanta sig med 

utrustningen ombord.

Riktlinjer.

Befälhavaren bör se till att nya 
sjömän ska bekanta sig med 

utrustningen som dom ska använda.

Skillnad mellan Bryggan och 
Maskinrummet.

ECDIS kurs (STWC Manilla).

Krävs för att förnya sin behörighet 
(ingår i dagens sjöbefälsutbildning).

Krav att utbildas på den specifika 
utrustningen ombord.

Fler intyg (ej certifikat) på Bryggan än 
i Maskinrummet.

Definition på avancerad utrustning 
tillräcklig för att kräva specifik 

utbildning.

Säkerhetsutrustning (Livbåtar etc.).

Minimum krav hos STCW.

Figur 2 Kodning av intervju. 
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3.8.2 Rederiets ansvar 

 

Regel 1.14 i STCW handlar om rederiets ansvar att förmedla STCW’s krav gällande 

förtrogenhetsutbildning. Denna regel ålägger rederiet att säkerställa att alla nya i 

besättningen ombord på fartyget ska få förståelse för all utrustning, system, och 

fartygets karaktäristik som är relevanta för rutiner eller nödsituationer. Det finns alltså 

ett rederiansvar att sjömannen är förtrogenhetsutbildad på relevant utrustning för sina 

arbetsuppgifter när man kommer till ett nytt fartyg. Det finns en A-kod som beskriver 

detta mer detaljerat, och en B-kod som är riktlinjer. I STCW A1/14 står det att rederiet 

skall säkerställa att nya ombord på fartyget skall få en rimlig möjlighet att bli bekant 

med fartygets utrustning, driftrutiner, och andra arrangemang som behövs för att arbeta 

tillbörligt gällande deras arbetsuppgifter. Det skall avsättas tillräckligt med tid för att 

man skall kunna bekanta sig med utrustningen. I B-koden står det riktlinjer där 

befälhavaren bör se till att nya sjömän ska bekanta sig med utrustningen som de ska 

använda i sitt arbete. Att de ska få prova utrustningen och att de ska ges möjlighet att 

också fundera och ställa frågor till någon som är förtrogen med utrustningen. 

Sammanfattningsvis så är detta ett rederiansvar.  

 

3.8.3 Jämförelse med nautiska motsvarigheter 

 

På den nautiska sidan så kan man räkna ECDIS som ett hjälpmedel för övervakning av 

navigationen. Ett nytt krav kom i samband med STCW Manilla att ECDIS ska ingå i 

den nautiska utbildningen och för att få ut en behörighet som inte är begränsad när det 

gäller ECDIS godkända fartyg. Man var tvungen att visa upp en allmän ECDIS kurs, 

inte en viss modell kurs från IMO. Annars så blir behörigheterna på däcksidan 

begränsade till att bara gälla på icke ECDIS godkända fartyg. Så det är inget certifikat 

för ECDIS men man kan säga att det krävs för att förnya sin behörighet. Kursen ingår i 

dagens sjöbefälsutbildning. Har man gått en tidigare sjöbefälsutbildning så har man 

behövt gå en separat ECDIS kurs. Men däremot måste du ha det som tillägg för att få ut 

din sjökaptensexamen. Dessutom finns det krav på att man ska utbildas specifikt för 

fartygets utrustning ombord och även kunna intyga det ombord.  
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3.8.4 Utrustning som kräver specifik utbildning 

Det finns ingen definition för vad som är tillräckligt avancerad utrustning för att kräva 

specifik utbildning. Den utrustningen som nu anses vara tillräckligt avancerad eller 

tillräckligt nödvändig för fartygets säkerhet är utbildning gällande säkerhetsutrustningen 

ombord (livbåtar etc.). I övrigt så förhåller sig Transportstyrelsen till STCW’s minimum 

krav gällande utbildning. 

