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Abstrakt 	
Alla SOLAS-fartyg har ett krav på att vara utrustade med ECDIS ombord 

fartygsbryggorna senast 1:a juli 2018 och de nya kraven blir en utmaning i kompetens 

för sjöfarten. Idag är ungefär 80% av alla olyckor som sker till sjöss orsakade av den 

mänskliga faktorn. Denna kvalitativa studie är fokuserad på hur operatören upplever 

handhavandet och ECDIS användarvänlighet ombord fartygsbryggorna. Resultaten av 

studien visar att det finns kunskapsklyftor mellan befälen till sjöss samt att det finns 

behov för utveckling av utbildningar och kraven för certifiering på ECDIS. Studien 

baseras på avgångsklassen på Sjökaptensprogrammet i Kalmar 2019 och aktiva 

sjöbefäls perspektiv och åsikter om användarvänlighet, utbildning, kompetens och 

säkerhet angående ECDIS. Studien tar även upp haverirapporter och belyser farorna 

med okunskap och felaktigt användande som direkt kan resultera i onödiga olyckor.	
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Abstract	
All ships regulated by SOLAS were required to have ECDIS onboard by 1st of July 

2018, these new requirements pose a challenge in competence for the maritime industry. 

Today approximately 80% of accidents at sea are caused by the human factor. This 

qualitative study focuses on the operators experiences and the user-friendliness of 

ECDIS on the bridge. The results of the study indicates that knowledge gaps regarding 

ECDIS exists varying between officers and that improvement of the education can be 

done as well as revising the requirements for certification of ECDIS. The study is based 

on the graduating class of master mariners of 2019 in Kalmar and active officers’ 

perspective and opinions on user-friendliness, education, competency and safety 

regarding ECDIS. The study also entails maritime accidents and highlights the dangers 

of lack of knowledge and how the faulty use of ECDIS can lead to unnecessary 

accidents.	
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Definitioner och förkortningar	
AIS - Automatic Identification System 	

SOLAS - International Convention For The Safety Of Life At Sea	

ECDIS  - Electronic Chart Display and Information System	

MAIB - Marine Accident Investigation Branch	

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet	

IATA - International Air Transport Association	

IMO - International Maritime Organization	

CBT - Computer Based Training	

Saftey depth - Inställning som visar vattendjupet på platsen	

Safety contour - Inställning som visar vattendjup konturer 	

SHK - Statens Haverikommission	

 
1 Bakgrund 
 
Teknologins framsteg har förändrat och utvecklat befälens rutiner och arbetssätt. Från 

tider när befälen inte visste vem det var som anropade på radion, till dagens mer 

sofistikerade system som Automatic Identification System (AIS) som direkt kan 

identifiera fartygen i sitt närområde. Från papperssjökort till elektroniska sjökort med 

många finesser och tillval som i stor utsträckning nästan helt ersatt papperssjökorten på 

fartygen idag. Det finns en stor mängd utrustning av olika fabrikat med olika hantering 

som idag är obligatorisk på bryggan ombord fartygen i handelsflottan. Den äldre 

generationen har fått anpassa sitt arbetssätt över tid på grund av den snabba tekniska 

utvecklingen. Medan yngre sjömän har lärt sig de nya systemen från början. Eftersom 

den tekniska delen på fartygsbryggorna ständigt förändras måste även befälens kunskap 

utvecklas och det är en utmaning för sjöfarten. 	

	

I och med ny utrustning och sjöfartens tillämpning av ny teknik tillkommer krav på att 

utrusta fartygen och utbilda befälen. Electronic Chart Display and Information System 

(ECDIS) blev ett krav på alla fartyg som omfattas av SOLAS (Safety Of Life At Sea) 

från 1:a juli 2012 och rederierna skulle vara färdiga med installationen 1:a juli 2018 

(IMO 2017). Transportstyrelsen (2019) skriver att alla fartyg med godkänd ECDIS-

utrustning skall ha utbildad besättning. 	
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Studien fokuserar på ECDIS som är ett navigationsverktyg som sällan används mer än 

de grundläggade funktionerna av vakthavande bryggpersonal, det visar tankfartyget 

Ovits grundstötning (Maritime Accident Investigation Branch, MAIB 2014). ECDIS har 

en mängd olika inställningar och funktioner som kan vara direkt avgörande för fartygets 

säkra framfart. Tillval kan vara överflödiga och ibland till och med kunna äventyra 

fartygets navigation. 	

	

Även om rederier följer de anvisningar, rekommendationer och lagar som finns kring 

utbildning av ECDIS-operatörer kan det fortfarande finnas en bristande kompetens om 

hur systemet kan användas optimalt. Bielic, Hasanspahic & Culin (2017) nämner kraven 

som finns på utbildningen av besättningen ombord. Befälen ombord tankfartyget Ovit 

hade tillräcklig utbildning, men i detta fallet fattades användarerfarenheter. Rederiet 

hade utbildat sin personal enligt kraven men fartyget gick ändå på grund i Engelska 

kanalen, detta på grund av ett felaktigt användande av ECDIS och dess 

säkerhetsfunktioner. Ruttplaneringen gjordes av ett oerfaret befäl utan att kontrolleras 

av befälhavaren. Befälet hade felaktiga inställningar och larmen var även avstängda 

vilket resulterade i att vakthavande befäl gick på grund (MAIB 2014). 	

	

Detta är bara ett av många fall där ett bristfälligt handhavande av ECDIS-systemen 

resulterat i en olycka. Implementeringen av ECDIS har förenklat och effektiviserat 

arbetet gentemot tidigare när befälen enbart använde papperssjökort, men 

digitaliseringen medför samtidigt en mer komplex arbetsmetod. En kombination av för 

stor grad av tillit på den tekniska utrustningen i samband med okunskap om 

utrustningens funktioner är en faktor som kan äventyra fartygets säkra framfart. Dagens 

aktiva och blivande befäl är de grupper användare som kan ha åsikter kring 

utbildningens utformning och hur den skall genomföras på bästa sätt för att få 

kunskapsklyftor att minska. Det är därför viktigt att lyfta åsikter om hur ECDIS används 

och hur det kan förbättras. 
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur aktiva sjöbefäl och avgångsstudenterna upplever 

ECDIS samt om ECDIS-kompetensen upplevs som tillräcklig ombord för fartygets 

säkra framfart.	

	

Frågeställningar:	

1. Hur upplever dagens aktiva sjöbefäl och avgångsstudenterna ECDIS?  

2. Hur upplever aktiva sjöbefäl och avgångsstudenterna sin ECDIS kompetens och 

utbildning samt hur skulle den kunna utvecklas?  

