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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att utforska nautiska befäls attityder till larmen de kan 

ställas inför på sin brygga och den eventuella kausaliteten. Tidigare forskning inom 

larm och forskning inom optimering av brygglayouter presenterade ett problematiskt 

fenomen vilken av Papastavrou och Lehto kallas för cry-wolf. Detta fenomen beskriver 

att operatörer av system med larm, till exempel sjöfartsofficerare, tenderar att ignorera 

larmen om de utsätts för en hög frekvens av larm, denna höga frekvens kallar Al-

Dabbagh och Tongwen för alarm-floods. Denna studie kommer fram till att cry-wolf 

fenomenet existerar ombord det fartyg studien utfördes på. Datainsamlingen utfördes 

med den kvalitativa forskningsmetodiken, främst genom semi-strukturerade intervjuer. 

Dessa intervjuer kompletterades sedan med ostrukturerade observationer vilka utfördes 

under en nio dagar lång fältstudie. Studiens primärdata analyserades genom 

innehållsanalyser och detta gjordes ur det hermeneutiska perspektivet. Studien fann att 

befälen tenderar att ignorera larmen om larmen inte klassas som nödlarm. Vidare 

presenteras två potentiella lösningar som ämnar ge tillbaka den tyngd larmen borde 

associeras med. Utöver detta presenteras också en hypotes vilken syftar till att ta reda på 

om ett givet fartyg påverkas av cry-wolf fenomenet. Denna hypotes måste valideras 

innan den kan godtas som gångbar för sjöfarten som helhet.  

 

 
Nyckelord: Shipping, larm, alarm, befäl, officer, ropa varg, cry-wolf, 

olycksförebyggande, optimering, bryggutrustning.  
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Abstract 

 
The main purpose of this thesis was to explore nautical officer’s attitudes towards the 

alarms they may encounter on the bridge and the eventual causality between the officers 

and their actions concerning the alarms. Earlier research into alarms and research 

regarding optimization of bridge-layouts presented a problematic theory which 

Papastavrou and Lehto call cry-wolf. Wherein the operators of systems, or ships, with 

advanced alarms tend to ignore the alarms if they are subjected to a high frequency of 

alarms, or alarm-floods as Al-Dabbagh and Tongwen calls it. This study shows that, on 

board the vessel which the study was conducted, the cry-wolf phenomena exist. The 

study was conducted on board a Swedish vessel from the hermeneutical perspective. 

The data collection was done with the qualitative method, primarily through semi-

structured interviews and these were then enriched with data from unstructured 

observations which were made during a nine-day stay aboard said vessel. The collected 

data has been analysed through content analysis from the hermeneutical perspective and 

the study reveals that the officers tend to ignore the alarms, unless they are classified as 

emergency alarms. This study proposes two potential fixes for how to make the alarms 

less overwhelming and how to give back the importance of the alarms. Furthermore, the 

study presents a hypothesis which aims to find whether or not a given vessel is subject 

to the cry-wolf phenomena. This hypothesis needs to be proven in future research before 

it can be proclaimed as a valid hypothesis. 

 

Keywords: Shipping, alarms, nautical, officers, cry-wolf, accident prevention, 

optimization, bridge equipment.  
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Ordlista 

 

Autopilot – Utrustning med vars hjälp ett fartyg, ett flygplan, en bil eller en robot fås 

att följa ett i förväg valt rörelseprogam. 

 

Befäl – Officer som avdelas vid fartyg, stab, förband etc. för jourtjänst med ansvar för 

beredskap, vakt- och ordningstjänst m.m. 

 

Befälhavare – Högsta befälet ombord på ett fartyg. 

 

Bogpropeller – En anordning, propeller, för att förflytta ett fartyg i sidled, installerad 

tvärskepps i fören på fartyget. 

 

Cockpit – Besättningsutrymme ombord i fartyg och från tidigt 1900-tal benämning på 

förarplatsen i ett flygplan. Används som term för det utrymme/område där den primära 

navigationen av fartyget utförs.  

 

Conningskärm – En eller flera skärmar, på fartygets brygga, vilka ämnar bistå föraren 

med information om fartygets rörelser. 

 

CPA – Closest point of approach. Används vid automatisk radar plottning för att 

förutbestämma, med hjälp av objektets fart och kurs, det avstånd man kommer att vara 

varandra som närmst. Används för att förutspå potentiella faror vid navigering. 

 

Crosstrack – Den gräns längst med en planerad rutt som operatören givit autopiloten 

för vilken autopiloten måste infinna sig inom. 

 

DSC – Digital selective calling. Standarden för att sända förutbestämda meddelanden 

via fartygets MF/HF och VHF radioapparater. Nyckeldel i nödtrafiken för sjöfart. 

 

FN – Förenta nationerna. Internationell organisation för fred och säkerhet i världen och 

för samarbete mellan länder. 

 

GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System. Internationellt vedertaget 

system av säkerhets procedurer, utrustning och kommunikations protokoll för att öka 

säkerheten och beredskapen kring nödsituationer till sjöss. 

 

Handstyrning – Direkt motsats till autopilot. Handstyrning är när fartyget manövreras 

analogt eller digitalt utifrån de order som en människa ger i realtid.  

 

ILO – International Labour Organization. En organisation inom FN som arbetar för att 

förbättra social rättvisa och arbetsvillkor. 

 

IMO – International Maritime Organization. Organisation inom FN med syfte att ge en 

form för internationellt samarbete kring regler och praxis som styr säkerheten till sjöss. 

 

MAIB – Marine Accident Investigation Branch. Myndighet för utredning av allvarliga 

olyckor. Är Storbritanniens motsvarighet till Satens haverikommission, SHK, i Sverige. 

 

Maskintelegraf – Den spak eller givare med vilken fartygets hastighet ändras. 
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MF/HF – Radioapparater som omfattar sändning och mottagning i mellanvågs- (MF) 

samt kortvågsbandet (HF). Kallas för mellanfrekvensradio (MF) och högfrekvensradio 

(HF). Används för kommunikation med andra fartyg, land och för nödtrafik. 

 

Mistlur – Signalanordning som används för att avge ljudsignaler till sjöss, framförallt 

vid dimma. 

 

MLC – Maritime Labour Convention. Sjöarbetskonventionen. Antogs av 

Internationella arbetsbyrån (ILO) 2006. Konvention för sjöpersonals rättigheter. 

 

Nautiker – En utövare av nautik. Nautik innebär sjömansmässigt handhavande av 

fartyg och dess last. 

 

OOW – Officer of the watch. Det befäl som har vakten och således ansvaret över 

fartygets säkra framförande, lastning eller lossning. Detta befäl agerar i befälhavarens 

ställe utifrån order stipulerade av denne.  

 

SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea. IMO:s internationella 

sjösäkerhets konvention. I denna stipuleras reglementet för konstruktion, säkerhet, 

brandskydd, livräddning, samt navigation. 

 

TSFS – Transportstyrelsens föreskrifter, författningssamling. Transporstyrelsen ger ut 

föreskrifter och allmänna råd inom sjöfarten. Dessa publiceras i tryckt form samt på 

transportstyrelsens webbplats. 

 

UHF – Radioapparater som omfattar sändning och mottagning i mikrovågsbandet. 

Används främst för internkommunikation i form av bärbara radioapparater. 

 

VHF – Radioapparater som omfattar sändning och mottagning i meterbandet, eller 

ultrakortvågsbandet. Den primära radiotypen för kommunikation med andra fartyg, land 

och för nödtrafik. 
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1 Inledning 

 

Kollision mellan F/V Golden Promise och M/V Scot Venture.  

At 1400 UTC on 13 September 2008 Scot Venture collided with the fishing vessel Golden 

Promise in the Moray Firth in conditions of clear visibility and broad daylight. The officer 

of the watch on board Scot Venture had become engrossed in carrying out chart corrections, 

rather than carrying out his prime task as OOW and keeping a good lookout. Additionally, 

he omitted to utilise the available watch keeping and radar alarms, which might have 

reminded him of his watch keeping duties and alerted him to the vessel ahead. The skipper 

of Golden Promise observed the merchant ship close from a distance and assumed that the 

vessel would keep clear. Latterly, when it became apparent that the vessel was not altering 

course, he tried to attract its attention by radio, but this was malfunctioning and was heard 

by other stations to be breaking up. Last minute evasive actions, taken by the oncoming 

watch officer on Scot Venture, proved unsuccessful, and the merchant vessel struck the 

trawler’s derrick. Fortunately, the derrick’s preventer stays parted, saving Golden Promise 

from major damage or capsize. (MAIB, 2015). 

Olycksutredningen ovan skildrar att det fanns flera faktorer som spelade en roll i varför 

dessa fartyg kolliderade med varandra. Det som utmärker just denna olycka är det som 

skrivs i tredje meningen, att det vakthavande befälet på M/V Scot Venture valt att stänga 

av vitala larmfunktioner så som radarlarm. Detta föder en tanke om hur nautiker 

egentligen uppfattar larm som existerar på dagens bryggor. Kan det vara så att nautiker, 

som i fallet ovan, faktiskt stänger av larmen för att dessa uppfattas störa deras 

arbetsuppgifter eller ligger det andra faktorer bakom. 

 

Michael J. Kalsher, som är redaktör på tidningen Safety Science, skriver att 

arbetsplatser, produkter och utrustning har blivit mer komplexa och att en bieffekt av 

det är att arbetsmiljöerna har fått en ökning av indirekta faror. Detta är en av 

anledningarna till att avancerade larmsystem har utvecklats, för att skydda människor 

mot de kvarvarande farorna som inte har kunnat elimineras genom design och direkta 

skydd. Kalsher diskuterar vidare att merparten av forskningen och diskussionerna kring 

larmens effektivitet och varningsförmågor har presenterats, mestadels, i relativt stängda 

forum så som professionella konferenser. En väldigt liten del av detta forskningsområde 

finns presenterat i form av akademiska uppsatser, publikationer eller i massmedia. Detta 

leder till att forskare, säkerhetsexperter, politiker och industri experter har svårt att hålla 

sig uppdaterade och ta del av nya upptäckter (Michael J. Kalsher, 2014, s.1).  
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Moderna fartygsbryggor är avancerade och komplexa arbetsplatser som idag består av 

flera olika, och i många fall av varandra oberoende, system och instrument (Lützhöft 

2006, s.13). I och med detta blir utrymmet för denna uppsats tydligt. Denna invecklade 

arbetsmiljö är intressant och viktig att studera. Kan det vara så att befälen väljer att 

stänga av larmen för att dessa uppfattas som irriterande och, om så är fallet, vad ligger 

bakom denna kausalitet. Målet med denna studie är att undersöka detta ombord ett 

svenskt fartyg samt att vidare försöka, genom accepterade teorier, förklara ett eventuellt 

orsakssamband.  

 

1.1 Bakgrund  

För att kunna undersöka larmen och befälens orsakssamband behöver det presenteras en 

del dokument och reglerande organ som är styrande för sjöfarten. Dessa är viktiga för 

att denna studie skall kunna problematisera ursprunget till varför larmen är designade 

som de är på bryggan.  