 

 

4 Diskussion 

 

4.1 Metoddiskussion 

 

4.1.1 Frågor i enkäten 

 

Genom att göra undersökningar hos sjöbefäl kan man utvärdera hur implementering av 

ny teknik lyckas och var det uppstår problem (Wiener, 1989). Som 

bakgrundsinformation valdes frågor på befattning och ålder på individen och vilket typ 

av fartyg individen kommit i kontakt med systemet. Ålder har visats vara en viktig 

faktor för människors anpassning till ny teknologi (Allen, 2009). Studien riktar sig till 

maskinbefäl ombord handelsfartyg. En begränsning av typen av fartyg till handelsfartyg 

valdes då krav om utbildning och riktlinjer för vad maskinbefälen förväntas kunna finns 

reglerat i IMO:s STCW förordningar.  

 

Det finns angivet i STCW vilken minimibesättning ett fartyg ska ha och riktlinjer för 

vad besättningen ska klara av vad gäller drift och felsökning av fartygets tekniska 

system (International maritime organisation, 2011). Storleken på ett fartygs besättning 

och utsträckningen för tillgänglig utbildning är direkt kopplad till besättningens 

förmåga att arbeta på ett säkert och effektivt sätt (Rothblum, 2000). I enkäten ställs 

frågor gällande antal maskinbefäl och hur många som erbjudits utbildning eller hur 

kunskapsnivån upplevs, en bedömning kan härvid göras om kunskapsnivån på det 

aktuella fartyget är tillräcklig för att framföra det på ett säkert och tryggt vis.  

 

Tidpunkten för påmönstring och om individen fått utbildning innan dess eller om 

individen endast får avlösningstiden på sig för att få kunskap över systemet är relevant 

för att se om maskinbefälet under sin tjänsteutövning kan tillgodogöra sig tillräcklig 
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kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och tryggt vis. Förkunskaperna 

hos en individ påverkar hur lätt eller svårt det är att ta in information. Frågan ställdes för 

att kunna bedöma om personalen har haft möjlighet till att skaffa sig förståelse över 

systemet eller upplever sig ha tillräcklig kunskap för att tillgodogöra sig utbildning.  

 

För att kunskapen ombord skall vara tillräckligt bred bör så många som möjligt få 

tillgång till utbildningen. Detta är en nyckelfråga som hela studien bygger på. 

Deltagarna har olika befattningar och olika roller i maskinrummet. Därför är 

sannolikheten stor att en del har blivit erbjuden utbildning medan en annan inte har det. 

Denna fråga separerar deltagarna i enkäten enligt tidigare beskriven instruktion (2.2).  

 

För att se om tillverkaren håller i utbildningen på sina egna system eller om t ex externt 

företag har fått uppdraget får individerna olika svarsalternativ för vilken part som 

tillhandahållit utbildningen. Redarna beställer utbildningen till sin personal. 

Utbildningens tillfälle kan vara intressant att jämföra med när i tiden besättningen 

mönstrade på första gången. Det är av stor vikt att den utbildning som eventuellt har 

tillhandahållits håller tillräckligt hög kvalitets för att maskinbefälen ska ha tillräckliga 

kunskaper att handha och felsöka systemet. Frågor ställs därför gällande utbildningens 

innehåll och längd, här får individerna möjlighet att ge sin syn på om utbildningen 

håller tillräckligt hög kvalitet. Eftersom alla individer är olika är det viktigt att se vad 

individen har för förutsättningar gällande  förståelse av information. Har man kunskap 

och erfarenhet inom området så är det sannolikt att man lättare tar till sig information.  

 

I de fall man inte har blivit erbjuden utbildning så är det upp till den enskilda individen 

att själv med hjälp av kollegor och manual på egen hand ta in den nya informationen, 

samt att själv lära sig hur systemet fungerar genom manualer och informationsbyte vid 

avlösning. Utan några förkunskaper på ett liknande system kan det vara mycket svårt ta 

till sig så mycket kunskap att man kan ta ansvar för systemet och känna sig säker med 

arbetsuppgifterna. Det är rimligt att förvänta sig att maskinbefäl innehar och upplever 

sig ha tillräckliga förkunskaper då det åläggs ett kvalitetskrav på den 

universitetsutbildning där maskinbefälet fått sin behörighet. Maskinbefälet bör också ha 

fått en ökad erfarenhet och kunskap genom de krav som finns om ackumulerad sjötid.  
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Det har visats i tidigare studier att avlämningstiderna blivit allt kortare (Notteboom, 

2006) och det är i många fall endast vid avlösning som maskinbefäl som mönstrar på 

har möjlighet att ta till sig information hur systemet fungerar från avmönstrande 

maskinbefäl. Att inte uppleva sig ha tillräcklig kunskap för drift och felsökning av 

systemet kan lätt leda till stress (Morgado, et al., 2015).  