3. Hur upplevs säkerheten, navigationen och reseplaneringen efter 

implementeringen av ECDIS? 

 

3 Metod 
 
Studien genomfördes enligt Patel och Davidssons (2011) semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Varje utförd intervju fick ett utvecklande samtal med en tydlig ram formad 

runt studiens syfte. Tanken var att låta respondenterna i studien få utveckla sina svar 

och berätta från ett eget perspektiv för att ge en tydligare bild av hur de upplever sin 

verklighet. 	

	

Intervjuerna bestod av standardfrågor som respondenterna har svarat på. För att uppnå 

ett utvecklande samtal cirkulerade intervjun kring dessa frågor men omfattade även 

kringliggande frågor där en respondent kunde utveckla sina svar ytterligare. Patel och 

Davidsson (2011) menar att det är fördelen med kvalitativa intervjuer och beskriver att 

denna typ av intervjustruktur är att föredra för denna studies typ av utvecklande 

frågeställningar.	

	

Intervjuerna har spelats in samt transkriberats för att vid senare tillfälle kunna 

analyseras. Informationen som har insamlats har sedan analyseras och kategoriserats 

enligt fyra olika övergripande teman som framkom under intervjuerna och jämfördes 

mellan urvalsgrupperna samt med tidigare litteratur. 	

	

Datainsamlingen till studien bestod av studentuppsatser från DiVA där sökorden: 
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sjöfart, ECDIS, maritime och human error maritime användes. Vetenskapliga artiklar 

och forskningspublikationer från sökningar på Google där sökord: human error ECDIS 

maritime användes. Haverirapporter, regler och statistik som användes i denna studie 

togs från tillförlitliga och erkända organisationer som Statens Haverikommission 

(SHK), MAIB och Transportstyrelsen. 

 
3.1 Urval 
Respondenterna kommer från två olika urvalsgrupper. En grupp med avgångsklassen på 

sjökaptensprogrammet i Kalmar 2019 och en urvalsgrupp med aktiva sjöbefäl. Urvalet 

av respondenter grundar sig i ambitionen att finna medverkande med kunskap i studiens 

ämne. Totalt tillfrågades 20 personer var av 10 personer har medverkat, jämt fördelat i 

varje urvalsgrupp. Efter 10 intervjuer uppnåddes mättnad på grund av återkommande 

svar från respondenterna. Gruppen av aktiva sjöbefäl omfattar olika befattningar och 

tjänstgör på olika fartygstyper i syfte att representera hela yrkeskåren. De aktiva 

sjöbefälsrespondenterna representerar RoRo-, tank- och kryssningsfartyg, samt 

befattningarna andrestyrmän och överstyrmän. De aktiva befälen kontaktades via 

Sjöfartshögskolan i Kalmar under refresh-kurser. Vid dessa tillfällen tillfrågades 

kursdeltagarna om de ville medverka i en anonym studie angående deras upplevelser om 

ECDIS. För att bredda denna urvalsgrupps omfång av respondenter från olika 

fartygstyper, befattningar och åldrar kompletterades det med respondenter kontaktade 

via rederier. Studenter från avgångsklassen tillfrågades slumpmässigt om de ville delta i 

studien. På detta sätt åstadkommer studien en målstyrd urvalsgrupp, vilket är att föredra 

enligt Bryman (2018) i en kvalitativ studie eftersom den får medverkande som har 

kunskap och insikt i ämnet som berörs. 

 
3.2 Etiska överväganden 
I denna studie medverkar det personer i intervjuer vilket gör det viktigt att behandla 

personuppgifter och informationen de lämnar ut på ett korrekt sätt. Innan intervjuerna 

informerades de medverkande om detta och hur de kan gå tillväga om de vill dra sig ur 

studien samt hur informationen de lämnar kommer att behandlas. Vid varje 

intervjutillfälle gavs information till respondenterna angående de etiska krav studien 

förhåller sig till. Studien följer de fyra grundläggande etikreglerna som Patel och 

Davidsson (2011) beskriver. Studien hanterade informationskravet genom att informera 

respondenterna om forskningsstudiens syfte. Samtyckeskravet ger rätten till 

respondenterna att själva bestämma över sin medverkan och att de när som helst kan dra 
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sig ur studien. Konfidentialitetskravet hanterades genom att informationen som 

respondenterna lämnar behandlas på ett sätt så obehöriga inte kan få tillgång till det.  

Med nyttjandekravet informerades respondenterna att uppgifter om och från de 

medverkande endast kommer användas för studiens ändamål. 

 

4 Teoretisk referensram 
 
Att olyckor till sjöss förekommer är ingen nyhet. Det finns många haverirapporter om 

olyckor och tillbud med svensk anknytning som Statens haverikommission utreder. 

Listan blir hela tiden längre. Mer än 80% av alla maritima olyckor sker på grund av den 

mänskliga faktorn (Schröder-Hinrichs 2010). Enligt haverirapporten av MAIB (2017) 

angående grundstötningen med bulkfartyget Muros kan det utläsas att det var bland 

annat på grund av den mänskliga faktorn som denna olycka skedde eftersom ECDIS 

inte hanterades på ett korrekt sätt. Haverirapporten visar att både säkerhetsinställningar 

och larm var avstängda eller ignorerade. Rutten gjordes om tre timmar innan 

grundstötningen skedde och kaptenen kontrollerade inte rutten eller godkände den efter 

att den färdigställdes.	

	

Perrow (1999) beskriver problematiken med den snabba teknologiska utvecklingen som 

skett det senaste decennierna. System som bara blir mer avancerade och har potential att 

fallera på många olika plan, inte minst när systemen är uppbyggda för mänsklig 

interaktion. Sjöfarten enligt Perrow är en bransch med ett komplext orsakssamband, där 

allt ifrån en dåligt kalibrerad radar till väderfenomen har inverkan på olyckorna. 

Begreppet “mänskliga faktorn” är brett och innefattar mycket. Perrow menar att 

mänskliga faktorn kan vara operatörsfel och systemfel, och Fahlgren (2010) beskriver 

även i sin bok att det finns flera parametrar som spelar in som dagsform, uppväxt och 

sömn. Perrow (1999) har även åsikter om statistiken att 80% skulle vara den mänskliga 

faktorn vid olycka. Perrow tror det är närmare 40% som är direkta operatörsfel om man 

ser till hela sambandet i sjöfartens segment av transport. Att 5 till 10% av olyckorna 

skulle vara rena systemolyckor. Resterande 30 till 35% menar han att det många olika 

faktorer och omständigheter som spelar in på grund av sjöfartens unika miljö som 

transportslag. Det kan handla om faktorer som språkbarriärer i kommunikation mellan 

sjömän från olika nationaliteter, att de seglar med skadad utrustning eller oväntade 

händelser till sjöss som resulterar i överarbetade sjömän och liknande företeelser som 
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ligger i sjöfartens natur (Perrow 1999). Fahlgren (2010) har också åsikter om statistiken. 