 

Styrande organ och dokument 

Alla kommersiella fartyg framförs utifrån regler satta av International Maritime 

Organisation, IMO. IMO är sjöfartens internationella, styrande organ som del av 

Förenta Nationerna, FN (IMO, 2019). IMO har som uppgift att säkerställa en trygg, 

miljövänlig, effektiv och hållbar sjöfart. Detta görs genom skapandet av styrande 

dokument, koder, och protokoll. IMO:s första uppgift var att revidera och uppdatera 

SOLAS konventionen, International Convention for the Safety of Life at Sea (IMO, 

2019). Denna konvention, som innehåller IMO:s obligatoriska föreskrifter om bland 

annat, konstruktion, säkerhet, brandskydd, livräddning, samt navigation 

(Nationalencyklopedin [NE], ”SOLAS”, hämtad: 2019-02-22), blir således relevant för 

denna undersökning då den beskriver hur fartyg och dess utrustning får, kan, och ska 

konstrueras.  

 

IMO:s konventioner, koder och regler implementeras i Sverige av Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen ger också ut föreskrifter som är grundade i IMO:s regler 

(Transportstyrelsen, 2019). En av dessa är Transportstyrelsens föreskrifter om 

vakthållning (TSFS, 2012:67), i andra kapitlet, första paragrafen står det:  
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Befälhavaren ska organisera en ändamålsenlig, effektiv och säker vakthållning. Under 

befälhavarens ledning är vakthavande befäl på bryggan ansvarigt för att fartyget framförs 

på ett säkert sätt (TSFS, 2012:67). 

 

Befälhavaren, eller kaptenen, har alltid det övergripande ansvaret över fartyget (NE, 

”Befälhavare”, hämtad: 2019-02-22). Ingen människa kan, eller i enlighet med 

Maritime Labour Convention regulation 2.3, får dock vara vaken alla av dygnets 

tjugofyra timmar (ILO, 2008). Av den anledningen blir det vakthavande befälet 

ansvarig för det säkra framdrivandet av fartyget (TSFS, 2012:67) och detta ansvar leder 

till att de vakthavande befälen ofta hanterar och ansvarar för många av fartygets alla 

system. 

 

De elektroniska systemen på dagens bryggor har individuella inkorporerade 

larmfunktioner och i enlighet med SOLAS skall alla instrument, som är ämnade att bistå 

med den säkra framdriften av fartyget, ha larmfunktioner som kan notifiera operatören 

om dess operationella status: 

 

[…]the design and arrangement of navigational systems and equipment on the bridge … 

shall be taken with the aim of: […] .4 indicating the operational status of automated 

functions and integrated components, systems and/or sub-systems (SOLAS Kap.5 

Regulation 15). 

 

Larmen som beskrivs i SOLAS Kap.5 Regulation 15, skall sedermera designas i 

enlighet med IMO Resolution A.1021(26), Code on Alerts and Indicators (IMO, 2009). 

Syftet med detta är att standardisera implementeringen av larmsystemen i 

navigationsutrustningen ombord fartyg (IMO, 2009, 1.1-1.4). I koden beskrivs de olika 

prioriteringarna av larmen, dessa är: 1. Emergency alarm; Ett larm som indikerar direkt 

fara för mänskligt liv eller direkt fara för fartyget och dess maskineri som kräver 

omedelbar handling, 2. Alarm; Ett larm av hög prioritet. Kräver omedelbar 

uppmärksamhet och handling för att säkert kunna navigera och framföra fartyget, 3. 

Warning; Ett larm som inte behöver direkt uppmärksamhet eller handling. Dessa 

varningar presenteras av förebyggande skäl för att upplysa om förändringar som inte är 

direkt farliga, men som kan komma att bli det om ingen åtgärd implementeras, 4. 

Caution; Den lägst prioriterade typen av larm. Dessa larm används för att notifiera 

operatören om något som inte klassificerats som Alarm eller Warning men ändå kräver 

uppmärksamhet utöver det vanliga beroende på situation och den information som 

presenteras (IMO, 2009, 3.1.1-3.1.4).  



      
 

4 

                                                                                                                                                                          

Alla dessa typer av larm skall indikera genom ljudsignal och visuell signal, undantaget 

är nödlarmen [fritt översatt, Emergency Alarm] som primärt ska signalera via fartygets 

mistlur, larmklockor etc. (IMO, 2009, 4.2, 7.1.1). Enligt ovanstående blir det tydligt att 

det kan förekomma många olika typer av larm på bryggor då det finns olika 

prioriteringar av larm. Ett instrument kan således larma i upp till fyra olika kategorier 

beroende på hur vitalt det är. 

 

Vidare beskrivs det i Code on Alerts and Indicators att nya larm tydligt ska kunna 

särskiljas från de larm som redan existerar och de larm som har blivit accepterade. 

Ljudsignaler från larmen ska stängas av när ett larm har accepterats av operatören, 

däremot får den visuella indikeringen inte slockna. Nya larm ska således höras tydligt 

och inte blandas ihop med tidigare larm (IMO, 2009, 4.2, 4.4).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de nautiska befälen ombord ett fartyg 

uppfattar och reagerar på de larm de kan ställas inför på bryggan, samt hur dessa 

påverkar befälens inställningar till larm. För att undersöka detta har fyra frågeställningar 

formulerats: 

 Hur påverkar larmen arbetsrutinen ombord? 

 Tenderar befälen att ignorera eller följa larmen? 

 Vilka faktorer styr huruvida befälen ignorerar eller följer larmen? 

 Finns det förbättringar att göra med fartygets larmsystem? 
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2 Metod  

I detta kapitel presenteras den metod som använts för att genomföra studien. Vidare 

kommer en kortare förklaring över hur studien genomfördes, en beskrivning av 

studieobjektet, samt hur studiens insamlade data har tolkats och analyserats. 

Avslutningsvis lyfts fyra faktorer rörande studiens tillförlitlighet som legat till grund för 

arbetsprocessen. 

 

2.1 Metodval 

För att undersöka och försöka förstå hur nautikerna reagerar på brygglarmen har 

kvalitativa intervjuer som forskningsmetod tillämpats. Målet med en kvalitativ 

undersökning är att försöka förstå olika fenomen i personers sociala sammanhang, i 

detta fall på en arbetsplats (Dalen, 2015, s.15). Eftersom genomförandet av 

undersökningen förlagts ombord ett fartyg har även en del observationer gjorts. De 

kvalitativa intervjuerna har således förstärkts av deltagande observationer där 

medverkande vid vakthållningar gjorts av studiens författare för att samla in mer data 

om beteenden och skeenden i respondenternas arbetsmiljö (Patel och Davidsson, 2011, 

s.91). 

 

2.2 Forskningsetiska aspekter  

Forskning får endast utföras om personen som intervjuas och observeras samtycker till 

den forskning som avser denne. Samtliga respondenter har före intervjuerna givit ett 

samtycke till deltagande. Krav på samtycke innebär att personen i fråga skall, innan 

intervjun eller observationerna påbörjats, lämna sitt samtycke utan yttre påtryckningar 

(Dalen, 2015, s.25). Utöver kravet på samtycke har personen som intervjuas blivit 

informerad om vad forskningen omfattar, det vill säga syftet med studien, vilka metoder 

som skall användas, att det är helt frivilligt att delta samt att personen har rätt att, utan 

påföljder, avbryta intervjun när som helst. Detta innefattar krav på information, som är 

ytterligare en forskningsetisk aspekt (Dalen, 2015, s.26). Alla personliga uppgifter har 

förvarats på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående personer att identifiera 

deltagarna, och detta i enlighet med kravet på konfidentialitet (Dalen, 2015, s.27). De 

intervjuade har också informerats om att allt som sägs i intervjuerna, och det som 

observerats ombord, enbart kommer att användas för just denna studie, i enlighet med 

nyttjandekravet (Patel och Davidsson, 2011, s.63). 
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2.3 Intervjuer  

Intervjuerna har genomförts med semistruktur och låg standardisering. Frågorna har 

därför ställts utifrån hur de individuella intervjuerna har fortlöpt. Den semistrukturerade 

modellen på intervjuteknik har inneburit att respondenterna har haft friheten att 

formulera sina egna svar utifrån specifika teman (Patel och Davidsson, 2011, s.81-82). 

Frågorna i intervjuerna har ämnat ge svar utifrån respondenternas nuvarande fartyg. En 

bieffekt av den låga standardiseringen kan bli att respondenterna reflekterar och 

relaterar till tidigare fartyg och erfarenheter. Detta är något som inte går att utesluta då 

studien har för avsikt att identifiera egenskaperna av respondenternas livsvärld och 

specifika fenomen relaterade till deras arbetsplats (Patel och Davidsson, 2011, s.82). 

Den intervjuguide som varit underlag för studien finns som bilaga i slutet på arbetet.  

 

2.4 Observationer 

Studiens primärdata, intervjuerna, har kompletterats med ostrukturerade observationer. 

Syftet med dessa ostrukturerade observationer var att försöka inhämta så mycket 

information som möjligt om det specifika problemområdet, larmen, och således bistå 

intervjudata i analysen. Denna information har registrerats genom att skriva ner 

nyckelord och noteringar (Patel och Davidsson, 2011, s.97-98). Studiens författare har 

utfört observationerna som en deltagande och känd person ombord. Det har därför varit 

av vikt att säkerställa att studiens författare inte har stört gruppens naturliga beteenden 

(Patel och Davidsson, 2011, s.99). Vidare har observationerna centrerat runt fenomen 

och handlingar som varit repetitiva, annorlunda, märkliga eller särskilda rörande 

larmen. Observationerna har utförts under bryggtjänst tillsammans med det vakthavande 

befälet, men även under körningar till och från kaj då befälhavaren och i vissa fall 

överstyrman närvarat på bryggan. Reaktioner på larm och hur befälen hanterat larmen 

har varit observationernas huvudmål. Utöver detta har tid, av studiens författare, lagts 

på att försöka bekanta sig med utrustningen och instrumenten på fartygets brygga för att 

ge studiens författare mer djupgående kunskap för att vidare bistå arbetets analys. 

 

2.5 Analys av data 

Materialet från intervjuerna och observationerna har bearbetats genom 

innehållsanalyser. Idén med en innehållsanalys är antagandet att det går att reducera vad 

som sägs eller observeras till ett antal teman. Dessa teman delas sedan upp i mindre 

enheter som ämnar ställa likheter i data mot olikheterna och därför bistå forskaren med 

att strukturera och analysera de insamlade data (Jacobsen, 2015, s.136). För att kunna 
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förstå dessa stycken måste även helheten förstås och för att förstå helheten måste 

delarna förstås. Detta är vad som kallas för den hermeneutiska spiralen, denna 

förståelseprocess är central för tolkning av beteenden och fenomen som den intervjuade 

tänkte när denne uttalade sig (Allwood och Erikson, 2017, s.110). Att använda 

hermeneutiken som analysverktyg innebär ett försök till att ställa forskningsproblemet 

mot helheten och den här typen av perception kallas för holism, vilket innebär att 

helheten är mer än summan av delarna (Patel och Davidsson, 2011, s.29). Vidare ställs 

helheten mot delarna och forskaren hoppar mellan dessa för att försöka nå fram till en 

fullständig förståelse över problemet. Det är därför berikande att ha en mångfald av 

tolkningar trots att forskaren är tillåten att argumentera för vilken tolkning denne tycker 

är bäst (Patel och Davidsson, 2011, s.29-30). När observationerna och intervjuerna 

analyserats så har detta gjorts i tre steg:  

 

1. Vad säger individerna? 

2. Vad skiljer i individernas svar? 

3. Vad har mina observationer resulterat i gentemot det som individerna sagt?  

 

Dessa tre steg har sedan analyserats genom att titta på helheten, är det som framstår i 

intervjuerna rimligt, är differenserna i svaren rimliga och är studiens observationer 

rimliga? Svaren på dessa frågor framgår följaktligen genom att härleda det som sagts 

och observerats till teorikapitlet.    