 

Det har i tidigare studier visats att besättningar önskar att mer resurser läggs på 

utbildningar (Allen, 2009). Efter att ha arbetat en tid med ett system är det naturligt att 

det uppstår frågor och funderingar över funktionen. Genom att genomgå en uppföljande 

utbildning hos tillverkaren finns ett värde för båda parter då den som blir utbildad får 

svar på sina frågor samtidigt som de kan bidra med förslag på förbättringar vilket 

förstärker utbildningens kvalitet. Att investera på utbildning till sin personal betalar sig 

självt (Paua, 1999).  

 

Vid leverans av en ny produkt ingår alltid en manual. Det är av stor vikt att manualen är 

lättläst och övergripande då detta är första steget för support. Det ska även vara möjligt 

att bilda sig en förståelse över hur systemet är uppbyggt och fungerar genom att läsa 

manualen. Ett problem kan vara att manualen inte är levererad i det språksom används 

ombord (Grządziela, 2013).  

 

Det är av stor vikt att det finns support att tillgå för maskinbefälen. Supporten kan finns 

på olika håll, individerna får i enkäten möjlighet att svara på var de hittar support och 

om den är tillräcklig. Då ett system har inhandlats ingår det ofta en garantiperiod med 

support eller så ingår redaren ett serviceavtal med tillverkaren där support ingår.  

 

Deltagaren gavs i enkäten en möjlighet att med egna ord beskriva sin egen upplevelse 

och tankar kring studiens problemformulering och förslag till förbättringar. Genom att 

erbjuda individen denna möjlighet kan vi kombinera den kvantitativa studien med en 

kvalitativ studie. 
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4.1.2 Frågor i intervjun 

 

För att få en klar bild på hur regler och rekommendationer relaterade till automatiserade 

övervakningssystem ser ut så kontaktades en handläggare hos Transportstyrelsen. 

Frågorna i intervjun gav intervjuobjektet möjligheten att förtydliga tolkningar och 

relationer mellan regler och rekommendationer.  

 

4.2 Svarsfrekvens 

 

Det är inte möjligt att säkerställa svarsfrekvens och bortfall då det är okänt hur många 

mottagare enkäten har nått ut till. Vid uppskattning av antal möjliga mottagare och 

antalet svar bedömdes bortfallet vara högt. Enligt tidigare studier ger en 

enkätundersökning inriktad mot en specificerad målgrupp ca 50% svarsfrekvens 

(Baruch & Brooks, 2008). Om undersökningen är universitetssponsrad kommer 

svarsfrekvensen att vara ännu lite högre (Fox, et al., u.d.). Detta beror ofta på att man 

skickar ut en eller flera påminnelser till de personer som svarar på enkäten, och ibland 

träffar man även forskningspersonerna personligen. I den här studien skickades inga 

påminnelser och enkäten var inte heller adresserad till specifika personer utan den 

skickades till rederiet. Om intresse i regel saknas för att svara på en viss typ av enkät 

och att det samtidigt finns vissa hinder för att kunna svara och returnera enkäten uppnås 

i vissa fall endast en svarsfrekvens på under 2%. (Asch, 1997).  