Han menar att det blir ett missvisande mått som skapat allmänna uppfattningar om att 

det skulle ske flera olyckor idag från tidigare, vilket inte är fallet utan ofta tvärtom och 

där den mänskliga faktorn skyltas som syndabock. Fahlgren menar att tack vare den 

mänskliga faktorn har de tekniska orsakerna till olyckor minskat markant eftersom vi 

har med tiden kunnat eliminera många tekniska fel. Olyckor fortsätter att ske vilket 

resulterar i att den mänskliga faktorn får åta sig den procentuella minskningen från den 

tekniska delen. Fahlgren anser att det blir missvisande att enbart se till den statistiken, 

utan förespråkar att man ska se till helheten av olycksstatistik och i med sin bakgrund 

som pilot tas ett exempel från International Air Transport Association (IATA) där de 

studerat över 200 flygbolag under 30 år där antal haverier per en miljon starter gått från 

ca 25 till 0.8. Fahlgren ser på den mänskliga faktorn som en positiv och vital faktor 

inom sektorer som flyg, sjöfart och kärnkraftverk där komplexa teknologiska system 

interagerar med människan. Fahlgren skriver om människans förutsättningar som 

upptäcker svagheter, misstag och kan analysera data för att fatta rätt beslut. 

Begränsningar som stress, aggressivitet och sjukdom påverkar omdömet och han 

poängterar vikten i kunskap om hur människan fungerar och känna till när någon 

närmar sig sina begränsningar. Enligt Fahlgren finns det en mängd olika parametrar som 

spelar in i den mänskliga faktorn som sömn, dagsform, uppväxt, motiverade mål för 

individen och erfarenhet.	

	

Grech, Horberry & Koester (2008) menar att fartygsbryggorna ofta saknar enhetlighet. 

Utrustningen kommer ofta från flera olika tillverkare som har sin egen standard och 

utformning. Det i kombination med variationer på navigationsutrustningens placering 

från fartyg till fartyg kan vara bidragande faktorer till olyckor. Grech et al. (2008) 

skriver att enligt U.S National Transport Safety orsakades en tredjedel av maritima 

olyckor på grund av dålig design av utrustningen. Det finns flera olika tillverkare av 

ECDIS-system och alla system ser olika ut. Brattvall och Persson (2018) visar i sin 

undersökning att många som använder ECDIS tycker att systemen är mer komplicerade 

än vad de nödvändigtvis behöver vara. De nämner ytterligare att det finns en 

problematik mellan standardisering, innovationsmöjligheter och vidareutveckling av 

systemen och att balansen däremellan är svår. Flera av deras respondenter nämner att en 

standardisering av bland annat terminologi behövs. Även Transas, som är en tillverkare 
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av ECDIS-system, säger att det vore positivt med en standardisering av terminologi och 

minimiuppsättning av funktioner (Brattvall och Persson 2018).	

	

Enligt Transportstyrelsen (2014) ska det på alla SOLAS-fartyg finnas godkänd ECDIS-

utrustning senast från den 1:a juli 2018 och befälhavaren samt alla övriga däcksbefäl 

skall inneha en generisk ECDIS-utbildning samt en typspecifik ECDIS-utbildning på 

den modellen av ECDIS som fartyget använder. Den typspecifika ECDIS-utbildningen 

kan enligt Transportstyrelsens krav genomföras på flera olika sätt, hos tillverkaren i 

land men även ombord av kompetent personal. 	

	

Enligt Lusic, Bakota & Mikelic (2017) är det ett alarmerande antal deltagare i deras 

studie som inte har en tillräcklig eller säker hantering av främst säkerhets- och 

larmfunktioner. Lusic et al. (2017) beskriver att det inte är allt för förvånande eftersom 

en viss grupp av deltagarna i studien är vana vid att arbeta med papperssjökort och inte 

har den tekniska färdigheten. Framtidens fartyg kommer enbart innehålla ECDIS på 

grund av ovan nämnda krav vilket gör detta till ett högst aktuellt problem. Lusic et al. 

(2017) studie visar även att de mest vanliga felen som befälen gör vid användande av 

ECDIS är felaktigt satta säkerhetsparametrar, okunskap kring larmsystem och bristen på 

kontroller samt sjökortsrättningar. Studiens resultat visar att en viss andel av 

nyexaminerade (<5 års erfarenhet) klarade vissa delar av testen. Befälen med längre 

erfarenhet till sjöss (>5 års erfarenhet) hade mycket sämre resultat. De befälen med 

längre erfarenhet klarade inga av studiens test angående säkerhetsparametrar i ECDIS, 

dessa grupper var alltså 5-10 års erfarenhet, 11-20 och mer än 20 års erfarenhet till 

sjöss. Lusic et al. (2017) studie gör även en annan gruppering kring huruvida 

testpersonerna klarar att använda de korrekta planeringen i ECDIS. Denna gång är det 

via rang och där visar studien att den som jobbar med ECDIS i sitt dagliga arbete är den 

som klarar testerna absolut bäst, vilket var andrestyrman. Gruppen med tredjestyrmän 

klarade testerna med sämst resultat och ju högre rang ifrån andrestyrman försämras 

desto mer resultaten i testerna. 	

	

Att träning ger färdighet är ett vedertaget ordspråk och det beskriver Lützhöft (2004) i 

sin studie. Vikten av att använda systemen framkommer tydligt då Lützhöft nämner att 

befälen inte bara bör känna till hur systemen fungerar, utan även hur systemen bör 

användas. Det krävs träning och praktisk erfarenhet för att kunna erhålla insikt i hur 
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man i verkligheten använder systemen och på bästa sätt erhåller en säker framfart av sitt 

fartyg. Genom ett kontinuerligt användande behålls kunskaperna kring användandet och 

misstag kan undvikas. Lützhöft påpekar även att det finns olika aspekter också på hur 

tillverkarna ska tolka deras resultat inför deras arbete att utveckla mer användarvänliga 

system. Det författaren nämner är att det är lätt att analysera stel statistik och det är 

svårare att se om systemen uppfyller kraven vid den mänskliga interaktionen i arbetet. 	