 

2.6 Genomförande  

Studien ägde rum ombord ett fartyg som bemannas av svensk personal. Av de som 

intervjuades samt observerades ingick två styrmän, två överstyrmän och en kapten. 

Studiens observationer pågick i nio dagar och intervjuerna utfördes på bryggan samt på 

befälens kontor. Alla respondenterna informerades om studiens förtjänster, omfattning 

och de forskningsetiska aspekterna innan studien påbörjades. 

 

2.7 Beskrivning av studieobjektet 

Studiens syfte att försöka förklara nautikernas uppfattning och reaktioner på 

brygglarmen innebär att det krävs en kortare förklaring av hur bryggan, på just detta 

fartyg, är utformad. Bryggan har en tydligt placerad och utstakad cockpit. Denna är 

placerad mitt på bryggan så långt fram mot de framskjutna ventilerna (läs: fönster) det 

går att komma. I cockpit påträffas merparten av fartygets utrustning. Radar och ECDIS 
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är av samma tillverkare och dubbla uppsättningar av vardera instrument finns på varsin 

sida i cockpit. Dessa ämnar ge båda navigatörsplatserna full kapacitet att framföra 

fartyget, vilket vidare bevisas då båda navigatörsstolarna har nära till autopilot och 

handstyrning. Mellan dessa navigatörsstolar finns maskintelegraferna som reglerar 

fartygets hastighet, paneler och spak för bogpropeller, mistlur, en UHF som används för 

internkommunikation samt en conning skärm som binder ihop cockpit. I taket på 

cockpit återfinner vi två av fartygets fem VHF-radios. På styrbords sida av cockpit, den 

primära för det vakthavande befälet, hittar vi fartygets brandpanel och en larmpanel för 

samlade larm från maskin samt intendenturen.  

 

Bakom cockpit finns en GMDSS-station där fartygets tredje VHF-radio huserar 

tillsammans med MF/HF-radion samt DSC. Vidare finns en dator och fartygets 

ballastsystem akter om GMDSS-stationen. På vardera bryggvingen, dvs längst ut till 

styrbord samt babord, finns två identiska manöverstationer. Dessa används när fartyget 

skall manövreras till kaj och i dessa finns bryggans två sista VHF-radios, en på vardera 

bryggvingen.  

 

2.8 Studiens tillförlitlighet 

I den kvantitativa forskningsmetodiken diskuteras undersökningarnas reliabilitet och 

validitet, dessa menar Alan Bryman grundar sig i att det finns en enda och absolut bild 

av verkligheten (Bryman, 2018, s.467). Enligt den kvalitativa forskningsmetodiken 

borde det därför finnas mer än en bild av verkligheten och detta leder till fyra aspekter 

som blir viktiga att ha i åtanke under kvalitativa studier för att säkerställa 

tillförlitligheten (Bryman, 2018, s.467).  

 

Dessa fyra aspekter är: 1. Trovärdighet; då det finns många beskrivningar av en social 

verklighet blir det extra viktigt att styrka trovärdigheten i beskrivningarna av studiens 

sociala verklighet (Bryman, 2018, s.467). Detta har försökt uppnås genom att visa, samt 

dela, studiens upptäckter med personer som är en del av den sociala verklighet som 

studerats, 2. Överförbarhet; denna studie, likt många andra kvalitativa studier, omfattar 

en liten grupp individer. Därför har studien fokuserat på det unika i dessa individers 

sociala verklighet och då blir det av yttersta vikt att tydligt beskriva dessa detaljer. 

Beskrivningarna av dessa ämnar förse andra personer, eller forskare, med en databas 

vilken de kan bedöma hur överförbara resultaten är till andra sociala sammanhang och 

miljöer (Bryman, 2018, s.468), 3. Pålitlighet; Detta är de kvalitativa studiernas 
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motsvarighet till reliabilitet (Bryman, 2018, s.468). För att säkerställa studiens 

pålitlighet har ett genomgående granskande synsätt applicerats. Detta är viktigt då det är 

redogörelsen av studiens alla forskningsfaser som avgör i vilken utsträckning teoretiska 

slutsatser är berättigade (Bryman, 2018, s.468), 4. Möjlighet att styrka och konfirmera; 

Den sista aspekten ämnar upplysa författaren av en studie att det inte är möjligt att 

åstadkomma fullständig objektivitet i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2018, s.470). 

Det har därför varit viktigt att inte låta personliga värderingar eller yttre påverkningar 

influera studiens utförande. Att säkerställa en så stor objektivitet som möjligt har under 

hela studiens gång varit av yttersta vikt. 
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3 Teori och tidigare forskning 

Här kommer tidigare forskning och litteratur som är av relevans för denna studie att 

presenteras. Det är materialet i detta kapitel som studiens insamlade data analyserats 

och ställts emot. 

 

3.1 Bryggdesign  

Det finns många möjligheter och varianter när det kommer till att sätta ihop en bryggas 

utrustning. Margareta Lützhöft (2006, s.5) presenterar i sin handbok, Lätt att göra rätt: 

Konsten att uppdatera en brygga, tips på hur implementering och uppdatering av 

instrumentering och utrustning skall göras för att bibehålla en bättre arbetsmiljö. Inom 

arbetsmiljö pratar man ofta om ergonomi, detta är enligt nationalencyklopedin ”läran 

om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen” (NE, 

ergonomi). Ergonomi är ett väldigt brett och utforskat område, men Lützhöft beskriver 

fyra frågeställningar som bör reflekteras över, dessa är: vem ska använda det här? När 

ska det användas? Var ska det och operatören placeras? Slutligen, hur ska det 

användas? (Lützhöft, 2006, s.11). Genom dessa fyra frågor kan man skapa sig en bra 

bild över hur en brygga bör utformas för att uppnå god ergonomi.  

 

Det är viktigt att veta vilken information som presenteras var på bryggan. Vital 

information och utrustning bör installeras inom operatörens synfält för att underlätta och 

minska den mängd energi som krävs för att lokalisera och ta in information. 

Utrustningen skall också helst vara installerad så att den är lätt att hitta i mörker 

(Lützhöft, 2006, s.21). Ett återkommande problem på bryggor enligt Lützhöft är att det 

installeras ofta ny utrustning utan att den gamla, trasiga, eller utdaterade utrustningen 

helt tas bort. Detta leder i sin tur till att det blir svårt att optimera ergonomin och att 

instrument placeras på platser där de normalt inte borde sitta, vilket istället leder till en 

försämrad ergonomi. Lützhöft menar att man istället borde tänka på vilka instrument 

som faktiskt kan plockas bort, eller bytas ut, innan man bestämmer sig för att installera 

de nya (Lützhöft, 2006, s.20). 

 

Ett annat problem som lyfts fram är att flera instrument kan låta likadant när de larmar, 

även om de är producerade av olika tillverkare. Lützhöft diskuterar att det är viktigt att 

ägna eftertanke åt hur bryggornas ljudmiljöer designas, detta då digitala signaler är 

svåra för människor att lokalisera. Det blir därför viktigt att ställa krav på 
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instrumenttillverkarna att faktiskt se till att larmen inte låter likadant (Lützhöft, 2006, 

s.24). Men som nämnt i tidigare kapitel (se 1.1 Bakgrund) är bryggutrustningen reglerad 

på internationell nivå av IMO och Code on Alerts and Indicators beskriver i klartext 

inom vilket ljudområde larmen får designas, 200Hz – 2500Hz (IMO, 2009, 5.11). Detta 

ger instrumenttillverkarna få alternativ att skapa en larmsignal som håller standard satt 

av IMO och försvårar således arbetet med att designa en bra ljudmiljö på 

fartygsbryggor. 

 

Lützhöft tar i sin handbok upp begreppet informationsdesign (Lützhöft, 2006, s.13). I 

detta kapitel diskuteras skillnaden mellan data och information, data är enligt Lützhöft 

otolkad information (2006, s.13). Det är viktigt att kunna skilja på data och information 

då data enkelt kan uppfattas som mindre meningsfull eller svår att tolka för människor. 

Om data inte är meningsfull för det sammanhang en människa befinner sig i blir den 

inte informationsbärande och kan därför inte vara till någon hjälp (2006, s.13). Lützhöft 

argumenterar att det kan vara fördelaktigt att ändra text-information till bilder då detta 

är enklare och oftast tydligare att uppfatta. Denna typ av översättning kallar hon för 

representation (Lützhöft, 2006, s.13), färgen röd kan representera fara och en pil kan 

enkelt representera en riktning. Informationsdesign innebär därför att det är viktigt att 

tänka på att den information som används ofta, eller är viktig att kunna få tag på fort, 

måste finnas direkt tillgänglig. Det ska således inte vara svårt att hitta och nyttja den 

information man behöver vid ett visst tillfälle. Att kunna avgränsa mängden information 

är också viktigt, det ska enkelt gå att få fram enbart det som är relevant för stunden 

(Lützhöft, 2006, s.13-14). 

 

3.2 Larm 

Då fartygsbryggor är invecklade miljöer, där mycket information ska tolkas samtidigt 

(Lützhöft 2006, s.13), kan nautikerna ställas i situationer där många olika typer av larm 

kan komma samtidigt. Detta leder till något som Al-Dabbagh och Tongwen kallar för 

Alarm Floods (2018, s.27). Alarm floods, larmöversvämning [fritt översatt], innebär att 

en stor andel larm presenteras under en kort period, vilket sätter press på operatören att 

hinna analysera och åtgärda många larm samtidigt utan att denne blir förvirrad eller 

distraherad från den ursprungliga arbetsuppgiften, tex, att framföra fartyget (Al-

Dabbagh och Tongwen, 2018, s.27).  
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Ett stort problem med larm är att de är för många och för frekventa (Lützhöft, 2006, 

s.23). En bieffekt av detta är något som Papastavrou och Lehto (1996, s.176) kallar för 

cry-wolf, ropa varg [fritt översatt], detta innebär att operatören ignorerar larmet då det 

inte delger någon väsentlig information och att larmen förekommer allt för ofta. Vidare 

kan operatören uppleva att för mycket tid ges åt att analysera och tysta dessa larm, 

vilket kan leda till ökad stress som i sin tur leder till en sämre beslutsfattningsförmåga 

och ökad trötthet (Parker 2010, s.1). Lützhöft instämmer med Papastavrou, Lehto och 

Parker och vidareutvecklar genom att förklara att befäl inom sjöfarten också ignorerar 

larmen ifall de är för många och för frekventa. Hon förklarar också att det kan leda till 

att larmen helt enkelt stängs av, trots att larm borde ingjuta en känsla av allvar och leda 

till någon form av åtgärd (Lützhöft, 2006, s.23).  

