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ABSTRAKT  

Intervjuer med kunniga på AIS-området har utförts parallellt med en enkät riktad till aktiva 

befäl ute till sjöss. Detta i syfte att ta reda på dels hur detta hjälpmedel bör användas vad avser 

antikollision, dels hur det faktiskt används i praktiken.  

 

AIS, Automatic Identification System, är ett informationsdelningssystem som hjälper fartyg 

att navigera säkert genom att sända ut egen navigationsdata och samtidigt ta emot 

motsvarande information från andra fartyg. Systemet nyttjas även som informationssystem för 

landbaserade stationer såsom VTS-centraler och kustbevakning. 

 

Undersökningen har engagerat och visat att expertisen anser att AIS, i många avseenden, är 

ett bra och användbart hjälpmedel som bör komplettera övrig utrustning vid bedömning om 

kollisionsrisk. Vidare visar enkäten att ARPA-systemet, trots vissa inneboende brister, 

tillmäts större förtroende än AIS och AIS-vektorer används därför sparsamt. Enkäten visar 

även att en stor del av de aktiva inte är främmande för att göra avsteg från sjövägsreglerna 

emedan expertisen i huvudsak avråder från sådant. 
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ABSTRACT 

Interviews with experts, in the field of AIS, have been conducted alongside a quantitative 

survey aimed at certified seagoing officers. The purpose of the survey was to investigate how 

this navigational aid preferably should be used in collision avoidance, in contrast to how it is 

used in reality. 

 

AIS, Automatic Identification System, is an information sharing system to assist in safe 

navigation by transmitting the own vessels navigational data while, at the same time, 

receiving corresponding information from other ships. The system is also utilized by land 

based stations such as VTS-centers and coast guards. 

 

The investigation shows that experts conclude AIS to be, in many aspects, a good and useful 

aid which should be used in collaboration with other equipment when assessing risk of 

collision. Furthermore, the survey show that the ARPA-system, in spite of some internal 

shortcomings, is awarded more trust than AIS and AIS vectors are therefore rarely used. The 

survey also shows that a large number of officers are open to deviating from the COLREGs 

while the experts, in general, advise against it. 
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Förord 

Under vår fartygsförlagda utbildning på svenska handelsfartyg har vi stött på olika 

uppfattningar om användandet av AIS-vektorer med avseende på undvikande av kollision. På 

vissa fartyg har man rakt av använt AIS-vektorer för att avgöra om kollisionsrisk föreligger 

eller ej. På andra har AIS-användandet varit minimalt och apparaten utsatt för stor kritik och 

skepsis. Nyttan av AIS information så som identitet och destination är flitigt nyttjade medan 

bruket av själva vektorn är sparsamt eller till och med förbjudet på vissa fartyg och ARPA har 

varit det högst värderade tekniska hjälpmedlet. 

Utifrån vad vi lärt oss under Sjökaptensutbildningen så är inget antikollisionssystem 100% 

pålitligt och bör alltid användas i samverkan med övriga system för att maximal säkerhet skall 

erhållas. Det känns därför besynnerligt att förkasta ett modern hjälpmedel som AIS. Vi ville 

därför få en bättre bild på hur AIS bör användas och hur det faktiskt ser ut ute på bryggorna. 

Arbetet har genomförts i Kalmar i samarbete med Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan. 

 

Stort tack till 

Per-Åke Kvick, denne gigant inom sjöfarten, som alltid finns till hands för elever på skolan. 

Tack också till Jan Snöberg som, trots sitt späckade schema, tagit sig tid till att bli intervjuad 

av oss.  

Vi vill tacka Benny Pettersson för sin hjälpsamhet och stora kunskap om AIS och dess 

användande. 

Vi vill förstås även tacka de som svarat på vår enkät, speciellt de som lämnat kommentarer. 

Ert stora engagemang har verkligen uppmuntrat oss i vårt arbete. 

Tack även till Robert Fredriksson, ämneshandledare, som med stort intresse och engagemang 

assisterat oss i vårt arbete.  

Slutligen vill vi tacka Fredrik Hjorth, som guidat oss i uppsatsskrivandets mystiska värld. 

 

Utan er hjälp hade detta arbete oomkullrunkeligen inte blivit genomfört.  
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Ordlista 

 

AIS Automatic Information System. Transpondersystem för utbyte av 

navigatorisk information mellan fartyg samt mellan fartyg och 

landstationer, t ex VTS-centraler och kustbevakning. 

 

AIS-A Den typ av AIS-transponder som är obligatorisk på alla handelsfartyg 

med en dräktighet större än 300 grosston. 

 

AIS-B En enklare form av AIS ämnad att användas i de fartyg som ej omfattas 

av kravet  att vara utrustad med AIS-A (i praktiken fritidsbåtar och andra 

fartyg som ej används i kommersiellt syfte). 

 

ARPA Automatic Radar Plotting Aid. Ett automatiskt hjälpmedel för plottning 

av radarekon för att avgöra andra fartygs passageavstånd till eget fartyg. 

Alla fartyg med en bruttodräktighet större än 500 GRT och som omfattas 

av SOLAS- konventionen skall vara utrustade med ARPA. 

 

BCD Bow Cross Distance. Det avstånd med vilket ett fartyg passerar ett annat 

fartygs stävriktning. 

 

BCT Bow Cross Time, tid som återstår tills BCD inträffar. 

 

Callsign På svenska signalbokstäver. En för varje fartyg unik kombination av 

bokstäver. Eventuellt kan även siffror ingå i ett callsign. 

 

COLREG Internationella sjövägsreglerna, International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea.  

 

CPA Closest Point of Approach. Det minsta avstånd med vilket två fartyg 

kommer att passera varandra. 

 

ECDIS Den i dagligt tal använda benämningen på elektroniskt sjökort vilket i 

vissa fall kan vara en oegentlig beteckning då ECDIS, som är en 

förkortning för Electronic Chart Display and Information System, är ett 

system som uppfyller krav som gör att fartyget ej behöver medföra 

traditionella papperskort. Ett elektr. sjökort som ej uppfyller dessa krav 

skall rätteligen benämnas ECS, Electronic Chart System.  

 

Fartygsbefäl 

klass V (5) 

Även kallad styrmansbehörighet.Den lägsta behörigheten för att få 

mönstra som styrman oavsett fartygs storlek och fartområde. 

 

FGV/KGV Fart Genom Vatten/Kurs Genom Vatten. Fartygets hastighet och kurs 

relativt den vattenmassa det rör sig igenom. Att jämföra med Fart Över 

Grund/Kurs Över Grund som är fartygets hastighet och kurs relativt 

havsbotten. 

 

GPS (Navstar) Global Positioning System. Satellitbaserat globalt navigations 

och positioneringssystem som utvecklats för USA:s försvarsmakt och 
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deras behov men som även är upplåtet för civil användning. Andra 

liknande system är det ryska GLONASS- systemet samt det europeiska 

GALILEO som förväntas tas i drift år 2014. En sammanfattande 

benämning på dylika system är GNSS, Global Navigation Satellite 

System.   

 

Heading Ett fartygs stävriktning. Fartygets rättvisande kompasskurs, dvs vinkeln 

mellan meridianen och fartygets långskeppsriktning.  

 

IMO International Maritime Organization. Det FN-organ som handhar 

sjöfartsfrågor. 

 

ISM(-manual) International Safety Management (-manual). Kan även kallas SMS-

manual och är ett omborddokument som bl a beskriver olika rutiner och 

procedurer ombord. 

 

OOW Officer Off the Watch, alternativt Officer On Watch. På svenska 

vakthavande befäl. 

 

Rate of turn Ett fartygs girhastighet. Mäts i (vinkel-)grader per minut.. 

 

Regel 19 (COLREG) Den regel som skall tillämpas av fartyg som ej (visuellt) är i 

sikte av varandra. I korthet fastslår Regel 19 att båda fartygen skall göra 

undanmanöver om kollisionsrisk föreligger. Detta skall ställas i relation 

till vad som gäller då fartyg visuellt är i sikte av varandra, dvs att det 

fartyget som har det andra på sin styrbordsida skall lämna fri väg för det 

fartyget. 

 

SOLAS Safety Of Lifes At Sea. FN-konvention rörande sjösäkerhet som tillkom 

efter Titanickatastrofen år 1912. 

 

TCPA Time to Closest Point of Approach. Återstående tid till CPA. 

 

TSS Traffic Separation Scheme. Trafiksepareringssystem. Ett 

motorvägsliknande arrangemang där fartygstrafiken dirigeras att gå i 

”filer” åtskilda av ett separationsområde. 

 

Turnratekompass Gyrokompass som mäter ett fartygs girhastighet, rate of turn. 

 

Vektor En ”pil” som visar ett fartygs rörelse. Vektorns längd står i proportion till 

fartygets hastighet och vektorns riktning visar fartygets kurs. 

 

VHF Very High Frequency. Det frekvensband som fartyg vanligtvis använder 

i kommunikation sinsemellan. I dagligt tal (ex.vis VHF:en),  

benämningen på radiosystemet som sådant. 

 

 

  



4 

 

 

  



5 

 

 

1 Inledning 

AIS, Automatic Identification System, är ett system för informationsdelning fartyg 

sinsemellan samt mellan fartyg och landstationer. En AIS-sändare skickar ut specifik 

fartygsdata, identitet, kurs och position etc., via VHF-frekvens till andra mottagare i dess 

omgivning. Systemet nyttjar ett dynamiskt delande av frekvensbandet, TDMA, Time Division 

Multiple Access, där varje sändare ständigt ”bokar” en tid för sändning fram i tiden. När den 

tiden är kommen, skickar den sitt data och bokar en ny tid längre fram. Allt data plockas upp 

av mottagare inom VHF-räckvidd och visas för OOW, Officer On Watch, på bryggorna 

antingen i text eller grafisk form.   

 

Data som matas in i en AIS och sänds iväg är såväl statiska som dynamiska. Det statiska datat 

består av 

 IMO identifieringsnummer 

 Fartygsnamn och call sign 

 Fartygets längd och bredd 

 Fartygstyp 

 Positionsantennens placering ombord 

 

Det dynamiska datat består av: 

 Fartygets position 

 Kurs över grund 

 Fart över grund 

 Stävriktning 

 Girhastighet 

 Navigationsstatus 

 

Dessutom skickas ruttrelaterad information: 

 Fartygets djupgående 

 Eventuellt farligt gods 

 Destination och ETA 

 

Det statiska datat skall hjälpa OOW att identifiera fartygen i närheten. Det dynamiska datat 

skall visa omgivande fartygs rörelser och ge OOW en bättre bild av trafiksituationen. 

Minimikrav för presentation av det mottagna datat är i en så kallad MKD, Mimimum 

Keyboard Display, där datat endast presenteras i alfanumerisk form. Denna display är dock 

inte till speciellt stor nytta för vakthavande och utnyttjar inte systemets fördelar till fullo 

(Malmquist, 2001, s. 35). I moderna bryggsystem kan datat presenteras grafiskt såväl i ECDIS 

som i radar och ge den dynamiska informationen i form av vektorer i stället för i text. 

 

År 2000 modifierades SOLAS (Safety Of Life At Sea), kapitel V, regel 19 -”Carriage 

requirements for shipborne navigational systems and equipment”,  ett nytt krav lades till, där 

samtliga handelsfartyg skulle utrustas med AIS. Kravet trädde i kraft 31:a december, 2004 för 

samtliga passagerarfartyg, samt fartyg över 300GRT. Införandet av AIS inom handelsflottan 

har inneburit stora förändringar för sjöfarten och förändrat OOWs beteende på bryggan. 

Tillgång till fartygsnamn har till exempel lett till en förenklad kommunikation mellan 

fartygen som inte längre behöver ropa ut position för att få kontakt med rätt fartyg (Blomberg, 

2004, s. 62). 
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Som alltid när ny teknik fasas in så uppstår problem, barnsjukdomar. AIS har lidit av detta, 

och gör det till viss del fortfarande (Pratt, Taylor, 2004, s. 187-188). Detta är i sig naturligt, 

nya tekniska lösningar har alltid buggar och det är omöjligt att förutspå alla fallgropar. Man 

vet heller inte hur, eller vilka delar av systemet som är användbara i slutändan. Detta märks 

först när den riktiga användaren börjar nyttja tekniken och komma underfund med hur 

han/hon vill använda den (Blomberg, 2004, s. 5). Dessa barnsjukdomar har nackdelen att de 

kan leda till motstånd och skepticism från slutanvändare. Förtroendet för AIS har minskat 

bland annat på grund av att mål ofta syns segla baklänges eller på tvären, fartyg som är ”At 

Anchor” gör 15kn etc. (Norris, 2006, s. 6). Detta i sin tur påverkar utvecklingen av tekniken, 

inte minst tidsmässigt eftersom systemet kanske inte används fullt ut. På ett fartyg är 

möjligheten till  uppgradering och service av tekniska system dessutom begränsat eftersom 

fartyget sällan ligger stilla speciellt länge.  

 

AIS skall kunna “in the ship-to-ship mode, assist in collision avoidance” (IMO, 2001, s13). 

Tillverkare av bryggutrustning har därför valt att presentera AIS-data direkt i radarn. I en 

modern radar finns funktionen att plotta med AIS, få fram AIS-vektorer och därmed ge 

tillgång till samma typ av information, antikollisionsinformation, som annars fås via det 

radarbaserade ARPA, Automatic Radar Plotting Aid.  

 

AIS har dessutom erkända antikollisionsegenskaper. IMO, International Maritime 

Organization, uttrycker dock stor försiktighet och säger att det kan rekommenderas som ett 

antikollisionssystem ”inom en snar framtid”. Det är dock ett system som skall användas som 

komplement för att styrka övrig insamlad antikollisionsinformation (IMO, 2002, s. 9).                        