 

Ombord ett stort antal fartyg finns inte tillgång till internet för besättningen, erbjuds 

internet kan detta vara begränsat till ett fåtal tillåtna länkar eller att uppkopplingen är 

långsam. (Wingrove, 2015) Arbetsdagarna på ett fartyg är ofta långa och den tid de 

anställda har att svara på enkäter är därmed begränsat, vilket ytterligare kan ha bidragit 

till att svarsfrekvensen var låg. Vid kontakt med rederierna i samband med utskick 

bedömdes från rederiets sida att svarsfrekvensen i normala fall är låg baserat på 

erfarenheter då tidigare undersökningar gjorts genom enkäter. I studien av D. Asch 

skrivs att svarsfrekvensen kan ses som en indirekt indikation på den mängd bias som 

väljer att inte svara, och för att lyckas med en undersökning bör man göra en 

bedömning av bias istället för att lägga fokus på att överstiga en godtagbar 

svarsfrekvens (Asch, 1997).  
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Den låga svarsfrekvensen som uppnåtts i denna rapport kan förklaras av flera faktorer. 

Enkätundersökningar av detta slag mottages sällan med något större intresse ombord 

enligt de personer på rederierna som kontaktats för distribution. Möjligheten att svara 

och returnera enkäten försvåras genom en mindre tillgänglighet av öppna datorer och 

internet. För att få en högre svarsfrekvens bör en liknande undersökning riktas mot 

specifika mottagare, förslagsvis tekniska chefen ombord ett visst fartyg med en 

möjlighet att kunna läsa enkäten via e-mail eller pappersutskick och sedan returnera 

direkt via e-mail eller postgång. Detta förutsätter att enkäten väcker så pass stort intresse 

att svarande i fråga tar sig tid och har resurser att använda dessa kommunikationsmedel. 

För att kunna nå ut till en så specifik målgrupp fordras mer tid för förberedelser och 

dialog med respektive rederi och detta hade uppskattningsvis inte rymts inom den tid 

som fanns till förfogande. De maskinbefäl denna undersökning riktas mot kan dels vara 

anställda direkt av rederiet men kan också vara anställda av managementbolag anlitade 

av de kontaktade rederierna. Länk till undersökningen har skickats direkt till rederierna 

och där finns en risk att mailet med länken inte når fram till besättningarna då de olika 

bolagen inte har samma rutiner för hur personalrelaterade mail skickas till 

besättningarna. Det är endast möjligt att följa utskicket till rederikontor eller uppgivna 

e-postadresser till fartygen. För att få tillbaka svar på enkäten fordras att mottagare på 

rederikontor distribuerar den sända informationen vidare till fartygen, och besättningen 

faktiskt väljer att svara på enkäten.  

 

För att ytterligare öka svarsfrekvensen fanns en artikel om studien och en länk till 

enkäten i branschtidningen Sjöfartstidningen. Branschtidningens prenumeranter kan 

vara både enskilda personer eller företag, därför kan man inte dra några  slutsatser om 

hur många befäl som läser tidningen. Det går inte att fastställa om de som svarade på 

enkäten fick information genom branschtidningen eller om de svarade efter att ha 

mottagit länken via e-post från rederiet eftersom det inte fanns någon fråga om detta i 

enkäten.  

 

4.2.1 Metodteori – Enkät 

 

En kvantitativ studie med enkäter valdes till en början framför en kvalitativ studie med 

intervjuer. Tidsåtgången för intervjuer bedömdes överstiga den tid som fanns till 

förfogande för examensarbetet. Fartygen som var aktuella för studien går i de flesta fall 
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till olika hamnar, ofta utanför Europa, vilket medför att personliga intervjuer med 

möjliga tekniska befäl skulle medföra mycket planering, resande, och därmed också 

höga kostnader. Det finns ett värde av att använda sig av en kvalitativ studie, och därför 

inkluderades en fråga med öppna svarsalternativ i enkäten. Detta visade sig positivt då 

hälften av de svarande valde att svara på den frågan. Detta alternativ anses överlappa 

kvantitativ och kvalitativ metod. 

 

4.2.2 Validitet Reliabilitet 

 

Genom att använda tidigare studier vid utformning av enkäten och genom att jämföra de 

svar vi mottagit med de svar som mottogs i tidigare studier kan vår undersökning anses 

ha hög reliabilitet. Frågorna upplevs vara relevanta för problemformuleringen och syftet 

med studien. Svarsfrekvensen i undersökningen är mycket låg vilket gör att studien har 

en låg validitet eftersom slutsatserna kanske inte är så allmängiltiga. Detta vägs 

emellertid upp till en del genom fritextsvaren som är i linje med tidigare studier. 