	

Lusic et al. (2017) och Bielic et al. (2017) nämner att utbildning i användandet av 

ECDIS sker, men olyckorna fortsätter att inträffa. Studierna skildrar de nuvarande 

kraven och redogör dess undermåliga standard, samt vikten av praktisk erfarenhet och 

träning i ECDIS. Bielic et al. (2017) skriver även att eftersom utvecklingen hela tiden 

sker måste utbildningarna hänga med i samma tempo. Eftersom teknologin blir allt mer 

avancerad med tiden kommer fler möjligheter med systemen och där måste 

utbildningarna hålla en fortsatt kontroll på att utbildningarna kring användandet håller 

den nivå som krävs för att förstå systemen på ett riktigt och korrekt sätt. Dessutom 

nämner Bielic et al. att det finns över 30 olika designer av ECDIS-systemen. Senare i 

studien nämner Bielic et al. även att standardisering av ECDIS-systemen troligtvis inte 

kommer bli av inom den närmsta framtiden och utbildning och träning på systemen 

ombord är av betydande roll. 

	

5 Resultat 
 
I intervjuerna deltog respondenter från Sjöfartshögskolans avgångsklass 2019 från 

sjökaptensprogrammet samt aktiva nautiska sjöbefäl inom RoRo-, tank- och 

kryssningsfartyg. Av intervjuerna som gjorts har det framkommit relativt 

överensstämmande svar från båda urvalsgrupperna som har medverkat i studien. Den 

klara skillnaden mellan urvalsgrupperna var att de sjöbefäl som har jobbat med ECDIS 

aktivt ute till sjöss i sin yrkeskarriär menar att det finns en relativt hög nivå av kunskap 

inom bryggteamet, men att det förekommer en variation i kunskap från befäl till befäl 

beroende på olika faktorer och att det alltid finns det utrymme för mer utbildning. 

Sjökaptensstudenterna känner att utbildningen inte varit tillräcklig inför deras blivande 

roll som styrmän och att kraven för certifiering är för låga under utbildningen. De aktiva 

befälen menar att det har mer med individens egna intresse att göra än med 
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utbildningarna de har fått. Dock lägger de även vikt i att utbildningarna inte ska ha för 

låga krav. Resultatet presenteras i fyra teman här nedan. 

 

5.1 ECDIS kompetens 
Den generella bilden av vad som avgör om ett bryggbefäl har en gedigen kunskap inom 

ECDIS består av flera faktorer, men respondenterna har varit relativt samstämmiga i 

vilka dessa faktorer är. Båda urvalsgrupperna har nämnt intresse och erfarenhet som 

nyckelfaktorer för kunskap i användandet av ECDIS. Många av de aktiva befälen menar 

att det har mycket att göra med om befälet är eller har varit navigationsstyrman. För det 

är i den rollen som befälet verkligen sätter sig in i systemet och får en gedigen ECDIS-

kompetens för att arbetsuppgifter kräver det. Med tiden och befordran blir det dagliga 

arbetet med ECDIS mindre och mindre eftersom arbetsuppgifter och ansvarsområden 

förändras. Har befälen en gång varit navigationsstyrmän har de oftast en bra kompetens 

i ECDIS. Både studenterna och de aktiva sjöbefälen menar att för att lära sig ECDIS 

från grunden krävs ett intresse. Även om ruttplanering och uppdateringar inte ingår i 

deras arbetsuppgifter, utan istället utförs av navigationsstyrman, brukar intresserade 

befäl lägga mer egen tid på ECDIS och lära sig hur den fungerar. 

 
Annars har det varit mycket mer om du är intresserad så kan du, annars kan du inte (- Befäl 1) 

 

Studenterna har i större utsträckning nämnt ålder som en bidragande faktor till 

kunskapsklyftorna. De har sagt att ålder och teknikvana avgör hur lätt vissa befäl har att 

lära sig de ofta komplexa och oanvändarvänliga systemen. Studenterna menar att det 

försvårar för de äldre befälen och att det kan göra dem mindre villiga att lära sig 

eftersom de inte kommer använda ECDIS lika många år som avgångsstudenterna. 	

	

När respondenter ur båda urvalsgrupperna beskriver vad de känner att de har ett 

underskott av ECDIS-kunskap har det ofta varit inom områden som de inte använder 

ofta. Om en respondent har sagt att de är mindre bra på ruttplanering har de även i 

intervjun nämnt att ruttplanering är något de sällan gör. Detta är en genomgående trend i 

de intervjuerna vi har genomfört och beskriver våra resultat generellt sett. 
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5.2 ECDIS utbildning 
Det utbildningen har gemensamt för de aktiva sjöbefälen är de två kraven som ställs för 

ECDIS-certifiering. En generisk ECDIS-utbildning och en typspecifik ECDIS-

utbildning för det fabrikat på ECDIS som används ombord deras fartyg. Vad det gäller 

den generiska ECDIS-utbildningen ansåg det flesta sjöbefälen att den var tillräcklig för 

grunderna. Kvaliteten på den typspecifika ECDIS-utbildningen ansåg dock många 

respondenter av de aktiva sjöbefälen att det fanns rum för utveckling. Internetbaserade 

Computer Based Training (CBT)-moduler som lätt klickas igenom eller 

utbildningsmanualer som självständigt studeras ansåg befälen inte var optimala ur 

lärosynpunkt. Majoriteten föredrog modellen med kurs och instruktör i någon eller 

några dagar för att sätta sig in på djupet i utrustningen. Det som återkommer i 

intervjuerna med de aktiva befälen är att det måste finnas ett intresse att själv utforska 

navigationsinstrumentet för att lära sig. Grunderna kan läras från utbildning, men för att 

känna sig bekväm med utrustningen måste en fördjupning ske på egen hand. Hur väl 

kraven ställer sig mot kunskapen som krävs för att använda ECDIS säkert i det dagliga 

arbetet menar de aktiva befälen att det är tillräckligt för grunderna, men att det krävs att 

befälet aktivt arbetar med navigationsinstrumentet ECDIS för att känna en trygghet i 

det. 	