 

COLREG, International Regulations for Preventing Collisions at Sea, regel 7 framhåller att 

OOW, Officer On Watch, skall “använda alla tillgängliga och under rådande omständigheter 

och förhållanden användbara medel för att bedöma om det finns risk för kollision” (IMO, 

1972, regel 7). Det kan tolkas som att OOW skall använda AIS i antikollisonssyfte.  

 

 

1.1 Tidigare forskning 

Det har författats en mängd rapporter och undersökningar i ämnet AIS såväl i Sverige som 

utomlands. Dessa arbeten har tillkommit både före och efter den tidpunkt då AIS blivit ett 

krav på handelsfartyg med en bruttodräktighet på över 300 GRT. De flesta av dessa arbeten 

har beskrivit AIS från ett rent tekniskt och funktionellt perspektiv. Dock har det inte, såvitt vi 

lyckats finna ut, gjorts någon forskning på hur AIS de facto används av aktivt bryggbefäl med 

avseende på ”Collision avoidance”. 

 

AIS tillhandahåller värdefull information till hjälp att följa sjövägsreglerna (Stitt, 2003, s. 74). 

Å andra sidan fastslår Stitt att tillgången till denna information ej kommer att rättfärdiga 

avsteg från sjövägsreglerna. Även om det möjligen faller utanför ramen för vårt arbete kan det 

vara intressant att ställa det konstaterandet i relation till hur Stockholms Tingsrätt dömde i 

fallet Katelysia/Otello som kolliderade i Stockholms skärgård 1970, (se fotnot 1). 

Stitt konstaterar vidare att AIS I likhet med radar ej skall betraktas som något undermedel 

som en gång för alla kommer att undanröja all risk för kollision utan skall betraktas som ett 

verktyg för främjandet av säker navigation. En av AISens främsta fördelar anses vara att det 

löser problemet med identifikation vid VHF-anrop av andra fartyg (Stitt, 2003, s. 74-76).    
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Vidare har det i simulatorkörning konstaterats att nautiker med tillgång till AIS gör sina 

undanmanövrer i ett tidigare skede än de kollegor som endast har tillgång till ARPA (Zhi Hsu,  

Witt, Hooper, McDermott, 2009, s. 669-670). 

 

Vad gäller handhavandeproblem samt problem med felaktigt utsända data som var aktuella 

vid AIS-systemets införande (och som i viss mån är det fortfarande) så hade dessa enkelt 

kunnat undvikas om bryggbefälet fått lämplig träning och information om systemet inklusive 

kunskap om kontroll av utsända data. Därtill skall rederier och bemanningsbolag 

tillhandahålla IMO:s guidelines för AIS-användning samt fastställa tydliga riktlinjer för AIS-

användning för sina fartyg (Norris, 2007, s. 6). 

 

Radarns tillförlitlighet anses av ett antal(fyra) nautiker vara större än AIS, och radarns 

tillkortakommanden tycks inte påverka dess popularitet negativt (Runberg, 2008, s. 17). 

 

1.2 Syfte/Problemformulering 

Ute på fartygen finns mycket varierande åsikter om nyttan och farorna med AIS. Vissa fartyg 

har skrivet i Bridge Proceedures att antikollision endast skall ske med ARPA, ett förbud helt 

enkelt. Andra har en outtalad policy om att inte använda AIS medan vissa använder det t.o.m. 

som förstahandsval. Det vanligaste är dock att AIS är ”opålitligt” och skall användas med stor 

försiktighet. Det känns problematiskt och frustrerande att efter 12 månaders fartygsförlagd 

utbildning och cirka tre år i ”skolbänken” inte ha en klar bild över i vilken utsträckning det är 

lämpligt att använda AIS-vektorer i antikollisionsyfte. Frågor som vi vill få svar på är:  

 

 Hur, och i vilken utsträckning, används AIS i antikollisionssyfte? 

 Bör AIS användas i antikollision? I sådana fall, hur? 

 

Syftet med undersökningen är således att utröna hur AIS används i antikollisionssyfte i 

handelssjöfarten idag, jämfört med hur det lämpligen bör användas. 

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom studien riktar sig till praktisk tillämpning av AIS kommer vi inte att göra några 

utvikningar med avseende på den bakomliggande tekniken.  

 

Matar man ARPA med FGV/KGV, Fart Genom Vatten/Kurs Genom Vatten, så kan ARPA-

vektorn och AIS-vektorn, vid stark strömsättning, visa olika. Att ARPA-vektorn och AIS-

vektorn visar olika är i sig inte alls märkvärdigt eftersom AIS visar vad som händer med en 

maximal fördröjning på åtta sekunder att jämföra med ARPA vars fördröjning kan vara upp 

till tre minuter. Denna problematik har inte tagits i beaktande i arbetet men det är något man 

skall ha i åtanke vid jämförelse av de båda vektorerna. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Undersökningen har gjorts såväl kvalitativt som kvantitativt. Den kvalitativen delen har 

bestått  av intervjuer med erfarna och sakkunniga på området AIS för att på så sätt utröna 

AIS-systemets styrkor och svagheter med avseende på antikollision. Intervjupersonen har i 

förväg tillställts  de frågeställningar och påståenden som beskrivs i metoddelen nedan. Detta 

för att kunna tänka igenom problematiken och bilda en sig en uppfattning. Intervjuerna har 

sedan skett muntligt och spelats in varefter texten transkriberats. 

Den kvantitativa delen av undersökningen har genomförts i enkätform där så många aktiva 

styrmän, överstyrmän och skeppare som möjligt fått ta del. Urvalskriterierna har varit breda 

och representativa för olika typer av sjöfart. Undersökningen som sådan har riktat in sig 

specifikt mot användandet av AIS och dess fördelar och nackdelar. Det har varit 

problematiskt att, i enkätformuleringen, hålla sig helt borta från attityder och åsikter, men 

huvuddelen har  riktas åt användandet, inte vad styrmän ”tycker” om AIS. Det är dock trots 

allt intressant att i frågeställningen utreda styrmäns förtroende för utrustningen. 

Enkäten har besvarats antingen via internet, e-mail eller i pappersform. På så sätt har vi 

distribuerat enkäten både elektroniskt ut till fartygen och ”manuellt” till externa kursdeltagare 

på Sjöfartshögskolan. 

 

2.2 Motivering av metodval 

De enda som kan svara för hur systemet används är användarna själva. Därför var det 

naturligt att rikta en enkät till aktiva befäl. Att endast fråga ett fåtal i intervjuform hade inte 

givit samma bredd som en kvantitativ undersökning. 

Vad gäller frågan om hur AIS bör användas var det däremot naturligt att utföra en kvalitativ 

studie. I intervjuform har ett fåtal experter fått svara på ett antal direkta frågor men även fått 

chans att ”sväva ut” och fylla i potentiella luckor i resonemanget. 

 

2.3 Urvalsmetod 

Urvalet av intervjupersoner har gjorts på grundval av deras ingående kunskaper, erfarenhet av 

yrket och specifikt AIS. Dessutom utbildar de i ämnet. Val av intervjupersoner, sakkunniga i 

ämnet är: 

Per-Åke Kvick – Universitetslektor, Linnéuniverisitetet Sjöfartshögskolan. 

Robert Fredriksson - Universitetsadjunkt, Linnéuniverisitetet Sjöfartshögskolan. 

Jan Snöberg – Prefekt, Universitetslektor, Linnéuniverisitetet Sjöfartshögskolan. 

Benny Petterson – Sjökapten, Lots. 

Val av enkätrespondenter är aktivt sjöbefäl med behörighet Fartygsbefäl Klass V eller högre. 

Enkäten har gjorts anonymt. 
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2.4 Påståenden 

Både expert och enkätbesvarare har fått ta ställning till en samling påståenden i ämnet enligt 

nedan. Varje påstående är uppdelat i tre delar: 

Motivering: Den första delen ger en generell förklaring av påståendet och varför det är 

intressant.  

Intervju: Den andra delen skall redogöra för förväntningen på expertutlåtandet. 

Enkät: I den tredje och sista delen förklaras och motiveras varför det är intressant att låta 

aktivt befäl ta ställning till påståendet.  

2.4.1 ”I use AIS vectors to avoid collision.” 

Motivering: Moderna radarapparater kan presentera AIS-vektorer på mål samt 

”antikollisionsdata” som CPA, Closest Point of Approach, och TCPA, Time to Closest Point 

of Approach, etc. Detta nya system ”konkurrerar” med ARPA, det traditionella 

antikollisionsverktyget. Frågan är vilket verktyg som bör användas och vilket som faktiskt 

används? Det råder, enligt vår uppfattning, delade meningar om huruvida AIS-vektorer 

överhuvudtaget skall användas i syftet antikollision. På grund av att AIS-data baseras på 

utrustning som står utom egen kontroll, anses det av många som opålitligt. Andra anser att 

ARPA är opålitligt pga dess långsamma uppdateringsfrekvens jämfört med AIS. 

Intervju: Experten bör ha en uppfattning om huruvida AIS-vektorerna är lämpliga att 

användas i antikollisionssyfte eller ej. Han kan även ha andra intressanta åsikter i ämnet. 

Enkät: Denna del av enkäten förväntas ge en indikation på i vilken utsträckning AIS-vektorer 

används i antikollisionssyfte. 

 

2.4.2 ”I prefer ARPA vectors rather than AIS vectors.” 

Motivering: ARPA har, fram till AISens intåg, varit det allenarådande tekniska hjälpmedlet 

för att erhålla CPA och dylikt antikollisionsdata. Skepsis till ny teknik, berättigad eller ej, 

samt trygghet i användandet av gammal invand teknik kan vara ett hinder i införandet av ny 

dito. 

Många/flertalet styrmän föredrar att använda enbart ARPA i antikollsionsyfte. Den främsta 

anledningen till detta kan vara att det är ARPA man är van vid, och man inte till fullo litar på 

det AISen presenterar. Skepsisen torde även grunda sig på att man vid användandet av AIS-

vektorer delvis gör sig beroende av andra fartygs utrustningar samt GPS-systemets (Global 

Positioning System) precision och status. 

Intervju: Experten förväntas redogöra om/varför ARPA bör/skall vara det främsta 

instrumentet för att fastställa kollisionsrisk. 

Enkät: Denna del av enkäten förväntas ge en indikation på i vilken utsträckning ARPA-

vektorer används i antikollisionssyfte. 

 

2.4.3 ”I use AIS vectors in addition to ARPA.” 

Motivering: Såväl AIS som ARPA-vektorer är behäftade med fel av olika slag. ARPA:ns 

största nackdel torde, i jämförelse med AIS, vara dess långsamma uppdatering. I värsta fall 

kan den räknas i minuter emedan AIS uppdaterar dynamiska måldata nästintill momentant. 

Därför kan det vid vissa tillfällen vara intressant att jämföra ARPA-vektorn med en AIS-

vektorn, främst då målfartyget girar eller så förväntas göra. Ett annat fel med ARPA-vektorn 

är att den visar rörelsen i målets radartyngdpunkt vilket t ex kan innebära att ett fartyg som 
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girar styrbord initialt kommer att visa en ARPA-vektor som rör sig babord hän i det fall 

radartyngdpunkten ligger långt akterut i målet.  

Intervju: Experterna förväntas redogöra för vid vilka tillfällen och i vilken utsträckning det 

kan vara lämpligt att använda AIS-vektorer som komplement till ARPAns vektorer. 

Enkät: Denna del av enkäten förväntas ge en indikation på i vilken utsträckning AIS- 

vektorer används som komplement till ARPA.  

 

2.4.4 ”ARPA provides reliable data.” 

Motivering: ARPA torde fortfarande vara det dominerande hjälpmedlet för avgöra om 

kollisionsrisk föreligger eller ej. Förtroendet för ARPA kan därmed antas vara större än för 

AIS-systemet. En ARPA har, som beskrivits i punkt 2.4.3, brister av olika slag och det är 

därför intressant att studera bryggbefälens förtroende för ARPA-systemet. 

Man ska ha klart för sig att ARPA-vektorn visar förväntad och beräknad rörelse baserad på 

tidigare rörelse. Vektorn visar alltså inte målets rörelse i realtid. Detta är kanske ARPAns 

största svaghet och leder till att uppdatering av vektorn sker långsamt jämfört med en AIS-

vektor. 

Intervju: Experten bör redogöra för pålitligheten i det data en ARPA-radar presenterar. 

Enkät: Bör ge en bild av de aktiva befälens förtroende för ARPA. 

 

2.4.5 ”AIS provides reliable data.” 

Motivering: Det AIS-data som erhålls, och för all del även de data som det egna fartyget 

sänder ut, består av statiska, reserelaterade och dynamiska data. Innehållet i statiska data är 

inprogrammerade ”en gång för alla” (fartygets namn, call sign etc) emedan reserelaterade data 

kan och skall matas in samt uppdateras av bryggbefälet (destination, djupgående, navigatorisk 

status etc).  

Dynamiska data är helt kopplade till fartygets framfart och består främst av CPA, TCPA, 

position, bäring och avstånd till målfartyget, kurs över grund, heading, rate of turn, hastighet 

osv. Tillförlitligheten på dynamiska data är således i hög grad beroende av olika tekniska 

faktorer såsom GPS-mottagare, GPS-signalernas kvalitet, gyro och turnratekompasser mm.  

Generellt förefaller AIS-data stämma väl överens med verkligheten. Bland de aktiva befälen 

går meningarna isär vad gäller AISens pålitlighet. 

Intervju: Experten bör redogöra för pålitligheten hos de data AIS-systemet presenterar. 

Enkät: Enkäten bör ge en bild över hur bryggbefälet uppfattar pålitligheten hos AIS-data.  

 

2.4.6 ”AIS gives me useful information that ARPA cannot provide.” 

Motivering: Den AIS-information som troligen används mest, och som en ARPA ej kan ge, 

torde vara fartygsnamn, callsign och destination. Därtill ger AIS även i det närmaste 

momentan information om rate of turn och kurs över grund som däremot troligen används i 

mindre omfattning. 