 

Lützhöft presenterar i sin handbok en modell för hur människan och omvärlden 

samspelar med varandra (2006, s.43). Denna modell kan tänkas beskriva hur en nautiker 

reagerar på, tolkar, samt analyserar ett larm. I denna modell illustreras det hur 

omgivningen, situationen, tänkandet och problemlösning hänger ihop (Lützhöft, 2006, 

s.43). Modellen presenteras som en cirkel med åtta steg. Dessa beskriver hur 

utomstående faktorer, såväl som individuella faktorer, påverkar den som skall fatta ett 

beslut, hur tankeprocessen och hur de individuella analyserna kan tänkas fortlöpa under 

en situation där beslut behöver fattas. Cirkeln fullbordas med att individen, genom 

händelserna och de eventuella förändringarna som implementeras i rutinerna, får ny 

kunskap som kan användas nästa gång en liknande situation uppstår (Lützhöft, 2006, 

s.43). Denna cirkel beskriver därför hur befälen kan arbeta för att göra sin arbetsrutin 

smidigare, snabbare och bekvämligare.  

 

Papastavrou och Lehto framhäver att en operatörs bekvämlighet med systemen de 

jobbar med, deras familjaritet i arbetsmiljön, bidrar till en tendens att ignorera eller att 

inte alls uppmärksamma larmen (1996, s.176). Detta då operatören antar att dennes 

personliga kunskaper i rådande situationer gör denne mer trygg i att lägga tillit på sin 

egen problemlösningsförmåga. Detta leder till en situation där operatören blir mer 

bekväm med att ignorera larm som kan uppfattas som störande eller mindre väsentliga 

för det dagliga arbetet (Papastavrou och Lehto, 1996, s.176-177).  Detta är ett fenomen 

som återfunnits i flygbranschen, Loomis och Porter publicerade en rapport som 

påstryker att piloter tenderade att stänga av vissa alarm då de upplevt frekventa 
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falsklarm. Detta ledde till att piloterna valde att lita mer på sin personliga erfarenhet 

istället och i längden ledde det således till att flera giltiga larm också ignorerades då 

systemets tillförlitlighet försvunnit (Loomis och Porter, 1981, s.58). Loomis och Porter 

förklarar att piloternas tillit till systemen har minskat då piloterna inte varit kapabla att 

förstå vad det är som satt igång larmen, således tolkades korrekta larm som falska 

eftersom piloterna inte kunde begripa vad felet var i en annars normal situation (Loomis 

och Porter, 1981, s.61).  

 

3.3 The warning compliance hypothesis 

Papastavrou och Lehto presenterar en hypotes i sitt arbete som omfattar operatörer, eller 

användare, av olika system med larmfunktioner: ”If the expected cost of intervening is 

greater than the expected cost of a miss, then it is optimal to take no action; otherwise, 

preventative action has to be taken.” (1996, s.176). Se tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 – The warning compliance hypothesis (Papastavrou & Lehto, 1996, s.177). 

Expected cost due to false alarm Expected cost  due to a miss 

 Low High 

Low Towards ignore Comply 

High Ignore Towards comply 

 

 

Denna tabell stakar ut vad det förväntade resultatet av ett larm kan resultera i, att man 

antingen väljer att följa larmet, ignorera larmet, eller att man är osäker (se tabell 3.1). I 

tabellen viktas den förväntade kostnaden av ett falsklarm mot den förväntade kostnaden 

av en miss, med en miss menas då den konsekvens, eller risk, operatören utsätter sig för 

genom att ignorera larmet (Papastavrou och Lehto, 1996, s.176-178). Hypotesen prövas 

i sex olika fall, case A-F: Prediction of severe weather, low fuel indicators, smoke 

alarms, expiration dates, traffic speed control signs, och hammer warning labels (1996, 

s.180-187). Två av dessa fall summeras kortfattat för kontext och relevant analys senare 

i arbetet:  
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Case A: prediction of severe weather 

I detta fall diskuterar Papastavrou och Lehto att väder kan variera kraftigt, allt från 

stormar till duggregn (1996, s.180). Detta medför således att kostnaderna för ett falskt 

larm och kostnaderna för konsekvenserna av ett missat larm också varierar stort, tex. att 

du kan bli blöt om du glömmer ditt paraply eller att ditt hus kan förstöras helt om du 

missar larmet om storm (1996, s.180). Antalet falsklarm för väderrapporter är enligt 

Papastavrou och Lehto relativt moderat, och eftersom den faktorn beror på vem det är 

som gör den meteorologiska modellen så blir det svårt för allmänheten att veta hur ofta 

det blir ett falsklarm (1996, s.180). Om myndigheten för väder är felaktig i sin 

prediktion om storm tre gånger i rad så kommer allmänheten anse att det inte finns 

tillräckligt med underlag att bli orolig nästa gång en varning kommer. Däremot fann 

Papastavrou och Lehto att när en polisiär myndighet gick ut i samtycke med tv-stationer 

och vädermyndigheter angående vädret, och utgav en ”super-warning”, så var 

allmänheten mer benägen att följa varningen. Polisen ökade således den förväntade 

kostnaden för en eventuell miss (1996, s.180-181).  

 

Fallet summeras med att ställas mot the warning compliance hypothesis och fanns ligga 

mellan ”comply” och ”towards comply” (se tabell 3.1). Utöver det fann man att 

polisiära varningar kring väder hjälper allmänheten att agera, således fann allmänheten 

att ytterligare information från en trolig källa, polisen, var mer användbar än enbart 

information från vädermyndigheter (1996, s.181-182). 

 

 

Case B: low fuel indicators 

I detta fall studeras bränslenivå-mätare i bilar, den vanligast förekommande typen är 

den som enbart går mellan tom och full, oftast är mätaren kombinerad med en liten 

lampa som börjar lysa när det återstår cirka en åttondel av tankens fulla kapacitet (1996, 

s.182). Denna typ av mätare ger föraren en översiktlig blick i hur mycket bränsle som 

finns kvar att köra på, dessa värden är oftast konservativa för att skydda förare från att 

bränslet helt ska ta slut (1996, s.182). Kostnaden för ett falsklarm är således väldigt låg, 

kostnaden är att föraren måste tanka lite oftare om denne följer varningen istället för att 

utnyttja hela tanken. Frekvensen av dessa falsklarm är också väldigt låg eftersom bilen 

förr eller senare kommer att ta slut på bränslet. Här kommer bekvämlighet och 
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familjaritet att spela roll. Är man bekväm och har kört samma bil länge så är det enkelt 

att veta hur långt efter varningen man kan köra, estimeringen av kvarvarande bränsle 

ökar med ökad familjaritet (1996, s.182). Kostnaden för en miss, att bränslet tar slut, 

varierar beroende på väder och plats. Denna kostnad blir därför väldigt individuell då 

olika individer reagerar olika på att få bränslestopp (1996, s.182).  

 

Effektiviteten av dessa varningar har redan ökats då biltillverkare har börjat ersätta den 

traditionella mätaren med en digital mätare som visar hur många kilometer, eller miles, 

man har kvar innan bränslet tar slut (1996, s.182). När Papastavrou och Lehto ställer 

detta fall mot the warning compliance hypothesis konstaterar de att förare faller mellan 

”comply” och ”towards ignore” (se tabell 3.1). Om en förare väljer att ignorera larmet 

kommer probabiliteten av ett falsklarm att minska och risken för en miss att öka, detta 

kommer att leda föraren åt ”comply” då denne inser att bränslet faktiskt håller på att ta 

slut. När varningen uppenbaras inser föraren att ett stop för bränsle är oundvikligt inom 

den snara framtiden, detta leder till den låga och minskande frekvensen av falsklarm 

(1996, s.182).   

 

Papastavrou och Lehto avslutar med att argumentera för att varningar och larm kan 

göras mer effektiva om larmen kan konstrueras så att de bistår den de är ämnade för 

med mer information angående sannolikheten av det som händer (1996, s.175). 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras och analyseras mot materialet i 

teori och tidigare forsknings kapitlet. Detta genom att lyfta fram de genomgående teman 

som intervjuerna och observationerna baserats på:  

 Larm och arbetsrutin 

 Ergonomi 

 Att följa eller att ignorera larm 

 Tänkbara faktorer att ändra inom larm 

 

Citaten i detta kapitel har fingerade namn och där respondenterna har förklarat med 

namn på platser eller instrumentens tillverkare har dessa censurerats för att upprätthålla 

kravet på konfidentialitet (Dalen, 2015, s.27). 

 

4.1 Larm och arbetsrutin 

Respondenterna tycker att ett larm på bryggan ska vara ett larm som berör navigeringen, 

framförandet av fartyget och de eventuella nödlarm som kan tänkas behövas, men enligt 

respondenterna ser det i verkligheten inte så ut. Ett återkommande ämne i alla 

intervjuerna är att befälen stör sig på mängden larm de får, både i form av kvantitet men 

också i form av typ. Vilket leder till att det blir svårt för befälen att veta vad det är som 

larmar, och detta har då ingjutit en känsla av negativa erfarenheter kring larm. 

Papastavrou och Lehto diskuterar fenomenet cry-wolf, där för många larm med för dålig 

eller ingen relevans för operatören uppenbaras för ofta. Detta resulterar i att den larmet 

är avsett för ignorerar det (Papastavrou och Lehto, 1996, s.176). Detta fenomen visar sig 

under studiens observationer men även studiens respondenter är medvetna om att detta 

existerar i deras arbetsmiljö.  

 

[…] Men själva larmen som kommer inne i ECDISen här om sjökortsgrejer hela tiden, dom 

är ju hela tiden, det ser du ju själv när du sitter här, de blinkar ju konstant. Så att där blir det 

ju väldigt mycket, ”går inte att se i skogen” för alla tre skärmarna och det känns ju som att 

man kan ju klicka bort något väldigt allvarligt där sådär bara i farten egentligen. […] sen 

har vi ju den [Censurerat instrumenttillverkare], den (pekar på en skärm till höger om 

styrbords cockpit-stol), som det kommer lite irrelevanta, för oss, larm både från maskin 

men också intendenturen då, till exempel ett toalettsalarm, helt o-intressant för oss då men 

det går tydligen inte att filtrera bort då […] – Anders, styrman. 

 

 

Larmen som kommer på bryggan har tydligt skapat en frustration hos respondenterna 

eftersom många larm låter likadana oavsett vilken prioritet eller allvarlighetsgrad de har. 

Den energi samt tid som krävs för att tysta och analysera larmen är, enligt 

respondenterna, alldeles för stor. Denna observation har direkt anknytning till det som 
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Brandon Parker (2010, s.1) diskuterar, att effekterna av att för mycket tid delges till att 

tysta larm kan leda till en stressigare arbetsmiljö och detta i sin tur kommer att leda till 

sämre beslutsfattningsförmåga och ökad trötthet. I försök att ta reda på hur befälens 

arbetsrutiner påverkas av larmen konstaterade några av studiens respondenter att 

arbetsrutinen inte nödvändigtvis har påverkats, då larmen är så pass många och 

frekventa att de helt enkelt accepteras som en vardaglig rutin. 

 

Hm, nej det är en del av arbetsrutinen. […] det är bara att gilla läget. Så kan man säga. 

Många äldre båtar, där var det ett helvete faktiskt, där kanske man bara mutear larmet så 

finns dem inte. Ehm, vilket man inte får göra. Men jag tror att det är väldigt vanligt, det 

larmar ju konstant. – Joakim, överstyrman. 

 

Jo men det har nog blivit en del av den (arbetsrutinen), för jag tror inte att det direkt, ja eller 

stör är väl fel ord att säga, men det har blivit en grej som är lika naturlig som att sitta och 

köra här, att ta hand om larmen. Så det har det nog blivit ja, har aldrig tänkt på det viset, 

men så är det. – Anders, styrman. 