	

Majoriteten av sjöfartsstudenterna ansåg att den generiska ECDIS-utbildningen från 

skolan inte riktigt levt upp till deras förväntningar och tyckte att utbildningen kunde 

varit mer omfattande. Vad det gäller kraven för certifiering ansåg studenterna att dom 

var för låga. Studenterna tyckte det skulle ställas högre krav på examineringen av de 

certifierade momenten i ECDIS under utbildningen så att studenterna tvingas gå in mer 

på djupet i systemets helhet. När studenterna blev tillfrågade om de kände sig redo för 

sin framtida roll som styrman gällande ECDIS rådde en viss tveksamhet. De flesta 

känner sig inte helt bekväma med ECDIS än, men har ambitionen och intresset att 

vidareutveckla sina kunskaper. 

	
Jag tror att om man är i skolan så hade det varit bättre om det ställs större krav på eleverna att 

utföra alla moment som ECDISen har att ge. Att det verkligen finns ett slags betygsättande på 

att du verkligen fått med alla menyer, alla tillval och så vidare (- Student 3) 

 

Konceptet med Nav-trainer i vidareutbildning av ECDIS framkom från en av 

styrmännen ur gruppen av de aktiva sjöbefälen. Även en av studenterna från 
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sjökaptensklassen hade erfarenhet av det från sin praktik. Konceptet bygger på att 

rederiet har styrmän som själva utbildas grundligt och regelbundet i ECDIS och sedan 

åker runt till rederiets fartyg för att stanna en vecka och lära alla bryggans befäl ECDIS. 

Det aktiva sjöbefälet och studenten var mycket positiva och tacksamma till konceptet 

och det aktiva sjöbefälet nämnde att han hade till stor del Nav-trainer att tacka för den 

kunskap han har i ECDIS idag. 

 

5.3 ECDIS användarvänlighet 
Det framkommer tydligt att båda urvalsgrupperna tycker att ECDIS är ett relativt 

besvärligt system att använda. Resultatet från intervjuerna pekar på att alla är positiva 

till ECDIS och att det har förenklat arbetet på många sätt, men respondenterna anser att 

det fortfarande finns aspekter att utveckla innan systemet är komplett. De tycker ofta att 

det är svårt att få en överblick av sjökortet samt att det är komplicerat att använda dess 

funktioner. Dock nämner flera respondenter att framtiden för ECDIS är positiv och att 

nya mer utvecklade system kommer att lösa den nuvarande problematiken. Då nämner 

de bland annat att större skärmar skulle lösa problemet med den begränsade överblicken 

och att de har sett exempel på ECDIS-system som påminner om de gamla sjökorten 

men i en digital version. 	

	

Några av respondenterna har arbetat med olika fabrikat av ECDIS och nämner att det 

skiljer mycket mellan dessa. De säger att vissa fabrikat är mycket användarvänliga och 

inte alls svåra att lära sig eller besvärliga att använda, medan andra system har krångliga 

menyer och funktioner som försvårar det dagliga arbetet. Bland studenter nämns det 

ofta att just ruttplaneringen är en sak som de inte känner sig helt bekväma med. 

Studenterna som känner sig minst trygga med ruttplaneringen är de som inte har 

planerat rutter på sina praktiker och alltså inte provat på det i någon större utsträckning. 

Överlag anser de aktiva sjöbefälen att ruttplaneringen i ECDIS är bra, men det fanns 

synpunkter på att överblicken kunde varit bättre och föreslog en stor display på 

kartbordet som lösningen på detta. Ett befäl nämner att det skiljer mycket mellan olika 

fabrikat när det gäller ECDIS-layout och menyer, men det utgör inget större problem 

när det finns en manual att läsa. Samtidigt framför flera andra respondenter att det kan 

vara svårt att hitta rätt i ECDIS och det tar ett tag att lära sig, dock anser majoriteten av 

respondenterna att de lär sig bäst genom att arbeta praktiskt med ECDIS. 
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Ingen skulle kunna komma in och titta på en ECDIS och räkna ut hur olika tillval och 

funktioner fungerar, och det är synd. (- Student 1) 

 

5.4 ECDIS säkerhet och felhantering 
ECDIS påverkan säkerhetsmässigt efter implementeringen av ECDIS har enligt 

respondenterna förbättrats med navigationsinstrumentet med förutsättningarna att allt 

fungerar som det ska. Den stora fördelen ansåg grupperna är att kunna ha en 

lättillgänglig realtidsbild över sin navigation i cockpiten. En och annan styrman 

poängterar vikten av att inte har för stor tillit på utrustningen och veta vad de ska göra 

när ECDIS fallerar på något plan. Ett av befälen hade vid flera tillfällen erfarit GPS-

bortfall och ansåg att det var väldigt viktigt att veta vad de ska göra när GPS:erna 

fallerar. Kunskapen om död räkning och förmågan att använda ECDIS som ett vanligt 

sjökort. 

 
En sak jag tycker ni ska trycka på som jag har märkt när jag har seglat med både äldre och 

yngre är att som jag sa i början är att just det här när GPS signalen slutar fungera även om man 

har redundanta system så kan det gå åt helvete ändå. Det har det gjort på olika system för mig, 

när vi har hålla på att byta ECDIS:ar och så men att den har tappat IN signar genom att en 

kombox har brunnit upp eller att helt rent krasst att eftersom det är windows och så att den 

resetar sig själv att den tappar vilken port som ska va GPSen in och sånt och faktiskt varit i 

transas. Just det här att man vill kunna använda korten i ECDIS precis som papperskort, att 

man måste träna på det. asså detta bäring och avstånd, positionering, att du ska kunna köra 

även om du inte har pricken som visar vart du är nånstans. utan du ska bara kunna titta på 

kortet och ändå köra på det, för vi har inga mer papperskort som vi kan använda.(- Sjöbefäl 1) 

	

Det fanns till stor del enighet i båda grupperna angående fallgropar och felhantering och 

det vanligaste felen som befälen gör och det var angående larm och inställningar. 

Inställningar var främst att safety depth och safety contour inte var rätt inställt. Med 

larm ansåg många att det kan bli överväldigande med mängden larm som aktiveras och 

det kan resultera i att dom ignoreras eller i vissa fall att de stängs av. 
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6 Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur aktiva sjöbefäl och avgångsstudenter upplever 

ECDIS samt om ECDIS-kompetensen upplevs som tillräcklig ombord för fartygets 

säkra framfart. Informationen som framkommit ur studiens insamling av tidigare 

undersökningar, studier och haverirapporter har visat sig generellt stämma med det som 

framkommit ur denna studies resultat.	

 

6.1 Resultatdiskussion 
 
ECDIS från användarnas perspektiv 
En av frågeställningarna var hur dagens sjöbefäl och avgångsstudenter upplever ECDIS. 