Intervju: Intervjupersonen kan här ge åsikter om användbarheten av AIS olika funktioner 

samt deras nackdelar och risker. 

Enkät: Enkätsvaren bör visa hur befälet värderar nyttan av AIS-informationen. 
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2.4.7 ”The presentation of AIS information in my radar works satisfactory.” 

Motivering: Enligt IMO-regler är minimikravet att AIS-data skall presenteras alfanumeriskt 

på en så kallad MKD (Minimum Keyboard Display). Dock har man på många fartyg gått 

längre än så och integrerat presentationen av AIS-data samt möjliggjort presentation av AIS-

vektorer i fartygets radar. IMO-regler finns även vad gäller sådan presentation av AIS-data 

men utförandet kan skilja sig åt mellan olika tillverkare.   

En standard för symbolernas utseende är fastställd av IMO, däremot kan ”knappologi” och 

menysystem skilja sig åt mellan olika tillverkare av radaranläggningar. Därtill är det vanligt 

att AIS-vektorer presenteras separat i ett elektroniskt sjökort bredvid radarn eller styrplatsen. 

Intervju: Intervjupersonen får här redogöra för hur han anser att AIS-information skall 

presenteras i fartygets radar. 

Enkät: Bör besvara hur befälet uppfattar integreringen/presentationen av AIS-data/vektorer i 

radarn. 

 

2.4.8 ”I use AIS to plan my navigation.” 

Motivering: Det kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan ”planering av körning” och 

undanmanöver/undvikande av kollision. Emellertid har man i AIS ett ypperligt hjälpmedel till 

att planera sin körning och undvika att överhuvudtaget komma i närsituationer med andra 

fartyg. Detta kan bl a göras genom att i god tid kontrollera vilken destination ett visst fartyg 

har och därigenom göra sig en bild av vilken väg det fartyget kan tänkas ta. 

Intervju: Bör ge en uppfattning om hur AIS kan/bör användas för fartygets framförande. 

Enkät: Skall besvara i vilken omfattning aktivt befäl använder AIS för att planera sin 

navigation. 

 

2.4.9 ”I use AIS vectors in Traffic Separation Schemes.” 

Motivering: I ett trafiksepareringssystem kan det stundtals vara trångt om utrymme och dåligt 

med tid att fatta beslut om hur man ska positionera sitt fartyg i förhållande till övriga 

(medgående) fartyg samt separeringens avgränsningar. Här kan AISens korta uppdateringstid 

vara till god hjälp att avgöra de övriga fartygens rörelser. En vanlig tillämpning i TSS, Traffic 

Separation Scheme, är dessutom att man positionerar eget fartyg med ledning av övriga 

fartygs destinationsdata.  

Intervju: Intervjupersonen bör ha en uppfattning om specialfall då AIS-vektorer är mer eller 

mindre lämpliga så som TSS:er och trånga farleder. 

Enkät: Enkätsvaren bör ge en bild av benägenheten att använda AIS-vektorer i TSS.  

 

2.4.10 ”I use AIS to retrieve other ships names.” 

Motivering: Den absolut största förändringen för vakthavande befäl vid införandet av AIS, är 

tillgång till närliggande fartygs identitet, att få ett namn på målet.  

Intervju: Intervjupersonen bör ha synpunkter på den stora förändringen som identifikation av 

fartyg innebär. 

Enkät: Enkätsvar förväntas ge en bild av hur utnyttjad funktionen är.  
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2.4.11 ”When in doubt, I prefer to call up other vessels on the VHF.” 

Motivering: Tillgången till fartygsnamn innebär även förenklad kommunikation fartyg 

emellan i så måtto att man, med tämligen stor säkerhet, kan ropa upp det fartyg man önskar 

sätta sig i kontakt med.  

Intervju: Intervjupersonen förväntas ha synpunkter angående fördelar och nackdelar med 

kommunikation via VHF med tanke på språkproblematik och risken för missförstånd. 

Enkät: Enkätsvar bör ge svar på i vilken omfattning styrmän är benägna att kommunicera via 

VHF.  

 

2.4.12 ”On my vessel there is a written policy regarding the use of AIS for 

collision avoidance.” 

Motivering: I ISM-manualer är det inte ovanligt att hitta instruktioner för användandet av 

radar och andra navigationshjälpmedel. Troligt är att sådana instruktioner även finns för bruk 

av AIS i antikollisionssyfte. 

Intervju: Intervjupersonen förväntas ha åsikter om en eventuell policy för AIS-användande.  

Enkät: Enkätsvar bör visa hur vanligt det är med skrivna instruktioner för användande av 

AIS. 

 

2.4.13 ”On my vessel, there is an inofficial policy regarding the usage of AIS in 

collision avoidance.” 

Motivering: Istället för, eller utöver, en skriven policy kan det tänkas finnas en inofficiell 

regel som gäller ombord. Enligt våra observationer finns det många tydliga, starka synpunkter 

på AIS och dess användande. 

Intervju: Påståendet hänger samman med föregående påstående. Intervjupersonen får här 

redogöra för sina åsikter om inofficiella regler. 

Enkät: Svaret bör ge en indikation på hur vanligt det är med en outtalad policy för AIS och 

antikollision.  

 

2.4.14 ”I have a good understanding of how AIS works.” 

Motivering: AIS är ett komplicerat system. Att veta hur det fungerar bakom kulisserna, vilket 

data som används, hur det överförs etc., är viktigt för att förstå dess svagheter.  

Intervju: Intervjupersonen bör ha en uppfattning om det rådande kunskapsläget bland aktiva 

styrmän. 

Enkät: Frågan bör ge en indikation på aktiva styrmäns förståelse/kunskap om AIS-systemet. 

 

2.4.15 ”In good conditions, good visibility and reliable information from ARPA, I 

might consider deviating from COLREG if asked by another vessel.” 

Motivering: AIS inträde har förenklat kommunikationen mellan fartygen. Frågan är om detta 

har lett till att fartyg har större benägenhet att göra avsteg från rådande regler genom att ingå i 

muntliga avtal via radiokommunikation. Kopplingen till ARPA skall även ge ytterligare 

indikering på förtroendet för ARPA-systemet. 

Enligt egna observationer förefaller det finnas två skolor. På ena sidan står de som anser att 

COLREG alltid gäller och starkt avråder kommunikation. På andra sidan står de som gärna 
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öppnar dialog och anser att lite kommunikation, om än aningen riskabel, är bättre än ingen 

kommunikation alls. 

Intervju: Förhoppningen är att en expert kan vägleda och ge råd till ett förfarande, ett 

förhållningssätt,  som är säkert och bra. Är det överhuvudtaget acceptabelt att frångå 

COLREG på basis av ARPA-data? 

Enkät: Enkätfrågan förväntas ge svar på ungefär vilket förtroende sjömän har för ARPA och 

deras benägenhet att ingå i muntliga avtal med andra båtar. Enkätsvaren kan även tänkas ge 

en indikation på hur pålitlighet i ARPA ”vägs” i förhållande till AIS. 

 

2.4.16 ”In good conditions, good visibility and with reliable information from 

AIS, I might consider deviating from COLREG if asked by another 

vessel.” 

Motivering: Frågeställningen är densamma som i 2.4.15 med skillnaden att ARPA har ersatts 

med AIS. Nu när två system finns till OOWs förfogande kan man misstänka att marginalerna 

har minskat vid möten. Det är intressant att jämföra AIS och ARPA och se om sjömän är mer 

eller mindre benägna att ingå i muntliga avtal när beslutet grundats på AIS snarare än ARPA. 

Intervju: Intervjupersonen bör ge ett svar på huruvida det är lämpligt att frångå COLREG 

utifrån data erhållna från AIS.  

Enkät: Denna fråga bör ge ledning både till benägenheten att ingå i muntliga avtal och till 

viss del visa hur stort förtroendet är för AIS. I likhet med föregående påstående förväntas 

enkätsvaren även här indikera hur AISens pålitlighet ”vägs” i förhållande till ARPA. 

 

2.4.17 ”In poor visibility but with reliable information from both AIS and ARPA, 

I might consider deviating from COLREG if asked by another vessel.” 

Motivering: Marginalerna kan misstänkas ha minskat i och med AISens inträde och begreppet 

”i sikte” kan även det ha blivit urholkat med modern teknik. Regel 19 gäller dock fortfarande. 

Somliga styrmän agerar på samma sätt i nedsatt sikt som i sikt (se fotnot 2), utan hänsyn till 

Regel 19. Och det förekommer även muntliga avtal vid nedsatt sikt. 

Intervju: Intervjupersonen kan ge vägledning om hur man agerar korrekt i nedsatt sikt. 

Enkät: Med två separata system bör styrmannen ha bättre uppfattning för sina beslut. 

Enkätfrågan bör ge en indikering om benägenheten att frångå regel 19. 

 

2.4.18 ”Leisure crafts equipped with AIS, so called AIS-B, is a good idea.” 

Motivering: Nyligen har en ny standard blivit godkänd för fritidsbåtar, så kallad AIS-B. 

Denna gör det möjligt för fritidsbåtar att köpa en begränsad AIS-apparat för att ge dem 

tillgång till samma information som yrkessjöfarten. AIS-B marknadsförs som en stor fördel 

och trygghet för fritidsbåtsägaren. En begränsning i AIS-B är den endast uppdaterar 

dynamiska data var 30:e sekund.  

Intervju: Experten bör ha kunskaper och åsikter om AIS-Bs inverkan på det redan existerande 

AIS-systemet och yrkessjöfartens utnyttjande av detsamma. 

Enkät: Enkätfrågan bör ge en indikation på vad styrmän i allmänhet anser om AIS-B.  
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2.4.19 Kommentarer 

Intervju: En ytterligare förhoppning med intervjuerna är att förbisedda aspekter på ämnet 

skall komma upp till ytan. 

Enkät: För att ge respondenter en chans att framföra övriga åsikter kommer de att ges 

möjlighet att skriva en egen kommentar i fritext. 

 

 

2.5 Bearbetning och analys av data 

Intervjupersonen har, i efterhand, fått tillgång till den transkriberade texten för att få möjlighet 

att klargöra eller kommentera sina uttalanden. Intervjumaterialet har sedan satts i relation till 

påståendena. 

Den kvantitativa delen av arbetet, det vill säga enkäten, har sammanställts och fördelningen 

för varje svarsalternativ har presenteras grafiskt i stapeldiagram för att ge en god 

överskådlighet. Varje tabell har sedan analyserats och jämförts utifrån experternas utlåtanden. 

 

2.6 Kvalitetsvärdering 

Data insamlat från intervjuerna torde vara av god kvalitet eftersom intervjupersonerna, på ett 

eller annat sätt, undervisar i ämnet. Nivån på deras kunnande om handhavande samt 

bakomliggande teknik får anses vara mycket hög. 

Data insamlat från enkäten kan även det förmodas vara av god kvalitet. Risken att 

respondenten är ointresserad av frågan, och därför inte lika benägen att svara (Bryman, 2001, 

s. 147), får anses som låg eftersom AIS-frågan engagerar. Risken att mängden data blir för 

liten, dvs ett lågt antal respondenter, får ses som låg av samma anledning. Problematiken 

ligger i individens tolkning av påståenden snarare än lågt engagemang. 

Risken att respondenter som faller utanför urvalsramen deltagit i enkäten kan antagas vara 

mycket låg eftersom deltagarna har antingen träffas personligen, eller svarat på e-mail 

specifikt riktade till dem. 

 

2.7 Datainsamlingsmetod 

Valet att ha samma enkät i webb-, elektronisk- och pappersform bygger på att nå maximalt 

antal svar. Den webbaserade enkätformen har riktat sig till de deltagare som har tillgång till 

internet. Detta är det absolut snabbaste sättet att svara på enkäten. Det elektroniska  

(Microsoft Word-) dokumentet har ämnats för de som endast har tillgång till e-mail.  

Enkäten i pappersform har riktat sig till de aktiva befäl som kommer till Kalmar 

Sjöfartshögskola för vidareutbildning.  
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3 Resultat 

3.1 Påståenden 

Resultatet från de båda undersökningsspåren visas här per påstående i samma form som i 

metoddelen. Citat är tagna från intervjuer av de sakkunniga. För att läsa intervjuerna i sin 

helhet, se Appendix 9. 

 

Vad enkätdelen beträffar så har den besvarats av 46 respondenter. Av den anledningen har vi 

valt att redovisa svarsfördelningen i antal svar per svarsalternativ, istället för en procentuell 

fördelning då det i så fall riskar att ge en missvisande bild. Ett svar mer eller mindre kan ge ett 

oproportionerligt stort utslag vid en procentuell redovisning. 

 

Utfallet från en så ringa mängd svaranden blir ej representativt för handelsflottan i sin helhet, 

utan får ses endast som en fingervisning över hur det ser ut. 

 

3.1.1 ”I use AIS vectors to avoid collision.” 

Intervju: 
”Generellt tycker jag nog att AIS är ett alldeles utmärkt komplement till övrig utrustning, men jag är 

är lite oroad om AIS plötsligt blir huvudsystemet ombord för att höja sjösäkerheten”(JS) 

 

”Men kollisionsreglerna säger ju också samtidigt, vi ska ju använda alla tillgängliga medel, eller hur? 

Och AIS är ju ett medel i det här fallet” (PÅK) 

 
”Nej jag ser inte att de vektorer som används av AISen skulle vara sämre” (BP) 

 

Experterna är överens om att AIS-vektorer är ett bra komplement och skall användas. Det 

räcker dock inte med att bara använda AIS och det ska ej heller användas som primärt 

antikollisionssystem. Det talas mycket om hur systemen validerar varandra och ger ökad 

sjösäkerhet på så sätt. 