 

Det har däremot observerats under studiens gång att larm från ECDIS och radar helt 

tystats ner, dessa larm är inte ljudliga utan syns enbart i form av en liten ruta där det 

som larmar visas med en förkortning och en färgkodning. Detta är, enligt 

respondenterna, ett resultat av att fartyget, som studien genomfördes på, trafikerar en 

rutt där korta och intensiva hamnanlöp sker. Att ofta möta andra fartyg i trånga 

situationer blir således oundvikligt. För att undvika det som Al-Dabbagh och Tongwen 

(2018, s.27) kallar för larmöversvämningar, och därigenom slippa bli förvirrade och 

distraherade från att framföra fartyget säkert, har befälen aktivt valt att stänga av vitala 

larm. Lützhöft påstår att larmen borde ge befälen en känsla av allvar och leda till en 

aktion, men skriver också att en bieffekt av för många larm resulterar i att befälen 

istället ignorerar larmen och till slut stänger av dem (Lützhöft, 2006, s.23).  

 

 

[…] Ja då får jag ju villigt erkänna att vi stängt av ljuden från dessa instrument, så vi har ju 

på den vägen eliminerat den biten. På ett väldigt, ja… Vi har ju tagit bort hela funktionen 

med det. – Thomas, befälhavare. 

 

 

Alla respondenter är medvetna om att larmen existerar då detta är krav från IMO 

(SOLAS Kap.5 Regulation 15), men det har gått så långt att befälen tycker att larmen 

tappat sin primära funktion att hjälpa operatören. Istället har en känsla av hopplöshet 

och illvilja ingjutit sig kring larmen på bryggan och detta kan bero på det som Lützhöft 

(2006, s.43) diskuterar om människan och omvärlden, att alla individer har innestående 

kunskaper och förståelser av situationer. Dessa i samband med individers personlighet 
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påverkar hur beslut fattas och dessa beslut resulterar således i en eller flera handlingar 

(Lützhöft, 2006, s.43). Men under denna process tillkommer yttre störningar, larmen på 

bryggan i detta fall, som påverkar oss och de situationer vi befinner oss i. Om 

händelseförloppet inte är fördelaktigt eller inte har resulterat i det man vill så kommer 

förändringar att implementeras (Lützhöft, 2006, s.43). I detta fall blir förändringen att 

man väljer att stänga av larmen då dessa uppfattas som störande, och detta gör 

besättningen trots att de är medvetna om kraven från IMO att ljudsignaler från larm inte 

ska stängas av utan att de blivit kvitterade och att nya larm tydligt ska kunna höras på 

bryggan (IMO, 2009, 4.2, 4.4). 

 

Ett navigationslarm för mig då det är ju, ehm, någonting väldigt störande, först och främst, 

ehm, jag vet ju att det är relaterat till krav, att det måste finnas larm på, så som finns i 

systemen, men det är oerhört störande och ja, primära fokus blir ju att få tyst på larmet. Sen 

att ta reda på vad det är, men oftast har man ju på känn vad det är för något och då är det ju 

i 99.9 fall av 100 ingenting allvarligt. […] man har ju lärt sig att acceptera det motvilligt. 

– Thomas, befälhavare. 

 
 

4.2 Ergonomi  

Respondenterna och studiens författare, i form av deltagande observatör, är av samma 

åsikt att fartygets brygga är relativt bra designad, se delavsnitt 2.7 i denna studie för 

närmare förklaring av bryggans design. Det har lagts vikt och tid på att justera 

instrumenteringen när tillfälle givits för att försöka centrera den runt det vakthavande 

befälets arbetsstation.  

 

[…] när vi har hållit på och bygga om och sådär så har jag ju försökt att göra precis det och 

ha grejerna samlade i alla fall inom ett par armlängders avstånd från navigationsplatsen här 

då (syftar på området runt cockpit, vilken vi sitter i). Och det har vi ju lyckats ganska så bra 

med, till exempel så var ju GPSen […] tidigare placerade vid kartbordet och det är ju såna 

grejer vi använder hela tiden och kör med. Men vi har ju försökt att få fram det här utan att 

det blir för mycket saker här, utan det ska ju vara det som är relevant för dig när du sitter 

och kör här. Det är ju lite, att hålla på och springa och ta larm på andra ställen, men det 

försöker vi ju att och har försökt att bygga bort så mycket som möjligt i alla fall. 

– Anders, styrman. 

 

 

Det framgår också att befälen är medvetna om att det är viktigt att vital instrumentering 

är placerad så nära synfältet och arbetspositionen som möjligt, något som Margareta 

Lützhöft också poängterar (2006, s.21). Vidare berättar respondenterna att det är en svår 

avvägning att bestämma hur många av instrumenten som faktiskt behövs för den som 

kör. I och med detta blir det tydligt att Lützhöfts (2006, s.11) fyra frågeställningar om 

hur bryggor bör designas, vem?, var?, när?, och hur?, inte har implementerats. 
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Att det avstånd från cockpit som larmet kommer ifrån är betydande för befälen blir 

tydligt under observationerna. Vid flertalet tillfällen har det larmat från paneler som inte 

är placerade i befälets direkta närhet och reaktionen var i de flesta fallen negativ.   

 

[…] om jag sitter och kör och får ett larm, nu vet jag ju för jag har varit ombord ett litet tag, 

nu vet jag ju vart och vilka knappar jag ska gå och trycka på. Men om jag ska springa runt 

och leta efter det här larmet, samtidigt som båten är påväg och det är jag som kör… det är 

ju helt livsfarligt. – Jonathan, överstyrman. 

 

 

Respondenterna lyfter fram vikten av att vara bekant med bryggans utformning. Detta 

för att man enklare ska kunna lokalisera instrumenten och larmen när de väl dyker upp, 

för det är väldigt svårt att uppfatta varifrån larmen kommer om man inte ser vad det är 

som larmar. Att spendera tid ombord på samma fartyg blir därför viktigt för studiens 

deltagare då detta förenklar tolkningen av larmen, vilket således är ett argument för att 

ergonomin kanske inte är helt optimal då det krävs viss tid ombord för att helt kunna 

veta varifrån larmen kommer. Det har därför spenderats energi på att lära sig var 

instrumenten och larmen finns, och detta blir därför ytterligare ett argument för att 

bryggan inte är ergonomiskt optimal. Detta överensstämmer med det Lützhöft vill lyfta 

fram gällande bryggdesign, att det är viktigt att minska den energi som läggs på att 

lokalisera alarmande instrument (Lützhöft, 2006, s.21).  

 

Ja idag har jag ju större förmåga att uppfatta larmen nästan omedelbart. Sen har det ju vart 

så att man under resans gång bytt utrustning också, ehm, och då blir situationen annorlunda 

och allt rörs om va? Vi har ju bland annat ett larm om när en maskin ”clutchar ut” och nu 

har vi den här larmpanelen [Censurerat instrumentillverkare] också, och deras larm låter ju 

precis på samma sätt som när en maskin ”clutchar ut” och då reagerar man ”vad var det för 

någonting?!” och så får man veta att det var ett larm från handikapp toan. Okej, så då var 

det inte att en maskin clutchade ut… Så det blir ju väldigt korkat. 

– Thomas, befälhavare. 

 

 

Trots att detta fartyg aktivt har jobbat med att centrera larmen så dyker det upp 

situationer där det larmar från andra platser än cockpit och detta är ett resultat av att det 

är svårt att optimera ergonomin då inte all utrustning byts ut samtidigt. Den känsla av 

bekantskap som är så viktig för befälen rörs således om när utrustning byts ut eller när 

bryggan uppdateras och då måste befälen lära sig de nya instrumenten samt lära sig var 

dessa är placerade. Lützhöft (2006, s.20) tar upp ett problem som uppstår då äldre 

instrument inte byts ut för att de fortfarande fungerar. Detta leder till att vissa nya 

instrument inte kan placeras på deras korrekta position och andra instrument, som sitter 
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taskigt från början, omplaceras inte och det leder i sin tur till att ergonomin sällan blir 

optimal (Lützhöft, 2006, s.20).  

 

Vidare har respondenterna jämfört sin nuvarande arbetsplats med tidigare fartyg och 

insikten av att moderna fartyg har en mer logiskt placerad instrumentering är något som 

befälen har lagt märke till. Känslan respondenterna förmedlar är att man ”bara” bygger 

in ny utrustning och det blir inte någon riktig struktur ombord. Dessa känslor stämmer 

överens med det Lützhöft (2006, s.20) tar upp i sin handbok, att det är av vikt att först 

resonera kring vad som kan tas bort innan man installerar nya instrument (Lützhöft, 

2006, s.20). 

 

Är det med från början på integrerade bryggor så finns det ju oftast en panel för brand, en 

för vattentäta dörrar, en för navigationslarm, en för maskinlarm och en för lanternor och så 

vidare. […] Ja du kan ju titta och se att det är en lanterna som har gått, och du kanske kan 

skippa den en stund för att du håller på och girar just nu. […] om jag ska gira om fem 

sekunder och efter fyra sekunder går larmet, och jag ska hålla på och greja med larmet och 

har inte girat. Kommer tillbaka och, ”vänta har jag svängt eller inte?” det har jag inte själv 

råkat ut för, men jag har sett detta. – Jonathan, överstyrman. 

 

 

Att behöva lämna cockpit och den primära arbetsuppgiften, att navigera fartyget, är ett 

riskmoment som alla studiens deltagare vill bli av med. Det här är det som Papastavrou 

och Lehto (1996, s.176-177) problematiserar i sin hypotes the warning compliance 

hypothesis. Kostnaden av ett missat larm är väldigt hög ombord ett fartyg då risken är 

att man utsätter fartyget och alla ombord för direkt fara om man inte följer larmet. 

Kostnaden av ett falsklarm är också stor om instrumenteringen är placerad långt från din 

normala arbetsplats, cockpit, då du behöver lämna navigeringen för att ta reda på vad 

det är som larmar. Enligt Papastavrou och Lehtos (1996, s.176-177) hypotes resulterar 

detta i att nautikerna tenderar att följa larmen men också att det finns utrymme för 

förbättring om kostnaden för ett falsklarm kan minskas, dvs om avståndet från cockpit 

kan minskas (1996, s.177), se tabell 3.1.  

 

[…] ja men som när vi ska in till [namnet borttaget pga. konfidentialitet] hamn och så har 

det vart väldigt dåligt väder och så kanske det är lite vatten i ena tanken, och så börjar vi 

rulla och så går det larmet och det larmet måste man tysta i det rummet där bak, ja det är väl 

en fem meter bakom oss, samtidigt som man navigerar in och det är en jävla avdrift och 

såna grejer, då är det jävligt idiotiskt att man måste springa och liksom flytta sig från stolen. 