 

4.2.3 Statistisk analys 

 

Eftersom deltagarantalet var litet fanns det inte ett tillräckligt stort slumpvis urval för att 

kunna genomföra en statistisk analys. Utöver detta har de som svarat på enkäten en 

liknande utbildning och arbetstitel och då det var en stor spridning i deltagarnas ålder 

fanns inte heller ett incitament att dela in deltagarna i två grupper, de tillhör i princip 

samma relativt homogena grupp, och en statistisk beräkning blir därmed meningslös. 

 

4.2.4 Metodteori – Intervju 

 

Eftersom svarsfrekvensen i enkäten är låg så kompletterades studien med en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerad intervju. Avsikten med intervjun är att belysa 

problemet med brist på regler och rekommendationer som är tydligt förknippade med de 

automatiserade övervakningssystemen ombord. 

 

4.2.5 Etik 

 

Intervjun genomfördes i enlighet med de forskningsetiska reglerna. Intervjuobjektet 

informerades om studien, dess omfattning och syfte, samt att denne deltar frivilligt i 
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enlighet med informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjuobjektet är underrättad om att denne ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dom 

(Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna som är insamlade kommer endast att användas i 

forskningssyfte.  

 

4.3 Resultatdiskussion 

 

Majoriteten av fartygen i enkätsvaren är av typen tanker. Sedan 2010 har den 

förhärskande typen som levererats sett över totala världsflottan varit tanker och 

bulkfartyg (The shipbuilders association of Japan, 2014). Studien visade att ombord 

samtliga fartyg är det minst 2 personer som innehar en position som maskinbefäl, men 

det är samtidigt bara 37 % av maskinbefälen som svarat att de genomgått en utbildning 

på övervakningssystemet. Inte i något fall hade samtliga maskinbefäl genomgått 

utbildning. Att så få personer ombord får en möjlighet att genomgå en utbildning har 

vistats i tidigare studier (Lützhöft, 2004). I hälften av de inkomna enkäterna så erbjöds 

ingen i besättningen utbildning. Detta beror sannolikt på ekonomiska skäl (Lützhöft, 

2004).  

 

En majoritet av de tillfrågade svarade att de mönstrat ombord vid fartygets ordinarie 

drift, samtidigt visade studien att en majoritet av de tillfrågade inte tyckte att de 

erbjudits tillräckligt med tid för att föra över informationen under själva avlösningen. 

Detta kan bero på att det i dagsläget erbjuds allt kortare tid för avlösning, vilket har 

visats tidigare  (Notteboom, 2006). Det är då upp till den som avlöser att utbilda sig 

själv ombord. I fritextsvaren skriver en av de tillfrågade att det krävs av det tekniska 

befälet att snabbt sätta sig in och förstå systemen och sen lära sig själv under tidens 

gång vilket även visats i Lützhöfts studie (Lützhöft, 2004). Trots detta kände sig befälen 

bekväma med det ansvar för drift och säkerhet som det innebär att vara maskinbefäl.  

 

Resultaten visade att de flesta av de tillfrågade upplevde att de hade tillräckliga 

förkunskaper att ta till sig kunskap över hur systemen fungerar, och att de sedan kände 

sig säkra med att ansvara och arbeta med utrustningen. Under leveransstadiet av ett nytt 

fartyg faller det på besättningen att tillgodogöra sig så mycket information som möjligt, 

vilket kan vara svårt eftersom tekniken modifieras under tiden byggnation, sea trial och 
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jungfruturer fortlöper. Det gäller framförallt hur de olika systemen är uppbyggda och 

hur de ska användas. Ca 30% av de tillfrågade uppger att de mönstrat ombord första 

gången under denna process. Endast 30% har genomgått en utbildning innan 

byggnationen och 30% anser att de får sin utbildning under processen. Medan 

byggnation, sea trial och jungfrutur fortlöper kan systemen komma att modifieras och 

avvika från den specificerade produkten. Detta skriver även (Bea & Moore, 1993) in sin 

studie (Bea & Moore, 1993).  