Från intervjuerna har det framkommit att dagens aktiva bryggbefäl samt 

avgångsstudenter tycker att ECDIS är ett bra hjälpmedel och har förenklat arbetet 

ombord. Dock anser många av studiens respondenter att ECDIS inte är felfritt och kan 

många gånger vara omständigt och svårt att lära sig systemet. Resultatet i studien av 

Lusic et al. (2017) visar att alla inte kan hantera ECDIS på det sätt som det är tänkt. 

Detta kan bero på flera orsaker, men systemet är svårhanterligt och kräver viss teknisk 

kunskap och erfarenhet. Om de resultaten jämförs med vad respondenter har sagt under 

intervjuerna i denna studie kan det konstateras att ECDIS kan vara svårt, men befälen 

menar att med kontinuerligt användande lär de sig navigationsinstrumentet. Enligt Lusic 

et al. (2017) går det att lära sig eftersom det finns respondenter i deras studie från alla 

urvalsgrupper i nästan alla tester i studien som klarar testerna. Dock stämmer det 

överens med denna studie, det finns en tendens att vissa grupper är bättre än andra.  

	

Grech et al. (2008) menar att det finns en brist i navigationsinstrumentens design och 

utformning som kan resultera i olyckor. Hur väl olika fabrikat och modeller har lyckats 

med mjukvarans användarvänlighet skiljer. Brattvall och Persson (2018) skildrar i sin 

studie att det finns vissa modeller som är bättre än andra. De har i sin undersökning 

visat att aktiva sjöbefäl tycker att ECDIS ofta är mer komplicerat än vad det behöver 

vara samt att majoriteten av deras respondenter är positiva till en viss grad av 

standardisering av fartygsbryggornas navigationsutrustning. Detta har även framkommit 

ur intervjuerna som genomförts i denna studie. Ett antal respondenter säger att det finns 

vissa ECDIS-fabrikat som är bättre och lättare. Bland annat nämner en respondent att 
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nyare modeller av ECDIS oftast är bättre än äldre modeller, då de är mer inriktade på 

användarvänlighet och mer pålitliga. 

	

ECDIS kompetens och utbildning 
En annan frågeställning studien undersökte var hur aktiva sjöbefäl och 

avgångsstudenterna upplever sin ECDIS-kompetens och utbildning samt hur skulle den 

kunna utvecklas. IMO (2017) ställer krav på att ECDIS ska finnas ombord och 

Transportstyrelsen (2014) ställer krav på utbildningen av befälen. Transportstyrelsen 

(2014) skriver bland annat om flera olika sätt för hur den typspecifika ECDIS-

utbildningen får genomföras. Majoriteten av befälsrespondenter anser att den generiska 

ECDIS-utbildningen har varit på en rimlig nivå, dock är den generella uppfattningen 

hos studenterna att den kan utvecklas mer. Större delen av respondenterna från båda 

grupperna tycker dock att den typspecifika ECDIS-utbildningen kan förbättras. De 

nämner ofta att en kurs med en instruktör från tillverkaren av ECDIS-systemet är det 

bästa sättet. Transportstyrelsens krav på den typspecifika ECDIS-utbildningens 

utformning tillåter en större frihet för rederiet att utforma utbildningen för sina befäl. 

Detta resulterar i utbildningsmanualer och CBT-moduler som det aktiva befälen i 

studien ansett inte varit optimalt ur lärosynpunkt. Utrymme finns därav för 

Transportstyrelsen att skärpa kraven gällande utformningen av den typspecifika ECDIS-

utbildningen. 

 

De aktiva sjöbefälen lägger stor vikt på ett intresse för lärande på egen hand och att 

aktivt arbeta med utrustningen för att lära sig. Det är även något som Lützhöft (2004) 

lyfter fram i sin studie, att inte bara att känna till systemet på en ytlig nivå. Ovissheten 

som avgångsstudenterna upplever i sin kunskap av ECDIS grundar sig nog mycket i den 

begränsade tiden studenterna har fått arbeta med navigationsverktyget i skolan och 

under sina praktikperioder. Från intervjuerna med de aktiva sjöbefälen går det att utläsa 

en känsla av att ”det kommer med åren”, men att mycket ligger på individen om de vill 

lära sig systemet grundligt. När ett befäl blev tillfrågad om han kände sig förberedd att 

börja jobba som navigationsstyrman efter sin ECDIS-kurs skrattade han och sa nej, men 

idag kände han sig trygg och bekväm med att hantera ECDIS. Han påpekade även att 

han började jobba på tankfartyg och kände att de kraven som oljebolagen ställer är 

högre än vad han fick lära sig på sin utbildning. Vikten av att ha en ambition att läsa 

manualer och att sätta sig in på djupet på egen hand för att bli bekväm med 

navigationsinstrumentet är ett genomgående budskap från de aktiva sjöbefälen. Blir du 
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mönstrad som navigationsstyrman kommer kunskapen med tiden eftersom din 

arbetsuppgift kräver det. Annars blir den stora utmaningen för individen att sätta sig in i 

ECDIS på egen hand anser respondenterna.	

	

Kunskapsklyftor inom bryggteamet är något som finns i mer eller mindre grad ute på 

fartygen. De aktiva befälen menar att det har att göra med befattning och på så sätt 

arbetsuppgifter, men också ansvar samt intresse. Hos studenterna var majoriteten eniga 

om att ålder och teknikvana låg bakom kunskapsklyftorna. Den gemensamma nämnaren 

i båda grupperna är att mer träning inte skulle skada. Generellt sätt var det ingen av de 

aktiva befälen som uttryckte någon större problematik med kunskapsklyftor. Ofta är 

bryggan bemannad med befäl som har god ECDIS-kunskap och det är de befälen som 

hanterar navigationsinstrumentet. Faran med kunskapsklyftor är när bryggan enbart är 

bemannad med ett befäl med en begränsad kompetens av navigationsinstrumentet. Båda 

fallen om Muro (MAIB 2017) och Ovit (MAIB 2014) skedde olyckorna på grund 

felaktigt handhavande av ECDIS. I fallet av Muros grundstötning (MAIB 2017) går det 

att utläsa från haverirapporten att bryggan var bemannad av kapten, en matros och 

kadetten innan andrestyrman kom upp på vakt och fick order om att lägga om rutten. 

Rutten borde ändrats av kapten när det både fanns tid och bemanning, men istället 

väntade han in styrman som fick utföra ruttändringen. Den nya rutten färdigställdes men 

verifierades aldrig av kaptenen. Nya rutten blev färdig tre timmar innan grundstötningen 

och innehöll många faror och varningar som aldrig sågs över. 	