 

 

Enkät:   

 
Figur 1. Spridningen är stor. Att andelen som starkt motsätter sig är så stor är en indikation 

på att det fortfarande finns ett stort motstånd till systemet.  
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3.1.2 ”I prefer ARPA vectors rather than AIS vectors.” 

Intervju: 
”jag tycker ju egentligen att folk ska utgå från ARPA-vektorer” 

”sen får man ta AIS-informationen som en bonus”(RF)  

 

Experterna lägger betoning på ARPAs svagheter och påpekar att man inte bör förlita sig på 

endast ett system. Dock bör ARPA-data värderas aningen högre än AIS-data. 

 
”Radarn är ett relativt system och AISen ett absolut system.” (BP) 
 

Här berörs det viktiga faktum att AIS och ARPA berättar olika saker. Att välja det ena 

systemet framför det andra är således att få endast halva historien. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 2. Bilden visar att majoriteten föredrar att använda ARPA-vektorer. 
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3.1.3 ”I use AIS vectors in addition to ARPA.” 

Intervju: 
”Jag använder i första hand AIS vektorerna men kontrollerar med ARPAn.”(BP) 

 

”alltså det blir ju bekräftelse från de olika systemen. Och därmed kan du höja sjösäkerheten.”(JS) 

 

”Ska man jobba optimalt så ska man ju jobba med alltihop egentligen.”(PÅK) 

 

Expertisen är tämligen enig om AIS-vektorer bör användas som ett komplement till ARPA. 

AIS kan användas för att kontrollera datat från ARPA och tvärtom. Om vektorerna stämmer 

överens är deras trovärdighet stor. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 3 Bilden visar att en stor del av respondenterna utnyttjar AIS enligt experternas råd.  
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3.1.4 ”ARPA provides reliable data.” 

Intervju:  
”Men ARPAn har väl, vad ska man säga då, ett större fel tack vare den teknik man jobbar med 

egentligen”(PÅK) 

 

”Det finns ingen tillverkare av ARPA-system som säger att deras system är bättre än IMO 

performance standards” (JS) 

 

De sakkunniga påpekar ARPAs brister så som långsam uppdatering och problematik med 

målbild och beräkning av måldata. Det faktum att ARPA arbetar med historik för att räkna 

fram sina vektorer gör att uppdateringar kommer sent och medför på så sätt en viss risk.  
 

”Typexemplet är väl den här stora båten i tjocka, som girar iväg exempelvis styrbord....och då går ju 

hans akterskepp åt babord en stund och då kommer ju ARPAn visa det här en stund”(RF) 

 

En av farorna med ARPA som lyfts upp är hur radarpulsens träff på fartyget påverkar vektorn 

vid gir. Fartyg som girar får en ändrad målbild vilket försvårar beräkningen av korrekt CPA 

och TCPA. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 4. Bilden visar att majoriteten vakthavande befäl har stort förtroende för ARPA-

systemets data. 
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3.1.5 ”AIS provides reliable data.” 

Intervju: 
”Pålitligheten är bra men det är människan som är den svaga länken.” (JS) 
 

Experterna anser att tekniken i systemet är pålitlig men beroende av korrekt indata. Det som 

påverkar förtroendet för systemet negativt är bristfällig uppdatering av reserelaterade 

uppgifter samt felaktig systemkonfigurering. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 5. Åsikter om AIS-datats pålitlighet går isär.  
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3.1.6 ”AIS gives me useful information that ARPA cannot provide.” 

Intervju:  
”En fördel med AIS kontra ARPA det är ju att...identifieringen av fartygen.” (PÅK) 

 

”Med namnen på fartygen så kan jag ropa upp  ett annat fartyg om missförstånd råder.”(BP) 

 

”fungerar systemen riktigt i det sändande fartyget så får man ju indikationen mycket snabbare med 

AIS” (JS) 
 

Experterna påpekar, förutom identitetetsinformation, även destination och rate-of-turn som 

värdefull information som endast AIS kan presentera. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 6. Bilden visar hur styrmän i allmänhet erkänner fördelarna med AIS 
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3.1.7 ”The presentation of AIS information in my radar works satisfactory.” 

 

Intervju:  
”Och att systemen klarar av att ha en valbarhet för operatören, för vi är olika.” (JS) 

 
”Jag vill ju liksom...med ”Relative motion” ser du på svansarna vilka som är farligast. Så tycker ju 

jag, men det är ju vad jag tycker.  De kanske ser på ett annat sätt på saker och ting, som inte jag ser 

det.”(RF) 
 

Experterna anser att AIS-information skall kunna presenteras på olika sätt för att anpassas till 

vakthavande befälets specifika behov. Det finns inget ”rätt” sätt att använda utrustningen utan 

det säkraste sättet skiljer sig för varje individ. 

 
”ECDIS och radarapparater är inte helt anpassade efter AISen idag.”(BP) 

 

En del arbete kvarstår för att förbättra användarvänligheten hos bryggutrusningen. 

 

 

Enkät: 

 
Figure 7. Majoriteten vakthavande befäl är relativt nöjda med hur AIS-data presenteras i 

radarn. 
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3.1.8 ”I use AIS to plan my navigation.” 

 

Intervju:  
”Just då i Stockholms skärgård där när man kommer då och det är trånga farvatten och det är 

kraftfulla girar ibland dessutom. ”Vad döljer sig bakom här?”. Då tack vare AIS kunde man ju se då” 

(PÅK) 

 

AISens förmåga att se bakom uddar där radarn inte kan se, lyfts fram som en fördel i 

planering av navigation. Destinationsinformation och identitet kan även användas för att 

förutse var andra fartyg kan tänkas ta vägen vilket kan assistera postionering av eget fartyg i 

trånga farleder. 
 

”du är ju inte avhängig av radarräckvidden på samma sätt. Du vet att det finns någonting där” (JS) 

   

Radarns räckvidd kan även säga ökas eftersom mål ofta dyker upp på AISen innan de träffas 

av radarpulsen. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 8. Svaren går isär, möjligen eftersom frågan är väldigt öppen för tolkning. Begreppet 

”planering” kan ha olika innebörder. 
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3.1.9 ”I use AIS vectors in Traffic Separation Schemes.” 

 

Intervju: 
”Jag själv har använt den några gånger iallafall just när jag varit i en lite trängd situation där jag 

har behov av att gira själv snart för att inte bryta TSS-linjen. Den som ligger bredvid mig nu...ok, nu 

girar han, ok. Då kan jag också komma. Då ser man ju väldigt fort.” (RF) 

 

”AIS och ARPA bör användas gemensamt.”(BP) 

 

AISens snabba uppdatering lyfts fram som en fördel i områden med stor trafikintensitet, men 

bör valideras av ARPA. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 9. Bilden visar att drygt 60% använder AIS-vektorer i TSSer 
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3.1.10 ”I use AIS to retrieve other ships names.” 

 

Intervju: 
” Jag ser det som en stor fördel.” (BP) 

”AISen ger fartygen ett namn som går att ropa upp och det är fler som gör det. Om man då svarar att 

vi håller sjövägsreglerna så är den andra tvungen att följa dem.” (BP) 

 

Expertisen framhåller fördelen med att kunna identifiera fartygen i ens närhet. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 10. Bilden visar att en överväldigande majoritet av befälen utnyttjar AIS för 

identifikation av närliggande fartyg.  
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3.1.11 ”When in doubt, I prefer to call up other vessels on the VHF.” 

 

Intervju: 
”När du kan säkert identifiera den. Och att du vet också egentligen att det är den som svarar. Då 

tycker jag inte att det är fel.” (PÅK) 

 

”Min personliga synpunkt i den frågan är att det ska inte behövas.” (JS) 

 

”Ja...det är ju alltid jäkligt lurigt. Det är fruktansvärt lurigt, alltså. Jag har bara använt det, mig 

veterligt, när jag känner personen på mötande båt. När jag vet att jag känner igen rösten.  Då är jag 

säker, annars är man ju aldrig säker.”(RF) 

 

”Jag tycker att då man säkert kan avgöra vem det andra fartyget är, och det ser ut att komma för nära 

eller inte följer reglerna, så ropar man upp henne och undrar över hennes intentioner.”(BP) 

 

Experternas åsikter går isär. Här är ett område där AISens inträde inneburit stora förändringar 

i förfarandet vid kollisionsrisk. Förespråkaren framhåller emellertid att kommunikationen 

måste vara tydlig så att risk för missförstånd är minimal.  

 
”Engelsmännen tycker att man skall enbart hålla sig till sjövägreglerna och inte prata i VHF.en. 

Amerikanarna däremot förutsåg att någon kontakt hade tagits om två båtar råkade in i en 

situation.”(BP) 

 

Det konstateras att även internationellt finns det olika förhållningssätt i frågan. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 11. Bilden visar att en stor del av de aktiva har benägenhet att ropa upp andra fartyg i 

tveksamma situationer.  
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3.1.12 ”On my vessel there is a written policy regarding the use of AIS for 

collision avoidance.” 

 

Intervju: 
”Så en skriven policy, riktlinjer, till en viss del...till en viss nivå, men inte in på den operativa nivån. 

Då blir det in absurdum. Operationstest och att det ska vara i drift, det tycker jag är en självklarhet.” 

(JS) 

 

”det borde nog finnas, för att säkerställa då att man ger den rätt input.” (PÅK) 
 

Experterna ser fördelar med skrivna policies för användande av bryggutrustning, om än dock 

till en viss gräns. De vill inte ha en regel som inkräktar på det vakthavande befälets egen makt 

att välja en miljö som passar honom/henne. Däremot kan rutiner för inmatning av resedata 

och dylikt göra stor nytta. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 12. Det är svårt att dra slutsatser av resultatet. En tolkning är att bilden visar att skrivna 

policies för AIS och antikollision är ovanligt.  
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3.1.13 ”On my vessel, there is an inofficial policy regarding the usage of AIS in 

collision avoidance.” 

 

Intervju:  
”Det är lite svårt för en skeppare att sätta sig in i AISens fördelar och nackdelar och han går på det 

gamla tills han är övertygad.” (BP) 
 

Policies och regler som avråder/förbjuder användning av AIS-vektorer kan förklaras av 

bristande kunskap och förståelse för tekniken. Eftersom fartyg med felaktiga AISer 

fortfarande påträffas får befälhavaren sin åsikt bekräftad med jämna mellanrum. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 13. Även här är bilden oklar. Dock förefaller det som om oskrivna policies är ovanliga.  
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3.1.14 ”I have a good understanding of how AIS works.” 

 

Intervju: 
”Jag skulle ju vara förvånad om inte en nyutexaminerad sjökapten vet väldigt noggrant hur det 

fungerar” (JS) 

 

”I stora drag har de koll på det. Det tror jag.” (RF) 
  

Expertisen tror att kunskapsnivån över lag är bra men att yngre befäl har större kännedom än 

de äldre. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 14. Bilden visar att aktivt befäl anser sig förstå hur AIS-systemet fungerar. 
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3.1.15 ”In good conditions, good visibility and reliable information from ARPA, I 

might consider deviating from COLREG if asked by another vessel.” 

Intervju: 
”För kan man göra det, kan man säkerställa att det är fartyg A jag kommunicerar med, då kan man ju 

göra avsteg från sjövägsreglerna, om det finns, som man säger, ett avtal mellan två parter.” (PÅK) 
 

Experternas åsikter går återigen isär. Rent juridiskt finns möjlighet med åsidosättande av 

sjövägsreglerna genom att ingå i muntliga avtal via VHF under förutsättning att det är tydligt 

vad som avses. Se fotnot 1.  

 
”Så all kommunikation...även om jag är kristallklar i mitt budskap så finns det risk att det kan 

missuppfattas.” (JS) 

 

”Jag tycker det är lite onödigt. Sånt måste kunna lösa sig ändå. Om alla följer regelverket.” (JS) 
 

Dock trycker de sakkunniga på risken för missförstånd vid sådant förfarande. 

 

 

Enkät:  

 
Figur 15. Bilden visar att aktiva sjöbefäl kan tänka sig att göra avsteg från regelverket under 

bra förhållanden och pålitlig ARPA-information. 
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3.1.16 ”In good conditions, good visibility and with reliable information from 

AIS, I might consider deviating from COLREG if asked by another 

vessel.” 

 

Intervju: 
”Många kör alltså idag med bara ECDIS och AIS. Man skiter fullständigt i radarn.” 

”Men då har man ju inget att värdera emot. Och då blir det en farlig situation” (PÅK) 

 

Detta är ytterligare ett fall där experterna lägger vikt på att basera sina beslut på fler system än 

ett. Skall man åsidosätta COLREG med ett muntligt avtal krävs att man har en klar bild av 

situationen. Och även då bör man vara försiktig. 

 
”Det är sjövägsreglerna som gäller och att avvika från dem bör inte göras.” (BP) 

 

En expert anser att frånsteg från regelverket inte skall göras. 

 

  

Enkät:  

 
Figur 16. Benägenheten att frångå väjningsreglerna på basis av AIS-data är betydligt mindre 

än på basis av ARPA. 
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3.1.17 ”In poor visibility but with reliable information from both AIS and ARPA, 

I might consider deviating from COLREG if asked by another vessel.” 

 

Intervju: 
”Det tror jag att den har hamnat lite i bakgrunden, regel 19, jag bara misstänker det för nu har man 

ju, vi har ju information som talar om vem det nu är och vart han är på väg” (RF) 

 

”håller man sig till väjningsreglerna så går det vägen” (JS) 

 

”Det är sjövägsreglerna som gäller och att avvika från dem bör inte göras.” (BP) 

 

Experterna anser att frånsteg från regel 19 innebär stor risk och skall undvikas.  

 

 

Enkät:  

 
Figur 17. Majoriteten motsätter sig frånsteg från regel 19. Dock finns en stor andel som kan 

tänka sig att frångå väjningsregler vid nedsatt sikt. 
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3.1.18 ”Leisure crafts equipped with AIS, so called AIS-B, is a good idea.” 