 

Majoriteten av maskinbefälen tyckte att de fått för få möjligheter till utbildning eller tid 

att utbilda sig själva. Besättningen får ofta en produktspecifik utbildning som sedan inte 

upplevs som komplett eftersom installationen avviker. I fritextsvaren skrev en av de 

tillfrågade att hen upplever att standarder och lösningar varierar mellan olika fartyg 

vilka har varit svåra att förbereda sig för eftersom utbildningen i flera fall inte är 

installationsspecifik. I dessa fall bör maskinbefäl ges tillfälle att genomgå en 

uppföljande utbildning kopplad till den installation man förväntas ta ansvar för. En av 

de tillfrågade skriver i fritextsvaret att rederiet bör säkerställa att maskinbefälet får 

genomgå en kurs som är specifik för hens fartyg och att detta kan spara tid och pengar 

för rederiet över tid. Tidigare undersökningar visar att utbildningen inte alltid är 

optimal, och den nya kunskapen förs inte över till kommande besättningar på ett bra sätt 

(Lützhöft, 2004).  

 

I en tidigare studie av Allen, P så har sjöbefäl blivit tillfrågade om hur man helst skulle 

se att investeringar används. Sjöbefälen fick här tre möjliga alternativ. Första 

alternativet var att investera resurser på att nyinstallera den senaste tekniken som finns 

på marknaden, andra alternativet var att investera i förbättrad integrering emellan de 

befintliga systemen och sista alternativ var att investera i utökad utbildning på den nya 

teknik som är installerad ombord. I de fallet tycket 72% av de tillfrågade att de tredje 

alternativet var det viktigaste. (Allen, 2009). Man kan även i denna studie se att de 

tillfrågade besättningsmedlemmarna önskade mer utbildning, 75% av de tillfrågade 

önskar en uppföljande utbildning efter den utbildning de redan efterfrågade innan de 

mönstrade på.   

 

Samtliga som genomgått utbildning har gjort det hos tillverkaren av utrustningen. Dessa 

personer var nöjda med den utbildning de genomgått. Tillverkarna erbjuder i de flesta 
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fall utbildning på sina produkter och det erbjuds även hos flera tillverkare en 

uppföljande utbildning av typen refresh eller påbyggnadsutbildning. Det är först när 

man har arbetat med utrustningen som en uppföljande utbildning har ett värde, då har 

man samlat på sig tillräckligt med kunskap att man kan ställa frågor för att fördjupa sig i 

produktens uppbyggnad och funktion. I slutändan handlar det oftast om rent 

ekonomiska skäl till varför denna typ av utbildning inte blir av (Lützhöft, 2004). En 

uppföljande utbildning har inte förekommit i något av fallen men det var en majoritet 

som önskar att detta ska vara en möjlighet. Frågan ligger snarare hos redare än hos 

tillverkare eftersom tillverkaren sannolikt är intresserad över att utbilda fler, ha nöjda 

brukare och stärka sitt varumärke. Trots att man anser sig ha goda kunskaper om 

utrustningen så saknas det i vissa fall kunskaper att felsöka systemen. Av vår enkät kan 

man dra slutsatsen att redan den grundläggande utbildningen ofta inte är tillräcklig och 

att det är ännu färre som går en påbyggnadsutbildning.  

 

Är besättningen osäker på hur systemen fungerar finns det manualer ombord. Dessa 

upplevdes i de flesta fall som användarvänliga. Om besättningen behöver support finns 

det någon typ av support att tillgå, de flesta använde sig då av support från tillverkaren i 

första hand. Detta beror troligen på att det var tillverkaren som hade försett 

besättningarna med utbildning.  