	

Både Lusic et al. (2017) och Bielic et al. (2017) beskriver att kraven är undermåliga och 

att mer träning och praktisk erfarenhet är nödvändigt. Enligt Lützhöft (2004) är praktisk 

träning den viktigaste aspekten i inlärningen. När det kommer till gruppernas 

synpunkter på utbildningen var den generella uppfattningen att det fanns rum för 

utveckling både av den generiska och den typspecifika ECDIS-utbildningen. Nav-

trainer som två av respondenterna nämner är ett väldigt intressant koncept. Många av de 

kriterier som respondenterna ger för hur dom skulle vilja vidareutveckla sina kunskaper 

och få sin träning innefattas av konceptet. Utbildningen innebär att styrmännen får sitta 

ner med en instruktör på sin arbetsplats med fartygets egen ECDIS och gå på djupet i 

systemets funktioner. Det kanske är modellen för framtida vidareutbildning. 
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ECDIS navigation och säkerhet 
Studien undersökte även hur säkerheten, navigationen och reseplaneringen upplevs efter 

implementeringen av ECDIS. Många av respondenterna ur båda urvalsgrupperna anser 

att ECDIS i de allra flesta aspekterna har ökat säkerheten ombord. Dock säger flera att 

mängden larm som kommer från ECDIS ofta är onödiga och överflödiga. De nämner 

larm som de inte tycker har någon betydelse för fartygets säkra framfart och att dessa 

kan skapa en nonchalans till de viktiga larmen. Det är även denna typ av inställningar av 

larmen som flera respondenter nämner är ett av de vanligaste felen som görs vid 

handhavande av ECDIS, att viktiga larm stängs av för att undvika att en stor mängd 

larm förekommer och stör navigeringen. Perrow (1999) skriver bland annat att han tror 

att ca 40% av olyckorna som sker är rena operatörsfel inom sjöfarten. Ovan beskriven 

problematik säger respondenterna är vanligt förekommande och äventyrar säkerheten 

för fartyget genom att störa befälets koncentration och medverkar till operatörsfel samt 

ökar risken för att en olycka orsakas av den mänskliga faktorn. Enbart ett fåtal 

respondenter nämner att tekniska fel och brister på utrustningen skulle kunna vara ett 

problem för säkerheten. Dock säger en av respondenterna att det är den främsta bristen i 

ECDIS och nämner att det sker ofta att systemet kraschar. Fahlgren (2010) skriver att 

mänskliga faktorn ofta beskylls för olyckor, men att det egentligen är tack vare 

mänskliga faktorn som tekniska fel har minskat. På grund av att det finns utrymme för 

teknisk utveckling av ECDIS kan olyckorna som orsakats av den markant minska.	

	

Momenten reseplanering och navigation har blivit bättre och lättare med 

implementeringen av ECDIS anser studiens respondenter. Dock nämner båda 

urvalsgrupperna att det finns brister i kompetens vid handhavande och arbete med dessa 

moment. Flera medverkande säger i intervjuerna att de inte har så hög kompetens inom 

reseplanering som de hade önskat. De nämner att detta beror på hur mycket de arbetar 

med detta moment och på det viset håller kunskapen uppdaterad. Det finns vissa 

samband mellan ålder, befattning och tiden sen de arbetade med reseplanering, som 

även nämns av Lusic et al. (2017). Ålder nämner studenterna som en faktor, men den 

mest utmärkande faktorn anser den större delen av de medverkande är hur mycket de 

jobbar med reseplanering eller hur länge sen det var de jobbade med det. Detta nämner 

även Lützhöft (2004) i sin studie. Lützhöft skriver att om de inte arbetar med systemen 

kommer kompetensen minska med tiden, och detta säger respondenterna i denna studie 

är en av de viktigaste faktorerna om bryggbefäl kan använda ECDIS på rätt sätt. Det 

sambandet går även att se i studien av Lusic et al. (2017). 
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6.2 Metoddiskussion 
I denna studie valdes en kvalitativ intervjumetod (Patel och Davidsson, 2011) på grund 

av att det på ett bättre sätt kan visa en bred och utvecklad bild av hur kompetensen 

ombord upplevs samt användarnas perspektiv av ECDIS. Den stora fördelen är att 

respondenterna med egna ord får beskriva deras perspektiv och själva utveckla hur 

bland annat utbildning i ECDIS borde förändras. Studien kan med denna information 

enklare peka på problemområden istället för att enbart visa att det finns problematik. 	

	

Denna studie valde en målstyrd urvalsgrupp, denna typ av målstyrd urvalsgrupp 

beskriver Bryman (2018) är den vanligaste typen för en kvalitativ undersökning på 

grund av att respondenterna har kännedom om ämnet i fråga och kan svara på frågorna i 

studien. Den kvalitativa intervjumetoden lämpar sig bra för denna studies typ av resultat 

som skall vara utvecklande, istället för den kvantitativa datainsamlingsmetoder som 

beskrivs av Bryman. Enligt Bryman finns det ett uppenbart intresse för mätbarhet inom 

kvantitativa metoder. Detta för att i enkäter bland annat får rådata som kan analyseras 

och bearbetas, enligt Patel och Davidsson (2011). Denna typ har fördelen att det 

förenklar senare studier i replikation och validitet syfte, som Bryman (2018) beskriver. 

Denna studie har inget intresse av denna typ av rådata och mätbarhet, utan vill beskriva 

situationer och upplevelser.	

	

En problematik med kvalitativa intervjustudier enligt Bryman (1997) är att de ofta 

tenderar att få problem när intervjuerna skall analyseras och sammanfattas utan att 

influeras av studiens huvudmäns egna uppfattningar och åsikter. Problematiken uppstår 

när det inte finns rådata som antingen visar svart eller vitt utan det finns många nyanser 

som skall måla en bild som speglar verkligheten bäst. Samtidigt som detta är ett 

problem kan ibland även resultatet bli otydligt eftersom att det kan tolkas olika från 

person till person med olika perspektiv och världsbild (Bryman 1997). För denna studie 

har, på grund av ovanstående beskriven problematik, alla intervjuer transkriberats. 	

	

Kvantitativa studier har delvis samma problem med tolkning, fast i ett tidigare stadie 

beskriver Bryman (2018). Detta är på grund av att man utsätter de medverkande i den 

kvantitativa studien för en strukturerad intervju eller enkät som ofta utgår från 

huvudmännens egna perspektiv. Utöver detta går det inte med säkerhet känna till 
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kvaliteten i svaren som på grund av att de inte känner till hur stor kunskap de 

medverkande har i ämnet. Om en enkät skulle skickats ut för att besvara denna studies 

typ av frågeställningar finns risken för att resultatet hade varit platt och intetsägande, det 

finns även en risk att inte kunna besvara studiens syfte om respondenterna inte får 

utveckla sina svar. 	