– Björn, styrman. 
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4.3 Att följa eller att ignorera larm 

Majoriteten av respondenterna är överrens om att larmens känsla av allvarlighet, 

larmens tyngd, mattas av med tiden. Känslan av att bli bombarderad med samma ljud, 

meddelande och signaler resulterar i att nautikerna, med tiden, rör sig mot att inte följa 

larmen fullt ut. Att man gick igenom larmen och analyserade dem noggrannare som 

nyexaminerad styrman var för merparten av respondenterna självklart. Med mer 

erfarenhet kommer också mer bekvämlighet. Denna problematik diskuterar Papastavrou 

och Lehto kring, då det leder till att nautikerna litar mer och mer på sina tidigare 

erfarenheter och upplevelser än instrumenten, särskilt då många av larmen som dyker 

upp gör så i situationer som inte känns speciellt allvarliga eller farliga (Papastavrou och 

Lehto, 1996, s.176-177). Likartad problematik har även bevisats ligga bakom många 

”near-misses” och farliga situationer inom flygbranschen, Loomis och Porter lyfter fram 

piloternas fallenhet att lita på egna erfarenheter som en av de stora faktorerna bakom 

detta (1982, s.58-62).  

 

Mja.. jag vet inte riktigt. Man har väl, lite det som vi snackade om tidigare, att just alla 

dessa larm i kortet [ECDIS] kanske man gick igenom lite mer grundligt i början av 

karriären, nu sitter man mer och mer och bara, det känns som att man ”acknowledgar” det 

mesta mer eller mindre. – Anders, styrman. 

 

 

Det framgår att denna trend att ignorera larmen även framträder under kortare 

tidsintervall och inte enbart efter längre karriärer till sjöss. Några av respondenterna 

beskriver att larmfrekvensen ofta kan vara så pass hög att det under en vakt, som pågår 

fyra timmar, kan bli märkbart att de tar larmen på mindre allvar mot slutet av vakten 

kontra början. Trots att många larm i fartygets primära system tystats utsätts befälen 

ändå för larmöversvämningar, något som Al-Dabbagh och Tongwen påstryker kan leda 

till ökad trötthet och stress (2018, s.27).  

 

Kan bara opponera att jag körde då 4 timmars vakter. […] Ja du ehm, nej det är ju klart att 

ibland så har man ju haft larm som kommer med en kvarts mellanrum och i början så är 

man ju på tårna då. Men efter tre timmar så vet man ju ”nu kommer det snart”. Och så tittar 

man inte ens på vad det är. Det är väl det som är problemet om det larmar för mycket, till 

slut så bara kvitterar du det. […]. – Joakim, överstyrman. 

 

 

På frågan om vad som är bra med larmen svarade respondenterna nästan unisont att 

nödlarmen, så som brandlarmet och general alarmet, var väldigt enkla att tyda. Känslan 

kring nödlarmen är mycket mer allvarlig än de andra larmen, vilket också är tanken då 

dessa larm, enligt kraven i Code on alerts and indicators, skall indikera direkt fara för 
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mänskligt liv eller direkt fara för fartyget och dess maskineri (IMO, 2009, 3.1.1-3.1.4). 

Känslan av allvar har inte vattnats ur hos respondenterna gällande nödlarm då dessa 

larm inte uppenbarar sig lika ofta. Detta leder till att det blir enklare att tolka larmet som 

något allvarligt och det är vad Papastavrou och Lehto menar på när de diskuterar den 

förväntade kostnaden av falsklarm (1996, s.176). Om vi tänker oss tillbaka till fallet om 

vädervarningar i kapitel 3.3 så kan det erinras att människornas reaktion på varningen 

blev sämre ifall väderstationerna hade fel fler gånger i rad än de hade rätt (Papastavrou 

och Lehto, 1996, s.180). Denna sinnebild blir således rådande för nautikerna gällande 

ordinära larm vilka efter en tid uppfattas som onödiga och därför liknas vid falsklarm. 

Denna sinnebild har inte tagit över nödlarmen då dessa är förknippade med större fara 

och för att nödlarmen inte uppenbarar sig tillräckligt frekvent för att nautikerna ska 

börja tvivla deras validitet (Papastavrou & Lehto, 1996, s.177). 

 

[…] annars vad det gäller brandlarm och andra saker så tror jag inte att man, det reagerar 

man väl likadant på. Men det är väl lite tanken med emergency-larm, att dom är olika de 

andra larmen. – Anders, styrman. 

 

 

Genom studiens observationer kan det konstateras att det väldigt sällan verkar finnas en 

misstanke om att det skulle vara ett falskt emergency alarm (nödlarm) som utlöses, 

detta då det är befälhavaren som skall utlösa detta larm. Denna känsla av det finns en 

auktoritär person bakom nödlarmet visades av Papastavrou och Lehto bidra med en 

positiv inverkan på huruvida människor följer larm (1996, s.180). Denna typ av larm 

eller varning kallas av Papastavrou och Lehto för ”super-warning” och innebär att en 

auktoritär person eller myndighet bistår varningen med sin närvaro (1996, s.180-182). 

Kostnaden för ett missat nödlarm är därför oerhört stor på fartyget, då larmet är 

förknippat med direkt livsfara och därför tas varje nödlarm på fullaste allvar (1996, 

s.176-177, s.180-181).  

 

Jag tar dom på väldigt stort allvar, likadant som att jag helt omedvetet vet var närmsta 

brandsläckare står och var närmsta nödutgång är. Och det är inte för att jag skriver upp det 

utan det är helt omedvetet. […] ja det sitter bara där, jag är förvånad själv ska jag säga. […]  

ett brandlarm det är omedelbar åtgärd […]. Jag kunde till och med höra det i hytten från 

bryggan! Och när jag är hemma så kan du riva huset runt mig, bara du inte rör sängen så 

sover jag vidare. Men här kan jag vakna i hytten under bryggan av att brandlarmet går.  

– Jonathan, överstyrman. 
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4.4 Tänkbara faktorer att ändra inom larm  

Här har studiens deltagare fått utveckla sina tankar och idéer kring larm samt vad 

nautikerna själva tycker är en lämplig riktning på vidare utveckling inom larm. Alla 

respondenterna fick därför möjligheten att svara på frågor gällande hur de själva skulle 

lägga upp larmsystemen och hur de tycker att larmen borde fungera. Detta tema 

utformade sig under intervjuernas gång då slutskedet av intervjuerna mer eller mindre 

utvecklades till öppen diskussion. Detta var möjligt då studiens respondenter allihopa 

var pålästa och intresserade i ämnet samt att intervjuerna var av semistrukturerad art 

(Patel och Davidsson, 2011, s.81-82). 

 

Det framgår i kapitel 4.2 i denna studie att befälen arbetar aktivt mot att centralisera 

instrumenteringen i bryggans cockpit för att minimera onödigt och riskabelt springande 

mellan instrumenteringen och den primära navigeringspositionen. Ytterligare en faktor 

som befälen tar upp angående effektiviseringen av arbetsmiljön och ergonomin är den 

potentiella möjligheten att få alla larm samlade i en eller ett par skärmar i cockpit, 

oavsett vilken tillverkare de individuella instrumenten har. 

 
Ja hade man haft en alarmpanel, det hade ju vart lite käckt! Att ha alla, hur nu det skulle gå 

till, men om alla larm kom in till samma. Men det hade ju varit ett önskescenario […].  

– Joakim, överstyrman.  

Allt på samma ställe, hade ju varit jättebra, som rör navigationen här uppe på bryggan, och 

de väsentliga hade ju vart jättebra! […] det hade varit jättebra om man kunde ha allting 

samlat nära så man liksom har all information nära till hands. – Björn, styrman. 

 

 

Respondenterna genljuder det som Margareta Lützhöft (2006, s.24) tar upp angående 

potentialen att effektivisera bryggans ljudmiljö, att få specifika ljud för separata alarm. 

Utöver att kunna lokalisera larmen genom unika ljud vill respondenterna gärna 

rangordna larmen i en central larmskärm. Det tas upp idéer om att kunna klassa larmen i 

färgscheman där rött är allvarligast och genast måste åtgärdas medan grönt kan få 

symbolisera ett scenario som inte måste åtgärdas direkt. Detta är det som Lützhöft kallar 

för informationsdesign, mer specifikt kallar hon metoden för att ändra texter och ljud till 

bilder, eller färger för den delen, för representation (Lützhöft, 2006, s.13). 

 

[…] att man skulle ha det samlat på en panel säger vi. Som är visuell och ljudmässigt och 

kanske till och med prioriteringsmässigt strukturerad, så att dom lite viktigare larmen 

kommer högst upp på listan. Och så ska man kunna tysta ett larm, eller kvittera ett larm och 

så ska man kunna sätta ett larm på en timer, som man gör med brandövervakningsdelen då. 

Men sen det som framförallt är viktigt, är att man borde kunna skilja på larmen rent 

karraktärsmässigt, ljudmässigt med en speciell ljudkaraktär – så att man skulle kunna 

koppla ett speciellt ljud till vad det är som larmar. –Thomas, befälhavare. 
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Resonemang kring hur man kan göra larmen smartare, och därför enklare att använda, 

förankrar sig i tankarna kring nödlarmen ombord. Dessa larm är mycket tydligare och 

enklare att associera med fara just för att man inte kan missa dessa larm utan att riskera 

sitt eget liv. Dessa tankar liknar det Papastavrou och Lehto diskuterar i sin hypotes 

rörande kostnaderna av missade larm kontra kostnaden av missade falsklarm 

(Papastavrou och Lehto, 1996, s.176). Respondenterna spekulerar vidare om hur man 

kan åstadkomma en liknande känsla med resterande larm på bryggan. Detta genom att 

få till smartare larmsystem som kan delge operatören med enkel och snabb information 

samtidigt som denna nya instrumentering placeras i en skärm nära operatören i cockpit. 

 

[…] att man kanske kan sålla lite ytterligare i allvarlighets-filtret av larmen, och ta reda på 

vilka larm som överhuvudtaget behöver finnas liksom. Det som är kvar ska ju verkligen 

vara allvarligt för oss själva eller andra fartyg […]. Så det hade jag önskat. Sen är det lite 

som jag, eller vi snackade med kapten om här igår, om att ha lite olika ljudsignaler och sånt 

– det kanske hade varit bra… och vi snackade också om det där att ha en samlad panel 

kanske, med alla apparater som går in i samma burk och samlar upp larmen, det hade 

vart… det hade jag velat ha! […] och det vet jag andra skeppare som vill ha. Nu vet ju inte 

jag om det är möjligt, med alla dataspråk och sånt, men det borde ju inte vara omöjligt!  

– Anders, styrman. 
 

Respondentens förslag på lösning skulle, enligt Papastavrou och Lehtos teori, 

hypotetiskt kunna minska kostnaden av falsklarmen då avståndet från cockpit minskas 

(1996, s.176). Respondentens förslag implementerar även det Lützhöft (2006, s.13) 

kallar informationsdesign och på den vägen kan man därför, teoretiskt, minska det som 

Papastavrou och Lehto (1996, s.176) kallar för cry-wolf. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel kommer först studiens resultat att diskuteras och därefter presenteras en 

hypotes rörande larm på fartygsbryggor. Studiens forskningsmetod diskuteras också för 

att problematisera huruvida resultaten av studien är tillförlitliga. Slutligen presenteras 

det förslag till framtida forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de nautiska befälen ombord ett fartyg 

uppfattar och reagerar på de larm de kan ställas inför på bryggan, samt hur dessa 

påverkar befälens inställningar till larm. Utifrån detta syfte formulerades fyra 

frågeställningar: 

 Hur påverkar larmen arbetsrutinen ombord? 

 Tenderar befälen att ignorera eller följa larmen? 

 Vilka faktorer styr huruvida befälen ignorerar eller följer larmen? 

 Finns det förbättringar att göra med fartygets larmsystem? 