 

I fritextsvaret har en av de tillfrågade skrivit att trenden visar att interaktionen mellan 

människa-maskin blir mer och mer komplicerad och automationssystemen blir mer 

komplexa. Även i frågorna kunde man se att  20 % av de tillfrågade inte tyckte att de 

hade full förståelse över hur systemen fungerar. Vikten av att ha en förståelse för den 

nya tekniken visats i tidigare studier av (Lanham, MD, 1996) och (Koshland, 1989), 

detta har även (Bea & Moore, 1993) påvisat i sin studie. Vid de fall maskinbefälen 

önskar få support så finns det flera alternativ att tillgå, det varierar dock om supporten 

upplevs vara tillräcklig för att kunna ge en lösning på problemen.  

 

Det har visats i tidigare studie att redaren inte väljer att lägga resurser på att erbjuda 

utbildningar (Lützhöft, 2004) trots att detta skulle uppskattas av de tillfrågade 

maskinbefälen  (Allen, 2009). I de fall maskinbefälen har givits möjlighet att genomgå 

en utbildning upplevs utbildning vara bra och av tillräcklig omfattning. En framtida 

studie sett ifrån redarens synvinkel kan vara intressant. Är de medvetna om att ett 
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problem eventuellt kan finnas hos deras besättning, och hur ser de i så fall på 

situationen? Finns det incitament hos redaren att erbjuda mer kunskap och utbildning 

för besättningarna för att i slutändan spara tid och pengar när kunskapen finns ombord?  

 

I den här studien var fartygen av typen tankers. I en verksamhet där ett misstag kan leda 

till en katastrof är det viktigt att personalen känner att de kan hantera utrustningen på ett 

säkert sätt. Studien visar att det finns fall där besättningen saknar kunskap för att 

avhjälpa fel vilket kan få fartyget att haverera. Bulkfartyg är den absolut vanligaste 

fartygstypen där det sker olyckor men även tanker- samt passagerarfartyg är vanligt 

förekommande i olyckor (Ćorović & Djurović, 2013). Det finns idag inga regler från 

sjöfartsorganen som säger att besättningen måste vara utbildad på 

övervakningssystemen, endast riktlinjer som rekommenderar att redarna ska tillse 

personalens behov av kännedom av fartygets uppbyggnad så risken för olyckor 

minskas. 

 

5 Slutsats 

Resultatet av denna studie är helt i linje med de tidigare studier har kunnat hitta. Syftet 

med studien var att undersöka om maskinbefäl innehar tillräckligt med utbildning på 

nya integrerade övervakningssystemen för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert 

och tryggt sätt. Studien visade att det är långt ifrån en majoritet av befälen som blir 

erbjuden utbildning på systemen. Trots att maskinbefälen ansåg sig ha goda 

grundläggande kunskaper om utrustningen fick de inte en uppdaterad utbildning på ny 

utrustning innan de mönstrade på utan de fick försöka sätta sig in i 

systemuppbyggnaden i samband med avlösning och sedan lära sig under resans gång. 

Avlösningstiden ansågs dessutom vara för kort för att till fullo tillgodogöra sig 

tillräcklig inblick och förståelse för systemet på de fartygssystem man ska ansvara för. 

Det uppstår därför en kritisk period mellan att fartyget lämnar kaj till att befälet känner 

sig insatt i systemet vilket kan medföra en ökad stress. Vid en krissituation kan detta 

medföra att kunskapen är otillräcklig för att hantera felsökning och åtgärdande av 

problem på ett säkert sätt (Fiorino, 2007). Sammanfattningsvis kan man därför säga att 

resurser i form av tid och pengar skulle öka kunskapen om fartygssystem hos ansvariga 

befäl vilket skulle kunna öka framförandet av fartyg på ett säkert och ekonomiskt 

försvarbart sätt. 
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5.1 Förslag till framtida studier 

 

För att få en mer ingående överblick på hur individerna som inte utbildats påverkas sett 

till stress och trygghet i arbetet så bör en fördjupande studie göras. I denna studie har 

det inte ställts några frågor över hur individernas stresspåverkan vilket kan vara en 

naturlig följd då kunskap saknas eller supporten är bristfällig.  
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