	

En renodlad litteraturstudie, som beskrivet av Forsberg och Wengström (2016), hade 

inte kunnat ge det resultat som behövs för denna studies frågeställningar. ECDIS är ett 

avancerat navigationsverktyg i ständig utveckling och har dessutom enbart varit ett krav 

ombord på fartygen sedan 2018. Detta hade bidragit till en avsaknad av relevant 

litteratur för att göra denna studie. En litteraturstudie är ej lämplig på grund av att denna 

studie går ut på att framföra respondenternas åsikter för att förbättra ECDIS samt 

utbildningen kring den. 

	

7 Förslag till vidare forskning 
 
Detta arbete ger en insyn i hur ECDIS upplevs av dagens användare. För att utveckla 

ECDIS med tillverkarna skulle en vidare forskning om en mer standardiserad design 

och terminologi vara intressant. Även liknande studier kan vara intressant inom andra 

brygginstrument även om ECDIS är en av de mest komplexa instrumenten.  

 

Det skulle även vara intressant med en jämnförelse mellan CBT-moduler och nav-

trainer konceptet. En studie som fokuserar på hur aktiva sjöbefäl anser att 

vidareutbildning av ECDIS bör utföras.	
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Intervjuinformation 
 
En del av vårt examensarbete kommer omfattas av intervjuer. Intervjuerna kommer 
innefatta dina upplevelser/erfarenheter och åsikter om Electronic Chart Display and 
Information System (ECDIS). Intervjuerna kommer spelas in och sedan transkriberas.	
	
Syftet med studien är att få en bild av hur aktiva sjöbefäl och avgångsstudenterna från 
Sjökaptensprogrammet 2019 upplever ECDIS med avseende kunskap, säkerhet, 
erfarenheter, användarvänlighet och övriga åsikter.	
	
Ditt medverkande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
motivering.	
	
Informationen du lämnar kommer behandlas konfidentiellt och varken individer eller 
rederier kommer nämnas vid namn. Informationen från intervjuerna som lämnas 
förvaras säkert och från obehörig åtkomst.	
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Frågemall 

 

Inledande Frågor	

Hur gammal är du?	

Hur länge har du varit till sjöss? Bakgrund	

Vilket typ av fartyg jobbar du på?	

Vad har du för befattning?	

	

1.Hur upplever du navigationsintrumentet ECDIS?	

• Användarvänlighet? 

• Kan du kommentera om tillval och funktioner? 

• Brister och förändringsmöjligheter? 

• Positiva saker? 

	

2.Hur upplever du din egen kunskap om ECDIS? 	

• Vilka områden känner du dig mest kunnig och trygg med? 

• Vilka områden känner du ett visst underskott av kunskap? Isåfall på vilket sätt? 

• Hur använder ni ECDIS ombord? 

	

3.Hur upplevde du transaktionen från papperssjökort till implementeringen av ECDIS?	

• Vilken ECDIS utbildning har du genomgått?  

• Upplevde du din ECDIS utbildning som tillräcklig? 

	

4.Hur upplever du din kunskap gällande ECDIS från utbildning och praktiker?	

• Hur väl förberedd anser du att du är på din roll som styrman gällande ECDIS?  

• Hur skulle du vilja utöka dina kunskaper? 

• Hur anser du att kraven för certifiering för användandet av ECDIS ställer sig 

mot den kunskap som krävs för att hantera ECDIS optimalt och säkert?  

	

5.Om du ser till ditt bryggteam som helhet, hur ser du på kunskapsnivån gällande 

ECDIS?	

• Om kunskapsklyftor finns, vad tror du är orsaken? 



  
 

III 

6.Har du någon gång upplevt felaktigt handhavande av ECDIS som ledde till ett tillbud 

eller liknande farliga situationer? 	

• Vilka är det vanligaste felen befäl gör i ECDIS? 

	

7.Hur upplever du reseplaneringen i ECDIS?	

• Optimering 

• Komplexitet 

	

8.Hur ser du på säkerheten/hur har det utvecklas säkerhetsmässigt ombord efter ECDIS?	

	

9.Hur har du fått din utbildning inom ECDIS?	

• Via skolan eller inom företaget du är anställd? 

• Hur anser du den utbildningen har varit?  

• Hur anser du att utbildningen skulle kunna ändras? 

• Generisk och typespecific ECDIS utbildning 

	

10. Har du någonting att tillägga? 

	

Frågemall på engelska 

How old are you?	

How long have you been at sea?	

What type of ship are you currently working on?	

What rank are you?	

	

1. What are your thoughts and feeling about ECDIS? 

• User friendliness? 

• Functions and menus? 

• Anything you think needs to change? 

• Positive sides? 

 

2. How is your own knowledge of ECDIS?	

• What areas do you feel most knowledgeble and comfortable with? 

• What areas do you feel you have lack of knowledge in? In what way? 

• How do you use ECDIS onboard? 



  
 

IV 

 

3. How did you preceive the transaction from papercharts to ECDIS?	

• What ECDIS training have you received?  

• Do you preceive your ECDIS traning as sufficient? 

	

4. How do you experience your ECDIS education from school and ships? 

• How well prepared were you for your role as an officer regarding ECDIS? 

• How would you like to expand your knowledge? 

• What do you think the about training for the certification of ECDIS is compared 

to the knowledge you need to safely handle ECDIS out on the ships? Is the 

knowledge you get from the course of certification enough? 

	

5. If you look at the whole bridge team on the ships you have been on, do you think that 

there is a gap of knowledge about ECDIS? Are some better then others or is it more or 

less the same.	

• If so, what do you think is the cause? 

 

6. Have you ever experienced an accident or near miss that was related to the wrong or 

faulty use of ECDIS?	

• What is the most common mistakes done by officers in ECDIS? 

	

7. What are your thoughts on route planning in ECDIS? 	

• Optimisation 

• Complexity  

 

8. How have safety onboard evolved after ECDIS was implemented on the bridges? 

	

9. What training and from where have you received in ECDIS?	

• Through school or the company? 

• How have the education been overall? 

• Do you wish for anything to be changed in the education of ECDIS? 

• Generic and typespecifik ECDIS traning 

 

10. Do you have anything to add?	