 

Utifrån det som respondenterna sagt, det som har observerat och studiens teoretiska 

utgångspunkter, kan det konstateras att nautikerna på detta fartyg uppfattar 

larmsystemen som undermåliga och frustrerande. Detta är intressant då fartyget som 

studien utförts på är relativt modernt, och utrustningen på fartygets brygga är till 

merparten installerad med ett ergonomiskt tänkande. Respondenterna är dessutom 

medvetna om att det krävs både tanke och struktur för att få till en bra och ergonomisk 

arbetsmiljö. Befälen diskuterar däremot att det finns en känsla av att det inte blir helt 

rätt hur man än installerar instrumenten, detta då det inte från början funnits ett 

ergonomiskt tänkande, vilket lett till att man i efterhand försökt samla det viktiga i 

bryggans cockpit. Resultatet av denna process blir, enligt respondenterna, att det känns 

bra men att det samtidigt kunde vara bättre. Det blir således lite av ett moment-tjugotvå 

att försöka förbättra en bit åt gången istället för att byta ut all instrumentering på en 

gång. Att använda sig av Lützhöfts fyra frågeställningar, vem ska använda det här? När 

ska det användas? Var ska det och operatören placeras? och, hur ska det användas? 

(Lützhöft, 2006, s.11), innan man försöker optimera bryggans ergonomi skulle ha 

gynnat befälen och således arbetsrutinen ombord. 
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Det faktum att larmen från ECDIS och radar tystats ner visar på att befälen upplevt sin 

arbetsmiljö och således sin arbetsrutin som jobbig trots att merparten av befälen inte 

ville påstå att arbetsrutinen påverkats av larmen. Instrumenten i fråga måste därför 

tystats i försök att förbättra arbetsmiljön samt för att minska stressnivån. Dessa system 

är i övrigt väl designade i sin layout och lättanvända, så orsaken till att befälen väljer att 

tysta ner dessa borde därför bero på att kraven från IMOs Code on Alerts and Indicators 

(IMO, 2009) inte är tillräckligt utvecklade. Att respondenterna känner att larmen blivit 

en del av arbetsuppgiften, snarare än att de påverkat arbetsrutinen, visar ytterligare på 

hur stor del av arbetsrutinen larmen faktiskt tar upp. Detta visar i sin tur på att 

arbetsbelastningen ombord fartygets brygga är väldigt hög och det i längden kan 

komma att leda till en överbelastning hos befälen som förmodligen visar sig i form av 

högre stress och försämrad förmåga att ta korrekta beslut. 

 

Det framgår i studiens resultat och analys att några av respondenterna upplever att 

larmfrekvensen är så pass hög att de märkt att allvarligheten hos larmen reduceras så 

pass fort att larmen tas på mindre allvar redan i slutet av bryggvakten. Detta är ett 

allvarligt problem för befälen. Om larmens tyngd kan förminskas på en så kort tid måste 

det innebära att befälen blir överösta med information och larm som inte är väsentliga 

för deras primära arbetsuppgift, att navigera fartyget. Det här är också ett bevis på att 

reglerna från IMO måste ses över då nästa steg i denna cykel är att befälen rent av 

ignorerar larmen för att det krävs för mycket energi och tid bara till att kvittera, 

analysera, och i många fall först lokalisera larmen (Papastavrou och Lehto, 1996, s.176; 

Lützhöft, 2006, s.21). Kan man få en inbördes sortering på larmens allvarlighet, vilket 

respondenterna lyfter fram att de gärna vill ha, borde arbetsbelastningen, arbetsrutinen 

och arbetsmiljön bli bättre. Det borde leda till färre larm som påkallar direkt 

uppmärksamhet. 

 

Att stänga av larmen för att slippa dem, i alla fall ljudmässigt, har i studien erkänts av 

respondenterna. Det visar på att larmsituationen och det negativa förhållandet till larmen 

är långt gången. Papastavrou och Lehto diskuterar förhållandet mellan den förväntade 

kostnaden av ett falskt larm och den förväntade kostnaden av en miss på djupet (1996, 

s.175-182). Det framträder även i denna studie att många av larmen på bryggan kan 

tolkas vara falsklarm, larm som inte är nödvändiga för befälen. Kostnaden av ett 

falsklarm på en brygga som inte är optimalt designad med ergonomiskt tänkande blir 



      
 

27 

                                                                                                                                                                          

därför hög då detta innebär att befälen måste lämna sin arbetsplats, och navigeringen, 

för att kvittera larmet. Studien har således kommit fram till att befälen tenderar att gå 

mot att ignorera larmen, detta då en känsla av för dålig och, eller, onödig information 

delges operatörerna. Känslan av allvarligheten kring larmen har vattnats ur då 

nautikerna har börjat associera larmen med en börda, att behöva resa sig för att få tyst 

på larmen. Detta kan innebära att det enda som förhindrar studiens respondenter från att 

helt koppla av alla system med larmfunktioner baseras på det faktum att kostnaden av 

en miss ombord ett fartyg fortfarande är högre än den förväntade kostnaden av ett 

falsklarm. Det faktum att fartygets brygga är relativt bra designad, och därför har många 

larmande instrument nära det vakthavande befälet, är också en stor bidragande faktor till 

varför befälen inte helt ignorerar alla larm.  

 

Genom respondenternas erfarenheter från sina arbetsliv som nautiska befäl har de fått en 

känsla för larmen och deras sannolikheter. Dessa erfarenheter utvecklas varje gång 

respondenterna utsätts för larmen och, precis som Lützhöft tar upp, leder alla beslut och 

handlingar till händelser och konsekvenser som får befälen att reflektera över 

händelseförloppen (Lützhöft, 2006, s.43). Detta skapar en problematik där befälen ofta 

kan föreställa sig vad det är som larmar, och därför blir larmets allvarlighet förminskad. 

Dessa erfarenheter, och det faktum att upplevelser och åsikter kan ändras med tiden, 

sätter befälen i en riskzon där man tillslut kan komma till ett skede där kostnaden för en 

miss blir mindre än kostnaden för falsklarmet, oavsett hur nära arbetspositionen, 

cockpit, larmen kommer ifrån. Om detta skede uppnås kommer det bli kutym att stänga 

av larmen helt och enbart gå på egna erfarenheter. Precis detta började ske i 

flygbranschen när viktiga larmsystem, som skulle bistå piloterna med information om 

hur nära de var marken, började fallera och således tolkades som falsklarm (Loomis och 

Porter, 1981, s.61).   

 

Larmsituationen på bryggan har visat sig vara undermålig men respondenterna är 

övertygade om att det går att göra larmen, och därför larmsituationen, bättre. Detta 

genom att ge larmen egna ljudsignaler, tydligare presentation samt genom att samla dem 

på en eller två platser i cockpit. Denna övertygelse överensstämmer med det Lützhöft 

(2006, s.13-14, s.20) diskuterar i sin handbok om bryggdesign. Respondenterna lyfter 

fram fartygets nödlarm, främst brandlarmet, som ett bra exempel på hur larm borde 

fungera för att bibehålla sin allvarlighet. Att brandlarmet har en egen signal, att det 
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associeras med direkt fara och att det inte frekvent förekommer, hjälper befälen att 

fortsätta ta larmet seriöst. Studien kommer därför också fram till samma slutsats som 

Papastavrou och Lehto (1996, s.182), att det är möjligt att ge tillbaka larmen deras 

allvarlighet och den känsla som borde ingjutas av larmen. Papastavrou och Lehto kom 

fram till att man redan börjat producera smartare larm med detta i åtanke och det 

presenterades i deras fallstudie av tankmätare i bilar (1996, s.182). Att få i klartext hur 

långt du har kvar att köra, innan du får bränslestopp, i kilometer visade sig vara mycket 

tydligare och enklare att tolka än en rudimentär givare som på en arbiträr skala mellan 

full och tom tank delger operatören informationen om hur mycket bränsle som är kvar 

(1996, s.182). Vetskapen om att bränslet förr eller senare tar slut gör att risken för ett 

falsklarm konstant minskar. Denna teori skulle kunna tillämpas på fartyg genom att 

sålla i larmens prioriteringar samtidigt som man gör larmen smartare med Lützhöfts 

teori om informationsdesign (2006, s.13). Här återkommer dock problematiken kring 

kraven från IMO. Det statuerades i bakgrunden till denna studie att larmen och dess 

system är strikt reglerade via Code on Alerts and Indicators (IMO, 2009). Dessa krav 

från IMO har inte specificerat hur resterande larm utöver emergency alarm (IMO, 2009, 

4.2, 7.1.1) skall separeras inbördes från varandra. Det enda krav IMO har på dessa larm 

är ett frekvensspann, 200Hz – 2500 Hz, där larmens signaler skall infinnas (IMO, 2009, 

5.11).  

 

Denna studie har kommit fram till att det finns två potentiella lösningar för att göra 

larmen och arbetssituationen bättre samt att återge larmen dess allvarlighet. Den mest 

effektiva men också den svåraste förbättringen är att få fram ett reglemente från IMO 

som tillåter, eller kräver, att resterande larm utöver nödlarmen separeras och rangordnas 

via ljud och visuell segregering. Operatören ska alltså inte behöva sortera i 

informationen, utan det ska instrumenten redan ha gjort. Den något enklare, men mindre 

effektiva, lösningen för att förbättra larmsystemen grundar sig i att förbättra bryggans 

ergonomi genom att samla alla vitala instrument i cockpit, vilket Lützhöft (2006, s.5, 

s.11, s.21) också argumenterar för i sin handbok. Om larmen nu kommer att låta 

likadant så samlas larmen i alla fall i en eller två skärmar framför navigatören och det 

blir mycket enklare för denne att tolka, åtgärda och tysta larmen utan att behöva 

förflytta sig från cockpit. Därför kan navigatören undvika att behöva lämna 

navigeringen. Däremot kvarstår problematiken om huruvida det ens är möjligt att 
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designa larmsystem som är användarvänliga, och således ergonomiska, om inte IMO ser 

över sina krav och tydligt statuerar hur larmen får, eller ska, avskiljas från varandra. 

 

5.2 Hypotes 

Utifrån studiens resultat och analys har en hypotes utformats gällande larm på bryggor. 

Tanken bakom denna hypotes är att det skall gå att ta reda på huruvida problematiken 

kring larmen, på studiens fartyg, också infinner sig på andra fartyg. 

 

Hypotesen lyder som följer: Desto längre bort från cockpit larmet kommer, än mindre 

benägen är operatören att ta larmet på allvar, så länge larmet i fråga inte kan 

kategoriseras som ett nödlarm. Denna benägenhet att inte ta larmet på allvar ökar ännu 

mer ifall antalet larm är många, det vill säga, kostnaden av ett falsklarm ökar med hur 

ofta det larmar, och kostnaden av en miss minskar således ju längre bort från cockpit 

larmets ursprung är. 

 

Hypotesen kan ställas upp enligt tabell 5.1 och lånar sin struktur från Papastavrou och 

Lehtos the warning compliance hypothesis (Papastavrou & Lehto, 1996, s.177). 