 

Intervju:  
”Att låta en massa meddelanden som omfattar flera tidsluckor gå på denna kanalen är inte bra. De får 

svårt att gå igenom på ett ställe med mycket fartygstrafik. Det blir då att man får sända det ett antal 

gånger för att vara säker på att det går igenom.”(BP) 

 

Experterna är oroade över olika aspekter på överbelastning av systemet och den långsamma 

uppdateringen hos AIS-B.  
 

”Därför den sänder ju inte information i samma intervall heller. Och i synnerhet, är det fritidsbåtar 

som...ja...motorbåtar och liknande som kanske gör 15, 20, 25 knop eller någonting sådant, då är det ju 

redan föråldras information som kommer till mottagaren. I synnerhet i trånga farvatten. Han har ju 

gjort 2 girar innan jag har fått informationen. Då är det ju fel fullständigt.” 

”Det borde inte ha fått tillåtas, tycker jag.” (PÅK) 

 

”Jag tycker man borde gått ner i kraven på storlek på fartygen. Alltså inte släppt det här med 300 

utan sagt att all yrkesverksam trafik <ohörbart> fiske ska ha AIS då hade man fått ökad säkerhet.” 

(JS) 

 

Att AIS-B endast sänder uppdateringar med 30 sekunders intervall upprör en av experterna. 
 

”Det är en jäkla massa fritidsbåtar ute. Mängden information, så att säga, att tolka allt det där blir ju 

överväldigande till slut.” (PÅK) 

”Det kommer att finnas displayer där man t.ex. kan ha fritidsbåtarna dyker upp på t.ex. 1 nm. Man 

kan justera det efter omständigheterna.”(BP) 

 

Aspekten överbelastning för det vakthavande befälet berörs. När antalet AIS-mål  blir stort 

kan det bli svårt för styrman att ta beslut och agera. Problemet kan lindras med olika filter så 

att endast närbelägna AIS-B-mål presenteras. 

 
” Jag är väldigt positiv till att fritids båtar skaffar en AIS-B.” (BP) 

 

Det konstateras att AIS-B har fördelar för både fritids- och handelsjöfart. 
 

Enkät:  

 
Figur 18. Bilden visar på en spridd uppfattning i frågan.  
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3.1.19 Övriga kommentarer 

Utöver svaren på frågorna har 15 respondenter valt att kommentera ytterligare. 

 
 “AIS is a very good help as long as you treat it as just that, a help/tool. As all electronic devices, it 

should never be trusted to 100% without taking into account that something might be wrong. Trust 

your own eyes!”  

 

“AIS data is only as good as the information given to it and should never be relied upon in isolation” 

 

“AIS and ARPA are only an aid to navigation. It should not be used primarily in making your decision 

for collision avoidance. Visual sighting with the help of these electronics is still the most effective 

way“ 

Kommentarerna berör just det som expertisen är överens om, att AIS är ett komplement och 

bör valideras av övrig information. 

  
 

"I work on an icebreaker and my experience is from icebreaking situations. And my opinions and 

answers are not applicable on other ships due to that we use the equipment in a different way than an 

ordinary merchant vessel do. We use AIS to see the speed on the vessel behind and in the surrounding 

areas. We are always close to other ships. AIS is very useful for us in terms of saving tracks from other 

ships so we can see which route they have taken in the ice. In ice conditions it could be difficult to plot 

an ARPA target due to the ice echoes in the radar, target swapping. We are always aware of that the 

AIS targets can send wrong information due to bad input. Wrong heading and intermittent working 

AIS is quite common.” 

Respondenten ger ett intressant exempel på hur AIS-teknik kan tillämpas. 
 

 

”Jag använder mig i första hand av AIS-info för att snabbt se kursförändringar, fartygsnamn och 

destination. Destinationen är bra att använda för att avgöra hur ett annat fartyg kommer gira i tex 

TSS. För att avgöra CPA använder jag i första hand ARPA. Ofta har jag samma mål valt med både 

AIS och ARPA (två vektorer) och har ARPA som "facit". Om de stämmer överens litar jag mer på 

AISen. Jag använder aldrig AIS-ARPA-merge-funktionen.” 

Respondenten ger ett exempel på hur AIS och ARPA kan användas i samverkan. 

 
 

“No matter what technical aids you have onboard, it is always colreg that rules. Unfortunately there 

are many officers today that disregard this. I believe that most collisions and incidents are caused 

because officers do not comply with regulations.” 

 

“väjningsreglerna gælder kun skibe i sigte af hinanden, derfor er spørgsmålet forket” 

Kommentarerna berör frågan om väjningsregler och muntliga avtal.  
 

 

“The questionnaire seems to concentrate its effort on investigating AIS as an instrument to avoid 

collision. I feel that the AIS is a good tool to provide useful navigational information about other 

vessels to aid in navigation. The AIS should not, in my opinion, be used as an instrument to avoid 

collision, but rather an instrument useful to avoid any such situation to start with.” 

En av respondenterna belyser den ”planerande” aspekten av AIS och att man i god tid kan 

göra undanmanövrar för att undvika att hamna i trångmål. 

 
 

”Vissa system (ARPA) t ex Atlas använder AIS info för att presentera TCPA/CPA” 
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Respondenten ger en oklar bild, men påpekar att tillverkare implementerar AIS-funktionalitet 

på olika sätt. 
 

 

“Keep the radar screen as clear as possible if use of overlay” 

Respondenten framhåller sitt önskemål av en “ren” radarbild. Vikten av att kunna anpassa 

utrustningen för sina individuella behov. 
 

 

“AIS is a good aid, but it is not yet reliable.” 

 

”AIS is a good complement to other aids of navigation but I have seen too many AIS vectors point in 

the wrong direction to totally rely on the information the AIS gives.” 

 

 “On several occasions my equipment has shown different data in terms of CPA. In those cases, the 

AIS has often shown CPA 0,5 M when ARPA has shown 0,2 M. This is the reason why I never trust 

information regarding CPA, TCPA, BCT or BCD from AIS in areas with dense traffic” 

Respondenterna vittnar om sin osäkerhet till AIS-systemet. Den sistnämnda säger att ARPA 

och AIS visar olika och han väljer därför att lita på ARPAn.  

 

“Vid goda siktförhållanden ger oftast AIS tillräckligt säker information för undvikande av 

närsituationer. Detta under förutsättning att vakthavande styrman använder sina ögon även till att se 

ut genom bryggfönstren (vilket tyvärr en del nya befäl har svårt för, de elektroniska burkarna har en 

magisk attraktionskraft på vissa!). 

Vid nedsatt sikt / dimma, framförallt i trånga farvatten med små avstånd till övriga fartyg, är 

fortfarande ARPA-informationen den primära informationskällan. Vid vissa vinklar, t ex vid 

omkörning av ett annat fartyg på nära avstånd, kan dock ARPA-plotten bli otillförlitlig och man bör 

även ha god koll på AIS-informationen. Genom att använda informationen från AIS och ARPA 

parallellt är förmodligen den säkraste metoden för att ha full kontroll på fartygsrörelser. 

 

I vatten med väldigt många fartygsrörelser är radarns Trail-funktion mycket användbar, särskilt den 

Relativa. Man får snabbt en indikation på vilka mål som är intressanta att eventuellt plotta med 

ARPAn.” 

Respondenten visar vikten av att använda alla medel i bedömning av kollisionsrisk. 

 
 

”Leisure craft should be equipped with the AIS-system for their own safety, radar reflectors and lights 

aren’t good enough in poor visibility/weather...” 

Respondenten anser att AIS skall finnas på småbåtar som framförs i dålig sikt. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuterar vi resultaten från enkäten och intervjuerna och ställer de emot varandra per 

påstående. 

4.1.1 ”I use AIS vectors to avoid collision.” 

Expertisen är överens om att AIS-vektorer är ett bra komplement och skall definitivt 

innefattas i Sjövägsreglernas begrepp ”alla tillgängliga medel”. Dock är drygt 45% av de 

tillfrågade skeptiska till användandet av AIS i antikollision. Resultatet bekräftar den bild 

författarna fått från sin tid som elever på fartygen, dvs att det råder delade meningar i frågan. 

 

4.1.2 ”I prefer ARPA vectors rather than AIS vectors.” 

De sakkunniga lägger stor tyngd på att ARPA-data är riskabelt i vissa fall. Överlag så vill de 

inte påstå att det ena systemet har högre tillförlitlighet än det andra utan de skall alla värderas 

från fall till fall och valideras mot varandra. 

 

Bland de aktiva syns en klar majoritet, drygt 70%, föredra ARPA-vektorer före AIS. Det 

förefaller som att de väljer det system som de är vana vid och känner sig trygga med. Man kan 

även tolka det som att de har en något okritisk inställning till ARPAns tillförlitlighet. 

 

4.1.3 ”I use AIS vectors in addition to ARPA.”                 

För att få en så klar bild som möjligt vill experterna att man använder alla tillgängliga medel 

så som COLREG föreskriver. Genom att använda båda systemen kan det ena systemet 

bekräfta det andra systemets riktighet. AIS kan alltså ses som ett kontrollsystem för ARPA 

och tvärtom. Till sjöss verkar en stor del vilja arbeta på det sättet då 27% håller fullständigt 

med i påståendet. Att nästan 41% håller med till viss del tyder på att man gärna använder AIS 

som ett komplement till ARPA. 

 

4.1.4 ”ARPA provides reliable data.” 

Experterna tycker ARPAn är långsam och lägger tonvikt på risker som detta medför, medan 

de aktiva har stort förtroende för det presenterade datat i radarn. 41% håller delvis med vilket 

vittnar om en sund skepsis. 38% håller med till fullo vilket tyder på ett kanske överdrivet stort 

förtroende för ARPA.  

 

En teori om varför ARPA tillmäts ett sådant stort förtroende kan vara AISens inträde och dess 

barnsjukdomar/felaktigheter vid introduktionen. AISen låga trovärdighet kan omedvetet ha 

ökat förtroendet och tilliten till ARPA. En annan teori är att ARPA-systemets datakvalitet 

tros, av de aktiva, ha ökat i samma takt som utvecklingen av övrig teknik på bryggan, trots att 

beräkning av måldata inte har förändrats nämnvärt. ARPAn idag är, i grund och botten, 

samma maskin den var för 15 år sen. 
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4.1.5 ”AIS provides reliable data.” 

Tekniken bakom AIS kan anses vara pålitlig och säker. Problemet med felaktigt inställda 

apparater kommer förmodligen att minska i och med systemets mognad. Men framför allt är 

problemen förknippade med hanteringsmässiga tillkortakommanden. På bryggorna anses 

AISens data inte vara trovärdigt. Det tyder på att det fortfarande finns problem, att fartyg som 

”seglar baklänges” fortfarande påträffas med jämna mellanrum. Förtroendet dras även ner av 

bristfällig inmatning av reserelaterad information. 

 

De aktiva befälen har större förtroende för ARPA än för AIS. Detta faktum stärker teorin om 

att ARPA är förstahandsval och kanske har överdrivet stor förtroende bland de vakthavande 

befälen. 

 

4.1.6 ”AIS gives me useful information that ARPA cannot provide.” 

Trots att större mängden aktiva är skeptiska till AISens trovärdighet så anser en 

överväldigande majoritet alltjämt att AIS-data är användbart. En tolkning av detta är att 

styrmän endast använder vissa av AISens funktioner såsom identifiering. Det data som är 

statiskt tillmäts i sådana fall större trovärdighet än det dynamiska och AIS duger enligt 

skeptikern endast till identifiering, inte till antikollision. Experterna poängterar dock att även 

rate of turn och destination är användbart data som endast kan ges av AIS.  

 

4.1.7 ”The presentation of AIS information in my radar works satisfactory.” 

Experterna vill ha valbarhet för operatören. Operatören verkar vara relativt nöjd.  

 

4.1.8 ”I use AIS to plan my navigation.” 

AISen är utan tvivel ett värdefullt redskap för att planera navigation i den bemärkelsen att 

man på ett tidigt stadium kan planera sin körning och undvika att hamna i svåra situationer. 

Större delen av nautikerna, drygt 60%, instämmer med påståendet. Det finns en liten 

spridning bland de resterande, troligtvis på grund av påståendets öppenhet för olika 

tolkningar. 

 

4.1.9 ”I use AIS vectors in Traffic Separation Schemes.” 

Experterna framhåller AISens förmåga att snabbt indikera andra fartygs girar. Drygt 60 % av 

de aktiva instämmer helt eller delvis i påståendet. Dock är en stor del av styrmännen skeptiska 

till att utnyttja AIS-vektorer i trafiksepareringssystem. 

 

4.1.10 ”I use AIS to retrieve other ships names.” 

Detta torde vara det påstående där det varit lättast att förutspå svaret. Funktionen används av 

samtliga respondenter. 

 

4.1.11 ”When in doubt, I prefer to call up other vessels on the VHF.” 

Påståendet klyver expertisen i två spår, att ropa upp eller inte ropa upp, vilket ger underlag för 

vidare forskning. Dock kan två tredjedelar av respondenterna tänka sig att ropa upp andra 
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fartyg. Bilden överensstämmer med författarnas erfarenhet, det vill säga att mycket VHF-

kommunikation förekommer. 

 

4.1.12 ”On my vessel there is a written policy regarding the use of AIS for 

collision avoidance.” 

Att ha en övergripande policy angående användandet av AIS kan ha fördelar anser de 

sakkunniga. Den får dock inte köra över den vakthavande styrmannens synpunkter på vad 

som passar honom/henne. Enkätresultatet ger upphov till viss förvirring eftersom svaret på 

frågan torde vara ett tydligt avståndstagande eller medhåll. Den stora delen neutrala svar kan 

förklaras av att en del av respondenterna bestod av lotsar som inte har ett eget fartyg/rederi att 

relatera till. Ytterligare en förklaring är att många inte känner till om en sådan policy existerar 

eller ej. 

 

4.1.13 ”On my vessel, there is an inofficial policy regarding the usage of AIS in 

collision avoidance.” 

Åsikter från experterna är i denna fråga inte så viktiga. Enkätsvaren  visar dock liknande data 

som föregående påstående. 

 

4.1.14 ”I have a good understanding of how AIS works.” 

De sakkunniga har förtroende för de aktivas kunskaper vad det gäller AIS. Och de aktiva 

anser också själva att de har en bra förståelse. Det är rimligt att anta att kunskapsläget 

kommer att förbättras. 

 

4.1.15 ”In good conditions, good visibility and reliable information from ARPA, I 

might consider deviating from COLREG if asked by another vessel.” 

I den här frågan råder det delade meningar, både bland expertis och aktivt befäl. 66% av 

respondenterna kan dock tänka sig att frångå regelverket i god sikt och basis av tillförlitligt 

ARPA-data. Även här sätts stor tilltro till ARPA-systemet. 

 

4.1.16 ”In good conditions, good visibility and with reliable information from 

AIS, I might consider deviating from COLREG if asked by another 

vessel.” 

Det är intressant att jämföra med resultatet från föregående påstående. Det är stor spridning i 

resultatet från enkäten. Det visar dock att AIS-data inte har samma förtroende i 

antikollisionssynpunkt som ARPA. 

 

4.1.17 ”In poor visibility but with reliable information from both AIS and ARPA, 

I might consider deviating from COLREG if asked by another vessel.” 

Respondeterna är här betydligt mer restriktiva och 41% vill hålla sig till regel 19. Resterande 

är utspridda och 16% håller helt med i påståendet. Experterna anser att vakthavande bör hålla 

sig till regelverket i nedsatt sikt. Vidare är resultatet också en indikation på förtroendet för 

ARPA och AIS i samverkan. 3 av 10 kan tänka sig att bryta mot regel 19 med AIS och ARPA 

som basis. 
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4.1.18 ”Leisure crafts equipped with AIS, so called AIS-B, is a good idea.” 

Experternas åsikter väger tungt i frågan. De uttrycker oro för den långsamma uppdatering 

samt den ökade mängd information som AIS-B-standarden ger upphov till. Det kan tänkas bli 

trängsel i både farleden och etern vilket kan äventyra sjösäkerheten i trafiktäta områden. En 

stor del av de aktiva tycker dock att AIS-B är en bra idé. 

 

4.1.19 Övriga kommentarer 

I enkäten har respondenterna givits möjlighet att framföra sina åsikter i fri text. Utfallet har 

varit förvånansvärt stort, närmare en tredjedel av respondenterna har valt att skriva en 

kommentar. Det tyder på att ämnet engagerar. Kommentarerna visar även att många besitter 

stort kunnande i frågan. 

 

 

4.2 Metoddiskussion 

Enkäten har besvarats av 46 respondenter vilket ungefärligen motsvarar det förväntade 

utfallet. Det skall ses i ljuset av att det antagligen kan råda en viss ”enkät-trötthet” ute på 

fartygen och på rederikontoren. Vad gäller kvaliteten på de erhållna enkätsvaren så tror vi 

emellertid att den är  hög eller t.o.m. mycket hög. Ett starkt bevis för det är att så gott som en 

tredjedel av respondenterna har bemödat sig om att i fri text lämna egna kommentarer och 

åsikter i ämnet. Vi anser att det bevisar att enkäten och det valda ämnet engagerat 

respondenterna och att man inte satt sina kryss lite på måfå för att sedan trycka på 

sändknappen. 

 

Vad som kan tala till enkätens nackdel är det faktum att några av påståendena kan tolkas på 

lite olika sätt vilket vi även har kommenterat i analysdelen av detta arbete. 

 

Vi har intervjuat fyra i ämnet sakkunniga personer. Tre av intervjuerna har i sin helhet spelats 

in med hjälp av diktafon vartefter de har transkriberats. Den fjärde personen har, av praktiska 

skäl, fått svara skriftligen via e-mail. 

 

Pga intervjuformatets natur, har vi haft svårt att få direkta svar på en del av frågeställningarna. 

En intervju skall med fördel hållas lös och fri från struktur för att få fram offrets synpunkter 

snarare än lägga ord i munnen på dem(Bryman, 2001, s. 300). Däri ligger en konflikt i att få 

svar på frågorna utan att styra intervjun för mycket. Vi har därför försökt att förbereda offren 

med frågeställningar/påståenden i förväg för att på så sätt få dem att fundera i ämnet. Under 

själva intervjutillfället har vi däremot låtit ämnet flyta tämligen fritt med minimal styrning.  

 

De svårigheter vi har råkat ut för i samband med intervjuerna har varit av teknisk natur i form 

av brus från bandspelarmotorn och vid en av intervjuerna bakgrundsoljud. Det har vid några 

få tillfällen gjort att enstaka ord ej kunnat uttydas och har i transkriptionstexten markerats 

med ” <ohörbart> ”. Det har dock inte förekommit i större omfattning än att sammanhang och 

andemening ändå med tydlighet har framgått.    
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4.3 Validitet 

Författarna förförståelse bygger dels på teoretiska kunskaper som inhämtats under 

Sjökaptensutbildningen, dels på praktiska erfarenheter från den fartygsförlagd utbildningen. I 

huvudsak så hade författarna motsatt uppfattning i frågan om AIS-vektorer från början, vilket 

låg till grund till själva undersökningen. Detta faktum ger inre validitet till studien eftersom 

båda ”skolorna”, Ja respektive Nej till bruk av AIS-vektorer, var representerade från början. 

 

Författarnas begränsade erfarenhet av att genomföra intervjuer kan dessutom ha påverkat den 

inre validiteten negativt. Emellertid har intervjuoffren beretts möjlighet att ta del av och 

förtydliga sina uttalanden från den transkriberade texten av intervjun. Ingen av dem har haft 

några synpunkter på materialet.  

 

4.4 Slutsatser 

 AIS är ett bra komplement till övrig antikollisionsutrustning men används endast med 

stor försiktighet. 

 AIS-vektorer är relativt pålitliga men skall valideras av övrig utrustning. Om 

vektorerna skiljer sig åt markant bör AIS-vektorn förkastas. 

 AIS-vektorns snabba uppdatering är en stor fördel. När det egna fartyget eller målet 

girar eller ändrar hastighet kommer AIS att visa en tillförlitlig vektor fortare än 

ARPA. 

 De aktiva befälen har ett stort förtroendet för ARPA-vektorer, möjligen i överkant. 

 En skriven policy kan bidra till ökad sjösäkerhet. 

 Skrivna policies angående AIS-vektorer synes vara ovanliga. 

 

Den viktigaste slutsatsen torde vara att AIS skall användas i antikollision och att datat är 

relativt pålitligt. För säkert användande krävs dock validering och en god kännedom om 

samtliga systems svagheter. 

 

 

4.5 Fortsatt forskning 

Denna studie skulle kunna göras i större skala för att få mer reliabilitet i datat. En sådan studie 

kunde göra bättre nytta av variabler såsom ålder och behörighetsklass för att avgöra om det 

finns skillnader bland de aktiva. Nationalitet kunde även det vara intressant. 

 

Ett stort frågetecken för framtiden är införandet av den nya AIS-B-standarden. Hur den 

kommer att påverka sjösäkerheten för handelssjöfarten är oklart och kan vara föremål för 

vidare forskning.  

 

En fråga, som dock ej är relaterad till AIS, är frågan om muntliga avtal via VHF om avsteg 

från sjövägsreglerna. Hur döms giltigheten av dessa avtal i olika nationers rättssystem? Detta 

ämne kan vara av vikt att bringa klarhet i. 

 

Vad det gäller policies kan även här vidare forskning bedrivas. Hur skall riktlinjer för AIS-

användning se ut? En bra utgångspunkt kan vara Sjöfartsverkts skrift ”AIS, installation och 

handhavande, 2004”. 
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5 Notförteckning 

1) Kollision mellan turbintankern Katelysia och motortankern Otello vid Oxdjupet i 

Stockholms skärgård den 20 mars 1970. Ett muntligt avtal via VHF om avsteg från 

väjningsreglerna förelåg mellan de två fartygen men eftersom tingsrätten ansåg att det 

avtalet inte var nog tydligt dömde tingsrätten i enlighet med vad som fastslås i 

COLREG (Tiberg, 2009, s. 133-134). 

2) Kollision i Östersjön i vattnen norr om Öland mellan torrlastfartygen Tinto och 

Marina- S den 25 april 2006 i kraftig nedsatt sikt. Vaktstyrmannen på Marina-S som i 

sin radar såg ett eko på sin babordsbog (Tinto) förväntade sig en undanmanöver från 

det andra fartyget trots att det var en typisk ”Regel 19 situation” som var för handen. 

De undanmanövrer Marina-S slutligen vidtog gjordes för sent och alltför tvehågset för 

att undvika en kollision. Värt att notera är att Marina S saknade AIS då hon pga sin 

bruttodräktighet på 199,92 GRT (äldre danskt mätbrev) ej omfattades av kravet på 

sådan utrustning (Statens Haverikommision, 2007, s 24).  

. 
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7 Bilaga A – AIS Survey 

This is a survey regarding the use of AIS for collision avoidance conducted by two students at 

Kalmar Maritime University, Sweden. Thank you for participating! 
 

Current level, Certificate 
of Competency (class) 

 

Sailed as officer, years   

Age  

 

Please check only one box per question. 
Strongly 

disagree 

Partly 

disagree 
Neutral 

Partly 

agree 
Agree 

completely 

I use AIS vectors to avoid collision.      

I prefer ARPA vectors rather than AIS vectors.      

I use AIS vectors in addition to ARPA.      

ARPA provides reliable data.      

AIS provides reliable data.      

AIS gives me useful information that ARPA 
cannot provide. 

     

The presentation of AIS information in my 
radar works satisfactory. 

     

I use AIS to plan my navigation.      

I use AIS vectors in Traffic Separation 
Schemes. 

     

I use AIS to retrieve other ships names.      

When in doubt, I prefer to call up other 
vessels on the VHF. 

     

On my vessel there is a written policy regarding 
the use of AIS for collision avoidance. 

     

On my vessel, there is an inofficial policy 
regarding the usage of AIS in collision avoidance. 

     

I have a good understanding of how AIS 
works. 

     

In good conditions, good visibility and reliable information 
from ARPA, I might consider deviating from COLREG if asked by 
another vessel. 

     

In good conditions, good visibility and with reliable 
information from AIS, I might consider deviating from COLREG 
if asked by another vessel. 

     

In poor visibility but with reliable information from both 
AIS and ARPA, I might consider deviating from COLREG if asked 
by another vessel. 

     

Leisure crafts equipped with AIS, so called 
AIS-B, is a good idea. 

 

     

Comments: 
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8 Bilaga B – Förberedelse för intervju 

 

Vår ambition med denna intervju är att den skall vara öppen. Trots det vi vill täcka en del 

ämnen som vi anser är viktiga. För att få igång tankar och funderingar hos intervju-deltagaren 

innan, har vi sammanställt detta underlag som förberedelse. 

 

Varje del börjar med ett påstående  som vi ber dig ta ställning till. Intervjun kommer att 

cirkulera kring dessa påståenden. 

 

1. Jag använder AIS-vektorer för att undvika kollision. 

Intervju: I moderna radarapparater kan man få fram AIS-vektorer på mål. Bra eller 

dåligt? Tycker du att det finns tillfällen då man bör använda dessa? Finns det tillfällen 

då det är olämpligt?  

 

2. Jag använder hellre ARPA-vektorer än AIS-vektorer. 

Intervju: Det finns fördelar och nackdelar med de båda systemen. Är ARPA att 

föredra framför AIS? 

 

3. Jag använder AIS-vektorer som ett komplement till ARPA. 

Intervju: Att använda båda, är det bra? Samtidigt? 

 

4. ARPA ger mig pålitligt data. 

Intervju: Pålitlighet och förtroende för ARPA. Har introduktionen av AIS påverkat 

förtroendet för ARPA? 

 

5. AIS ger mig pålitligt data. 

Intervju: Pålitlighet och förtroende. Vad anser du om pålitligheten i ARPA jämfört 

med pålitligheten i AIS? 

Intervju: AIS används numera även till väderapplikationer, textmeddelanden och 

annat. Hur ser du på det? 

 

6. AIS ger mig nyttig information som ARPA inte kan ge. 

Intervju: Ny information såsom identitet och navigationsstatus kan hjälpa till i 

beslutsfattande. Håller du med? 

 

7. Integreringen av AIS-information i min radar fungerar bra. 

Intervju: AIS ska vara integrerat i nya radarapparater. Hur anser du att AIS-

information ska visas för OOW? 

 

8. Jag använder AIS för att planera min körning. 

Intervju: Vad ska AIS användas till anser du? Vilka funktioner? 

 

9. I TSSer använder jag AIS-vektorer för att få snabbare indikation om girar. 

Intervju: Speciella trafiksituationer, TSSer eller trånga farleder. Hur bör det påverka 

användandet av AIS och ARPA? 

 

10. Jag använder AIS för att ta fram andra båtars namn. 

Intervju: Den största fördelen med AIS som alla talar om är att vi slipper så kallade 

”ship on my starboard side”-anrop på radion. Hur ser du på detta?  
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11. Vid tveksamma situationer ropar jag gärna upp andra fartyg. 

Intervju: Håller du med om det? Är det bra eller dåligt? 

 

12. På mitt fartyg finns en skriven policy angående AIS-vektorer och antikollision. 

13. På mitt fartyg finns en outalad policy angående AIS-vektorer och antikollision. 

Intervju: Redarens roll, skepparens roll. Det finns ofta regler, skrivna och oskrivna, 

angående användandet av teknisk utrustning. Vad anser du om detta? 