 

 

 Antal larm 

Avstånd från cockpit Många Få 

Stort Ignorera Följa / Ignorera 

Litet Följa / Ignorera Följa 

Tabell 5.1 

 

 

Avstånd från cockpit 

Hypotesen ställer upp larmets avstånd från cockpit mot antalet larm. Avståndet 

kategoriseras som ”stort” eller ”litet”, denna variabel tillåts vara osagd då avståndet från 

cockpit är relativt för varje enskilt fartyg. Som tumregel kan det antas att alla 

instrument, som kan, eller ska, larma, vilka är placerade utanför cockpit får tolkas som 

”stort” avstånd. Alla instrument som är placerade i cockpit får tolkas som ”litet” 

avstånd.  
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Antal larm 

Antalet larm är den andra variabeln som hypotesen ställer upp. Denna variabel är också 

relativ, men den är relativ för varje enskilt befäl istället för det enskilda fartyget. Det är 

således viktigt att först ta reda på vad befälen anser vara för många larm.  

 

Brukande av hypotes 

När de två parametrarna ”avstånd från cockpit” och ”antal larm” har fastställts kommer 

hypotesen att visa på ett av tre resultat.  

 

 Ignorera: Detta resultat betyder att befälen tenderar att ignorera larmen då dessa 

förekommer för ofta och dessutom på ett stort avstånd från deras normala 

arbetsplats, cockpit.  

 Följa: Detta resultat betyder att befälen tenderar att följa larmen då dessa inte 

förekommer för ofta och att dessa larm infinner sig på ett litet avstånd från den 

normala arbetsplatsen. 

 Följa/Ignorera: Detta resultat innebär att befälen tenderar att följa larmen men 

att de samtidigt rör sig mot att, i längden, ignorera larmen. Detta resultat betyder 

antingen att befälen får för många larm på ett kort avstånd från cockpit, eller att 

de utsätts för få larm på ett stort avstånd från cockpit. 

 

Hypotesen ämnar visa att en stor andel larm fostrar en negativ inställning till larm, 

oavsett avståndet till cockpit. Ju kortare avståndet är desto längre tid tar det för befälen 

att gå mot att ignorera larmen. Vidare menar hypotesen att avståndet från den primära 

navigationsplatsen, cockpit, spelar en vital roll i huruvida nautikerna utvecklar en 

negativ eller positiv inställning till larm. Ju kortare avståndet till cockpit är desto 

svårare blir det för befälen att utveckla en negativ inställning till larmen. Hypotesen har 

därför för avsikt visa att en optimal larmsituation kan summeras av få larm på ett litet 

avstånd från cockpit, då detta borde resultera i att larmens allvarlighet bibehålls och att 

befälen tenderar att följa larmen.  
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5.3 Metoddiskussion 

Studiens datainsamling har genererat ett godtyckligt underlag för bearbetning i analysen 

samt diskussionen. Däremot uppdagades det att det hade behövts förberedas fler 

följdfrågor för att få intervjuerna att fortlöpa smidigare och tillika bistå med mer 

omfattande data för analys. Många av följdfrågorna utvecklades nämligen under 

intervjuernas gång och detta är en följdverkan av att studien använt sig av 

semistrukturerade intervjuer med låg standardisering som verktyg för insamling av 

primärdata (Patel och Davidsson, 2011, s.81-82). Att genomföra intervjuer är ett 

effektivt sätt att få höra personers resonemang och reflektioner kring problem. 

Möjligheten att samla in information så som språkbruk, normer, känslor och 

erfarenheter är alla exempel på varför intervjuer är goda tekniker. Problematiken med 

intervju som metod är att det inte går att härleda om personer gör som de faktiskt säger, 

intentionerna av vad den intervjuade svarat kan också ha olika innebörd för den som 

tolkar svaret (Ahrne och Svensson, 2015, s.53-54). Då studiens författare var en känd 

person ombord fartyget skapades ytterligare en problematik kring säkerställandet av 

härledningen kring att respondenterna faktiskt gjorde som de sa. Det blev viktigt att 

tillförsäkra att respondenternas beteenden och handlingar inte ändrades när studiens 

författare placerade sig i respondenternas arbetsmiljö. Detta för att observationerna och 

intervjuerna inte skulle återspegla en verklighet som blivit modifierad för att skildra 

respondenterna i ett bättre, eller för den delen sämre, ljus (Patel och Davidsson, 2011, 

s.99).  

 

Vad gäller tolkning och analys av studiens insamlade data går det att problematisera den 

kvalitativa innehållsanalysen samt den hermeneutiska tolkningsprocessen. En risk med 

denna typ av analys och tolkning är att den kan bli subjektiv då urvalet av data bestäms 

och värderas av den som genomför studien. Med tematiseringen av analysen riskerar 

andra delar av materialet att inte synliggöras eftersom strukturen på intervjuguiden och 

studiens frågeställningar avgör vad som ska komma fram för analys (Boréus och Kohl, 

2018, s.79-80). En annan problematik som blir tydlig är att intervjuguiden tematiserades 

innan datainsamlingen påbörjades. Dessa förutbestämda teman begränsar således det 

potentiella data som studien kunde samla in för analys, vilket hänger ihop med 

ovanstående om att det skulle gynnat studien ifall fler följdfrågor kunde utarbetats innan 

datainsamlingen påbörjats. Studiens tolkningsprocess ämnade ställa 

forskningsproblemet mot helheten och delarna för att bistå studiens analys med flera 
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tolkningar av de unika i befälens arbetsmiljö, vilket också har gjorts. Det har emellertid 

inte presenterats flera olika tolkningar i studiens analys, således har olika tolkningarna 

inte ställts mot varandra för att ge läsaren en översikt av tolkningsprocessen. Istället har 

studiens författare valt att presentera den slutgiltiga tolkningen (Patel och Davidsson, 

2011, s.29-30).  

 

I  metodkapitlet presenterades Alan Brymans fyra aspekter, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera, vilka har legat till grund för att 

säkerställa denna studies tillförlitlighet (Bryman, 2018, s.467-470). Studiens 

trovärdighet går att ifrågasättas då det i Brymans aspekter är av vikt att visa 

upptäckterna för personer som är en del av den verklighet som studerats (Bryman, 2018, 

s.467). Denna studies upptäckter har exklusivt visats för studiens författare och 

handledare, detta smalnar av trovärdigheten men är också en produkt av 

examensarbetets upplägg och blir därför svår att överkomma. Studiens respondenter har 

inte ansett att syftet eller frågeställningarna varit konstiga eller långsökta, vilket leder 

oss in på huruvida studien är överförbar (Bryman, 2018, s.468). Denna studie utfördes 

på ett fartyg och blir därför enbart aktuell för just detta fartyg, däremot har studiens 

respondenter ekat problematiken med larm som ett branschvitt fenomen. Den hypotes 

som studien resulterat i ämnar således ta reda på om dessa upptäckter är överförbara till 

andra fartyg och miljöer. Svaret på detta måste undersökas genom att testa hypotesen i 

vidare studier. Att säkerställa objektiviteten i denna studie har visat sig vara svårt. Då 

det är omöjligt att uppnå fullkomlig objektivitet i kvalitativa studier (Bryman, 2018, 

s.470) har det istället fokuserats på att minimera utomstående faktorers påverkan. De 

personliga åsikterna har i bästa mån försökt att utelämnats, men detta i sig är också 

något som är omöjligt att helt uppnå. De är ändå dessa åsikter samt teoretiska 

utgångspunkter som gjort att studiens syfte samt frågeställningar kunde formuleras. För 

att säkerställa studiens pålitlighet (Bryman, 2018, s.468) har studien granskats kritiskt 

under hela arbetsprocessen, speciellt under analysen av studiens data då varje intervjus 

innehåll vägdes mot det som observerades. För att uppnå komplett pålitlighet måste 

studiens hypotes prövas, huruvida denna är aktuell för sjöfarten bestämmer således 

denna studies pålitlighet då det enligt Alan Bryman (2018, s.468) är en studies 

pålitlighet som avgör i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade. 
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5.4 Framtida forskning 

Hypotesen som presenterades i arbetet måste prövas för att säkerställa dess och arbetets 

tillförlitlighet (Bryman, 2018, s.467-470). Detta bör utföras i en studie som omfattar fler 

fartyg än ett för att kunna bevisa en generaliserbarhet för sjöfarten gällande hypotesen. 

Detta kan göras genom att utföra en liknande studie som denna på större skala med fler 

medverkande fartyg och befäl.  

 

Några av respondenterna beskrev att larmfrekvensen på bryggan kan vara så pass hög 

att det under en vakt kan bli märkbart att de tar larmen på mindre allvar mot slutet av 

vakten gentemot början. Det här vore intressant att forska djupare i. Att studera befälens 

reaktioner på larmen under kortare sejourer, för att på djupet få insikt i exakt vilka typer 

av larm det är som irriterar befälen, samt att ta reda på hur mycket sämre befälens 

relation till larmen blir enbart under en kortare period, är intressant för vidare 

undersökning. Vidare skulle en studie av denna sort kunna tänkas fokusera på befälens 

risktagande. 

 

Det behövs även ytterligare forskning på hur man skulle kunna förbättra larmsystemen 

och således arbetsmiljön ombord fartyg ur larmperspektivet. Bredare forskning för att 

kunna generalisera problematiken som denna studie lyfter kring larmen behövs för att 

eventuellt kunna övertyga IMO om att revidera Code on Alerts and Indicators. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide 
 

- Personlig bakgrund 

 Varför till sjöss och hur många år? 

 Aktuell befattning och arbetsuppgifter (relaterat till navigering)? 

Tema 1. Hur påverkar larmen din arbetsrutin 

1. Vad är navigationslarm för dig? 

- Vad har du för upplevelser av larm? 

- Exempel? 

2. Hur ofta larmar det? 

- Vilken utrustning är det som larmar? 

- Hur påverkar detta dig?  

- Går det ut över din arbetsrutin? 

- Vilken typ av larm, Varningar, Alerts, eller Notiser?  

- Spelar detta roll för huruvida du kvitterar eller analyserar larmet? 

3. Hur är dessa instrument (som larmar) placerade på bryggan?  

- Spelar avståndet från cockpit roll? 

 

Tema 2. Tenderar du att följa eller ignorera larmen 

4. Hur tycker du att navigationslarm ska fungera? 

- Vad fungerar inte tillräckligt bra? 

- Vad fungerar bra? 

5. Hur reagerar du på larm i början av din vakt/lotsning? (Lotsning: för befälhavare 

under körning i skärgård/till kaj). 

- Hur reagerar du på larm i slutet av din vakt/lotsning? 

6. Hur länge har du arbetat ombord detta fartyg?  

- Hur har din tid ombord påverkat din förmåga att uppfatta vad det är som kan 

tänkas larma? 

- Hur reagerar du på larmen nu kontra när du precis börjat? (Kan läggas under 

tema 3 också). 

7. Vad är ett relevant larm enligt dig? 

- Känns det som att du får för många onödiga larm? 

- Hur många av larmen anser du vara relevanta för din arbetsroll? 

 

Tema 3. Vilka faktorer skulle du säga styr huruvida du ignorerar eller följer larmen 

8. Om du är det, när blev du bekväm med din arbetsroll? 

9. Är en familjaritet med bryggan viktig för att analysera ifall ett larm är väsentligt, 

spelar din förmåga att veta var utrustningen är placerad roll? 

10. Skulle du vilja ha alla larmen centrerade i cockpit, eller föredrar du att alla 

instrument notifierar om status individuellt? 

- Vad är fördelarna resp. nackdelarna med centrerade larm kontra individuella? 

- Tycker du att alla era vitala instrument är centrerade runt cockpit, eller saknas 

något/några? 

 