 

14. Jag har en bra förståelse för hur AIS fungerar. 

Intervju: Hur är det med utbildning, kompetens när det gäller AIS? 

 

15. Under bra förhållanden, god sikt, pålitlig information från ARPA kan jag tänka mig att 

frångå väjningsreglerna om jag blir ombedd av ett annat fartyg. 

 

16. Under bra förhållanden, god sikt, pålitlig information från AIS kan jag tänka mig att 

frångå väjningsreglerna om jag blir ombedd av ett annat fartyg. 

 

17. Under nedsatt sikt, pålitlig information från AIS och ARPA kan jag tänka mig att 

frångå väjningsreglerna om jag blir ombedd av ett annat fartyg. 

Intervju: Vad det gäller väjningsregler och AIS, skall ändringar/tillägg göras så som 

man gjort för fartyg utrustade med radar? 

Intervju: En konsekvens av AIS är att fartyg är mer benägna att komma överens om 

hur de skall mötas. Hur ser du på det? 

 

18. Fritidsbåtar med AIS, så kallad AIS-B, är en bra idé. 

Intervju: Vilka fördelar, nackdelar finns det med att utrusta fritidsbåtar med AIS, så 

kallad AIS-B? 

Intervju: Fritidsskeppare som har radarutrustning MÅSTE kunna använda den. Vilka 

krav bör ställas på de som använder AIS-B?  
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9 Bilaga C – Transkribering av intervju med Per-Åke Kvick 

P-Å: Per-Åke Kvick 
O: Ola Måspers 
G: Gunnar Lewander 
 
G: Intervju med Per-Åke Kvick. Vi har...eh...intresserat oss för AIS för att vi har fått lite olika 
åsikter när vi har varit ombord på fartygen. Hur det ska användas i antikollision, AIS-
vektorerna specifikt. 
P-Å: Ok. 
G: På min första båt så var det de använde som primärt antikollisionssystem och när jag kom 
tillbaka så trodde jag att det var standard liksom. Sen har jag fått reda på att så är inte alls 
fallet. Det råder väldigt delade meningar. Det var därför vi tyckte det var intressant att forska 
lite grann i det. Så...som vi tänkte göra...eh...vi tänkte göra en...försöka intervjua folk som är 
duktiga på...eh..ja...experter på området helt enkelt. Och sen tänkte vi göra en enkät för att 
se lite grann hur sjömän använder AIS-vektorer. Så...det här är, så att säga, en del i det hela. 
Intervjua dig och andra. Vi har flera människor som vi tänkte intervjua bland annat Robert 
Fredriksson här på skolan som är instrumentexpert och Benny Pettersson som är..eh.. 
P-Å:  ...som har varit med och utvecklat det hela. Ja precis. 
G: Ja precis. Och sen så, genom dig och genom honom kanske vi tänkte få tag på lite andra 
människor. Nu har vi redan fått tips om lotsar så att.... 
P-Å: Ja framför allt kanske just långlotsar torde ju vara intressant om man nu vill se hur 
gentemot också så att säga vanliga sjöfarten. I och med att då är man ju ute på öppet vatten, 
då är det ju inte bara skärgårdsområden eller liknande. Hur de utnyttjar det där kontra hur 
de utnyttjar det i skärgårdsområden, det kan ju vara en viss skillnad egentligen.  
G: Vi har haft lite sånna diskussioner om när...t ex i trånga farleder eller i öppna vatten, när 
är det bra, när är det dåligt att använda AIS-vektorer. 
P-Å: Ja, vad ska man säga...Man utvecklade ju därför en radar, han ser ju liksom inte bakom 
uddar och sånna saker och....just i Stockholms skärgård och Stockholmsområdet. Det var där 
det startade egentligen och bakgrunden var ju också självfallet det här med flyget därför att 
flyget har ju motsvarande system, eller hur...Där man kan se då, andra flygplan....Just då i 
Stockholms skärgård där när man kommer då och det är trånga farvatten och det är 
kraftfulla girar ibland dessutom. ”Vad döljer sig bakom här?”. Då tack vare AIS kunde man ju 
se då...och sen har det ju utvecklats andra system också, positionsrapporteringssystem och 
sånt där har ju också kommit där som inte fanns tidigare på samma sätt.  
<pause> 
P-Å: Men här jämför ni ju, om jag förstår er, också i enkäten lite, ni tittar både på ARPA 
kontra, så att säga, AIS lite grann här också. 
G: Ja precis, vi vill jämföra trovärdigheten lite grann, förtroendet som folk har för AIS kontra 
ARPA, för vi misstänker att det är...eh...att det är lågt förtroende för AIS pga problem de har 
haft vid introduktionen. Med fartyg som åker baklänges. 
P-Å: <skratt> Jaa, stoppar man in fel input så blir det fel output, så att säga. Det är väl det 
som är... 
O: Skit in, skit ut. 
P-Å: Ja precis, va! Det är väl det som har varit problemet, att man inte har varit noggrann 
riktigt. 
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G: Och på de båtar som jag varit där de har, så att säga, sagt att AIS är opålitligt, de har 
väldigt högt förtroende för ARPA, jag undrar om det liksom har någon typ av... 
P-Å: Jaa det kan jag inte svara på men det är möjligt att det...nä...men jag tycker nog att AIS 
är ett utmärkt hjälpmedel. Självfallet är det så. Just det där att man kan se att en båt börjar 
gira till exempel. Man kan se det ”Nu är han på gång!”.  
O: Ja, det är ju momentant... 
P-Å: Ja precis, va, det är ju momentant nu. En ARPA har ju en fördröjning där, trots allt. Det 
tar ju en stund innan man börjar se det. Sen...det finns ju andra sätt också, inte bara ARPA 
nu, utan man har ju det här med trails och efterlysning på mål som har utvecklats gentemot 
hur det har varit tidigare och sånna saker också. Ska man jobba optimalt så ska man ju jobba 
med alltihop egentligen. För att få en bästa bild av det hela. Men sen gäller det ju att värdera 
hela tiden. Det ena mot det andra här nu, så att säga. Men är det, vad ska vi säga, rätt input 
på allting, då borde ju också allting överensstämma....egentligen. 
G: Ja så blir det väl förmodligen så småningom... 
P-Å: Precis! Ja. 
G: ...när systemet har blivit bekvämt. 
P-Å: Ja och man har utvecklat sina rutiner på ett bättre sätt kanske, och sånna saker. Det är 
väl där det brister lite grann idag kanske att de rutiner man har att stoppa in rätt input och 
allting sådant brister lite grann. 
G: Det finns väl de som inte bryr sig så mycket om det. ”Vi måste ha en, därför sätter vi dit 
den. Vi struntar i hur den fungerar”. 
P-Å: Ja precis, va. Det tror jag säkert kommer bli bättre.  
G: Ja just det....men de...ja... 
P-Å: Och när man ser också att det....för båda de här sakerna, eller båda....liksom allting idag, 
tack vare ”Black box” och allting sånt där, det spelas ju in. Så när man börjar se, också, 
utifrån olyckor och sånna där saker, då kan ju....ja....Man kommer ju tack vare sånna saker 
då också att höja sin medvetandenivå och rutinerna för att det ska bli bättre. 
G: Känner du till någon olycka där AIS har, så att säga, spelat <ohörbart>. Man pratar ju alltid 
om sånna här ”Radar-assisted collisions”, om det finns något liknande för AIS. 
P-Å: Nä, inte så där på rak arm, jag vågar inte svara på....vad heter den...Stena Nautica och 
eh...För de hade väl egentligen AIS men hur de uttnyttjade detta, det vågar jag inte...Men 
Joanna som hon kolliderade med, det är väl tveksamt om hon hade.... inte AIS... 
G: Vi kanske kan titta på den fallstudien... 
O: Man kan möjligen börja fundera på det då...den vi hade som fallstudie då. Den utanför 
Västervik. Det lutar ju åt...tyckte jag kunde vara i viss mån AIS-assisterat i det att den han 
kolliderade med, den på sydgående, hade ingen AIS. Däremot hade han följt en omkörande 
fartyg länge och väl. Hade han ju observerat på radarn...både radarn och som AIS-mål. Och 
tittat och följt länge och väl. Men däremot inte den han small med, som inte hade någon AIS.  
Så det kan ju vara det att det man inte ser, det finns inte.Eller det som inte finns som AIS-
mål, det..... 
P-Å: Ja. <ohörbart>. Jag är ju lite involverad i alla de här lotskurserna idag, va. Framför allt 
just de här långlotskurserna. Och där hör man ju ganska konstiga saker, hur folk utnyttjar 
instrumenten ute på bryggorna. Rent generellt. Många kör alltså idag med bara ECDIS och 
AIS. Man skiter fullständigt i radarn. 
<ohörbart> 
P-Å: Men då har man ju inget att värdera emot. Och då blir det en farlig situation, så att 
säga. Det har kommit ombord lotsar på fartyg där radarn har varit avstängd men ECDISen 
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har funnits. Dessutom har de ju inte varit ett officiellt ECDIS-system heller utan det har varit 
ett... 
O: ENC... 
P-Å: Ja...kopierat, tänkte jag säga, på en vanlig PC. Nu kommer ju det att skärpas till också 
tack vare regelverket. Då blir det ju obligatoriskt på fler och fler fartyg detta...Så 
förmodligen, det blir bättre. Får vi hoppas iallafall. 
G: Vi har...eh..tycker du att det finns någon anledning att ha någon typ av guidelines för AIS-
användande på bryggor? I och med just sånna människor som stänger av radarn till exempel.  
P-Å: Ja, det tycker jag nog, någon form av guidelines eller policy som ni har skrivit här, det 
borde nog finnas, för att säkerhetställa då att man ger den rätt input. För annars kan det ju 
bli riktigt farligt. 
G: Jag vet inte om man kan komma åt sånna människor som stänger av radarn. Då har man 
ju ingen koll överhuvudtaget. 
P-Å: Nä precis, va. Det där är ju ett utbildningsproblem det egentligen. 
G: Vi har fått en kommentar på....eh....på....jag vet inte vem det var ifrån men vi gör den här 
surveyen samtidigt på internet för övrigt...så att säga locka in andra sjömän som är ute. Då 
har vi fått en kommentar om AIS som mera ett verktyg för att se....för att se farorna innan de 
uppstår, så att säga. Om ARPA skulle vara antikollision på nära....så att säga när det är en 
närsituation...att AIS är en sån som man ser en större bild på och kan hitta mål, trots att de 
inte har kommit in på radarn. Man kan fortfarande se de. En för... 
P-Å: Ja det tror jag säkert. En fördel med AIS kontra ARPA det är ju att...identifieringen av 
fartygen. Om man nu vill övergå till någon annan form av kommunikationsmedel också. Man 
kan ju tänka sig VHFer och sånna saker också, eller hur. Men har du bara ARPA då vet du ju 
inte ”Vem faan är det där?”. Vem kommunicerar jag med nu? Men tack vare AISen, om det 
är rätt input på det hela, så att säga, då kan du ju identifiera att det där är ju den. Och jag 
kan börja kommunicera på ett annat sätt med det fartyget, eller hur. För kan man göra det, 
kan man säkerställa att det är fartyg A jag kommunicerar med, då kan man ju göra avsteg 
från sjövägsreglerna, om det finns, som man säger, ett avtal mellan två parter. Då skulle man 
ju kunna tänka sig att man gör ett avsteg, man gör ett möte fel sida till exempel, därför att vi 
har kommit överens om detta. Men då måste man ju säkerställa detta. Att bara gå på ARPAn 
då, då kan det ju vara någon annan som svarar, det vet jag ju inte då. Eller hur? 
G: Rent juridiskt, att gå ifrån COLREG... 
P-Å: Om man har ett avtal! Ja 
G: Ok... 
O: Det var det där Hugo Tiberg var inne på...att man hade ett avtal. 
P-Å: Yes. Två stycken fartyg kan ju komma överens och det är ju ett avtal kan man säga då 
mellan de två parterna. En situation utvecklas och nu... ”kommer vi överens, vi gör så här för 
att lösa situationen”. Sen kan ju det vara i strid emot COLREG då. Och så länge det går bra, 
vilket det gör oftast, eller hur...oftast..då är det ju ingen som märker det överhuvudtaget 
heller, va. Det är först när det går åt skogen, det är först då också allting sätts på sin spets. 
”Varför blev det inte som vi hade avtalat om?” 
G: Det där är intressant för det är ju ett ganska vanligt fenomen, att folk har muntliga avtal 
så...hur de ska mötas. 
P-Å: Ja när det ska köras om eller vad som helst, så att säga. 
O: Ja då vill det till att det fastnar i VDRen då så att du får bevis att avtal liksom föreligger. 
P-Å: Ja. Ja.  
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G: Samtidigt så vet man ju att folk säger...har kommentaren att oavsett vad man snackar om 
på VHFen så är det COLREG som gäller. Det är en väldigt vanlig kommentar. 
P-Å: Ja ja, men så har det nog varit tidigare, kan man väl säga, mer eller mindre iallafall. 
Eftersom du då inte har kunnat säkerställa vem du har pratat med, eller hur? Du har ropat 
upp ”Ship on starboard” till exempel, va. Men vafan ”Är det han jag pratar med?”. Det vet 
man ju inte då.  
G: Det där är ju intressant eftersom AIS har haft ett stort inflytande på regelverket i sånna 
fall. 
P-Å: Ja. 
O: Och vart är vi på väg? Kan man fråga sig lite...regelmässigt. 
P-Å: Men kollisionsreglerna säger ju också samtidigt, vi ska ju använda alla tillgängliga medel, 
eller hur? Och AIS är ju ett medel i det här fallet....för att... 
G: Det är ju också lite grann så vi har tolkat reglerna när vi har funderat ut vårt arbete. Alla 
medel ska användas och AIS är ett av de. Sen har man varit på bryggor och de säger att 
”Stäng av det där, det ska vi inte använda! För det är inte pålitligt.” Och då reagerar man lite. 
P-Å: Ja, systemet i sig, vet jag inte...det är väl pålitligt, det är väl återigen det här vad som 
stoppas in som avgör. Helt enkelt. 
G: Det finns också en lite oro för det här med vad som stoppas in. Att det blir kanske för 
mycket. Folk har en ten...eh..Ett nytt system som man kan använda till en massa saker så 
kommer en massa kreativa människor och hittar på idéer om ”Det här ska skickas” och ”Den 
här informationen skall komma upp”. Och det finns ju inte riktigt utrymme för det. AIS är ju 
fiffigt på det sättet att det minskar sin radie på vem den lyssnar på om det blir för mycket 
trafik. Men samtidigt så...ja...Det händer väl att meddelanden krockar med varandra... 
P-Å: Det gör det säkert, ja. 
G: Det kan ju i sånna fall påverka kvaliteten... 
P-Å: Ja...sen det här med att fritidsbåtar då skall ha den här enklare formen av AIS idag. 
Iallafall jag är ju väldigt tveksam till detta, så att säga. Därför den sänder ju inte information i 
samma intervall heller. Och i synnerhet, är det fritidsbåtar som...ja...motorbåtar och 
liknande som kanske gör 15, 20, 25 knop eller någonting sådant, då är det ju redan föråldras 
information som kommer till mottagaren. I synnerhet i trånga farvatten. Han har ju gjort 2 
girar innan jag har fått informationen. Då är det ju fel fullständigt. 
G: Vi har ganska tänkt över det där med... 
P-Å: Det borde inte ha fått tillåtas, tycker jag. 
G: Vi har tänkt över det där med skyldigheter man har också. På handelsfartyg, man har ju 
skyldighet till exempel att hålla vakt på kanal 16. Och det borde man ju tycka att samma 
regler borde gälla för båtar som har AIS-B, eftersom, så att säga, om man ser de, om man vill 
ropa upp de, så kan man kanske inte göra det. Och de åker runt i skärgården och ”Alla ser 
mig! Jag behöver inte...” 
O: De vaggas in i en falsk säkerhet där. 
P-Å: Ja precis. Där tycker jag det ger en falsk säkerhet. Och det ger de en falsk säkerhet även 
för fritidsbåtarna. De tror ju att alla ser de, så att säga. Som sagt var, det är ju oftast 
föråldrad information man ser och då har man ingen nytta av den. 
G: Det där tror jag är en ”lots-oro” ganska stort. För det är ju de som drabbas hårdast av det. 
P-Å: Mmh..det är det. Precis. För det är ju då inne i skärgårdsområdena sommartid, som sagt 
var. Det är en jäkla massa fritidsbåtar ute. Mängden information, så att säga, att tolka allt 
det där blir ju överväldigande till slut. ”Vilken av alla de här är det nu jag ska fokusera på?”. 
När jag har hundra stycken sånna här på skärmen. 
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G: Och vem har väjningsplikt? 
P-Å: Ja. Ja..precis va. Stor kör först. <skratt> 
G: Ja det blir ju så. 
P-Å: Ja det blir så. Det kan ju bli intressant att se fall så småningom.  
O: Det lär nog komma. 
P-Å: De lär ju säkert komma ja, precis. 
G: Du tycker att det är en bra idé att ropa upp andra fartyg generellt. Om man hamnar en 
situation där... 
P-Å: När du kan säkert identifiera den. Och att du vet också egentligen att det är den som 
svarar. Då tycker jag inte att det är fel. Men enligt det gamla då, när vi inte hade AISen, när 
man inte säkert kunde identifiera ”Vem är det jag har därute om styrbord?” så att säga, om 
det inte varit klar sikt men i klar sikt finns ju inte heller behovet på samma sätt normalt, eller 
hur? För då ser man ju ändå vad båtarna gör. Utan det är ju framför allt då i nedsatt 
sikt...Men kan man identifiera vem det är, då tycker jag det är ett bra sätt. Att kunna 
minimera riskerna helt enkelt. 
G: Ja vi har en sån fråga på våran survey om det är en bra idé att ropa eller ej. Det är tydligt 
att vissa tycker det och andra tycker det inte. 
O: Det går isär. 
G: Det är ju lite sånna här språkbekymmer också när man pratar i VHFen. 
P-Å: Visst...det kan det säkert vara<skratt>. Det kan säkert vara. Det har säkert också 
förekommit fall där det har blivit...ja där det har misstolkats helt enkelt. 
O: Ja...det kanske blev etter värre. 
P-Å: Ja. Precis. 
G: Det var när jag var på....det var någon i skolan i Göteborg som sa...Det var 
väjningsregelläraren där som sa att ”Jag uppmanar ingen att ropa på någon, håll er till 
reglerna” 
P-Å: Ja det är klart att...eh...Det är ju väldigt enkelt att säga och det är klart, följde alla 
reglerna då skulle det ju inte uppstå någonting heller. ”God tid” och ”klart och tydligt”, va.  
G: Ok, vi har pratat om ganska mycket här. <pause>Har du någonting övrigt som du tycker är 
viktigt vad det gäller AIS? Det är en väldigt konstigt fråga att ställa... 
P-Å: Nej, jag tror det blir, på sikt, så blir det ett bra hjälpmedel som sagt var....Ni körde ju 
SAR-spelet, det var ju bara ett exempel på det, eller hur va? Och i en sån situation är ju AIS 
jättebra, eller hur? Att kunna ses framför allt av den som ska leda en operation. Om det nu 
leds ifrån land, ”On Scene Coordinator”, om man är så kustnära att man har den här 
informationen så kan de ju jätteenkelt se och dirigera fartyg, så att säga...till vissa positioner. 
Har man inte det, då står man ju där och famlar lite grann. ”Vem fan är nu detta?”.  
G: I en stressig situation kan det ju vara väldigt svårt... 
P-Å: Precis. Och dålig sikt som sagt. 
<pause> 
G: Pålitlighet när det gäller ARPA. Jag kanske ställde den frågan alldeles nyss, jag är inte 
riktigt säker. Men, så att säga, kontra AIS. De är ju opålitliga på olika sätt. 
P-Å: Ja precis. Men ARPAn har väl, vad ska man säga då, ett större fel tack vare den teknik 
man jobbar med egentligen. Om man nu har rätt input på AISen och allting sådant, och den 
plockar informationen från rätt källa, då är ju det ett säkrare... 
G: Ja precis så länge... 
P-Å: ...för ARPAN är ju en radarpuls man ligger och jobbar med i grund och botten, så att 
säga.  
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O: Ja visst...och information som bearbetas, det tar ju tid.  
P-Å: Ja precis, va. Den pulsen är ju ganska stor när den kommer ut lite grann. Sen kan man ju 
ha lite olika tekniker på hur man kan förbättra den idag. Men det kan ju också variera ganska 
snabbt från ett radarvarv till nästa radarvarv beroende på var tyngdpunkten hamnar på det 
där radarekot någonstans. Beroende på aspekten på målet och sånna saker. 
G: Ja precis, målets bild förändras efter girar och sånt där... 
P-Å: Ja och vilken kurs styr han då, vilket CPA får jag, allting sådant. Det blir ju lite osäkert. 
Det därför man har de här kriterierna vad den ska klara av kan man säga. Nu är ju de flesta 
ARPA bättre än vad kriterierna säger. Men man ska ju inte...man bör ju ha det i bakhuvudet, 
så att säga, att man har 0,3 ända upp till 0,7, så att säga, i fel på CPA och sånna saker. Om 
man bara har ett CPA på 0,3 och vi har det där på 0,7. ”Vilken jävla sida kommer han att 
passera på?” Den eller den? 
O: Den kanske inte passerar alls! 
P-Å: Nej<skratt>precis va. Det kan ju bli så illa. Och då blir man ju lite besviken! 
<skrattpause> 
P-Å: Sen siffror i sig, det är ju samma på ARPA som på AIS, när man plockar fram målets data 
och sånna här saker. Siffror i sig är ju alltid siffror som skall översättas till någonting för en 
tolkare. Den som ska läsa det hela. Man översätter ju det hela till en bild i grund och botten. 
För siffran i sig säger ju sällan någonting utan det är ju först ”Hur ser det egentligen ut?” . Så 
vektorerna, oavsett om det är AIS eller ARPA, säger ju oftast mycket mycket mer kan man väl 
säga. Iallafall snabbare. 
G: Det där har vi också diskuterat, det här med presentation och överflödet av information 
som kommer med alla nya system. 
P-Å: Ja precis.  
G: Det finns väl en risk med det med.. 
P-Å: Mjau...sen beror det ju på hur man löser det, rent kan man säga tekniskt, på aparaterna 
också. Det beror ju alldeles på. En del skärmar har ju så att det poppar upp fönster på själva 
skärmen till exempel, va. Andra har ju då att det ligger vid sidan om själva skärmen och inte 
skymmer den iallafall. Lite olika sånna bitar också. Och ”hur många kan jag fråga på 
samtidigt?”. Har jag otur kan jag ju fylla hela skärmen med en massa information men jag ser 
ingenting av det som sker där bakom.  
O: Ja då är det förfelat. 
P-Å: Ja precis va. 
G: Det ska väl tydligen vara i nya...eh...radarapparater så ska AIS-information vara 
integrerad. 
P-Å: Ja jag har för mig att det står så i regelverket, ja. Men det är ju de som blir nya det. De 
som har en apparat, de byter ju inte ut den normalt utan den kommer släpa med i ytterligare 
15 år. Någonting sådant.  
<Efter detta avslutas intervjun och fortsättningen av arbetet diskuteras>  
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10 Bilaga D –Transkribering av intervju med Robert Fredriksson 

Intervju med Robert Fredriksson Intervjuperson 
R: Robert Fredriksson 
O: Ola Måspers 
G: Gunnar Lewander 
 
G: Intervju med Robert Fredriksson.  Vi fick intresset för det här när jag och Ola kom tillbaka 
från praktiken och hade lite olika bilder på AIS och AIS-vektorer... 
O:  och användande. 
G: ...och användandet, precis...eh...på min första båt där var det det som användes som 
primärt antikollisionssystem och ARPA som backup. Och sen på andra båtar som jag varit på 
har det varit precis tvärtom, och nästan ”Ugh, det där får vi inte använda alls! Farligt! 
Opålitligt!”(AIS) 
O: På en av mina båtar, där använde ju styrmännen efter behag 
R: Ja där fanns inga stående order? 
O: Nej. 
G: Så därför tyckte vi att det var ett intressant ämne...eh....och vi vill dels ta lite reda på vad 
experter på området tycker om AIS och vad de har för åsikter. Det tänkte vi försöka får fram 
genom intervjuer så här. Sen så håller vi, parallellt med det, på med en enkät, som vi ger 
bland annat till folk som kommer hit på kurs. Men även har vi ett webbformulär som man 
fyller i, så att säga, man kan göra enkäten på internet. Och intervjun och enkäten ska gå ihop 
så att det är ungefär samma frågor som besvaras, fast från olika håll. 
R: Ja 
G: Så därför har vi lite sånt här intevjuunderlag. Ekänten ser ut så här, du kan få titta på den 
sen.  
R: Ja. Jag ska läsa med intresse vad ni kommer fram till. 
O:  Ja det hoppas jag. 
G: Vi vill ju ändå att det ska vara ganska öppet så här i en intervju och då kan man bara 
babbla på. Så försöker vi styra upp det ifall det är något vi missar. 
G: Så...AIS-vektorer, vad tycker du? 
R: Vad jag tycker? Min egen åsikt? Jaa..eh...det är ju klart att det som är bra med det är att 
du får ett väldigt snabbt medel på att se vart båtar är på väg, vart de tänker sig åka givetvis. 
När de väl girar får du svaret inom ett par sekunder, och det är ju det positiva med det hela, 
va. Sen är det ju klart att det är negativt ur ARPA-synpunkt eftersom det inte visar fart 
genom vatten. Så Heading kan bli felaktig. Så anser jag.  
Och sen är ju faran med AIS-vektorn att, vet styrmannen om vad han tittar på? Vad han 
använder? Det där tror jag är den stora bristen. Är han med på vad radartillverkaren har för 
presentation ifall AIS-vektor och ARPA-vektor diffar, hur de presenteras i själva radarbilden. 
G: Vi har fått någon kommentar att Atlas, bland annat, använder AIS information när de 
presenterar sin vektor. Det tyder på att det är någon typ av, att de använder både datat, 
liksom både AIS och ARPA-data för att skapa en vektor. Jag vet inte om det stämmer. 
O: Men det var ju så den uppfattningen man fick av den kommentaren iallafall. 
R: Är det någon som har kört Atlas som ni pratat med? 
G: Det här var bara någon kommentar vi fick på enkäten. 
O: Det var en av lotsarna, va? 
G: Det känns löst, vi kan släppa det, tycker jag. 



58 

 

 

R: Ja, jag har ju kört Atlas innan jag började här, va. Och jag vet ju att den vi hade, på den 
båten, där var det ju så här att den vektorn du fick, det var ju AIS-vektorn. När du plottade 
mål så fick du AIS-vektorn direkt. Tveklöst. Plottade du två gånger på målet, då fick du två 
vektorer. Då fick du AIS och ARPA. Vi hade dubbla vektorer med andra ord. 
G: Så Atlas tycker att AIS är bra. 
R: Ja, jag förmodar att de tycker det, ja. Förmodligen så har de den åsikten. 
Eh...sen...eh...sen så vill man då bara ha ARPA-mål så får man koppla bort AIS-funktionen ur 
radarn. Då köper den ARPA-målet. Sen stod det någonting om att om de här diffar mer än 10 
procent så skulle den skifta. Alltså det var ju givna regler att om...AIS-målet ska tydligen 
räkna på underliggande ARPA-mål, enligt tillverkaren, även fast den visar AIS-mål. Och diffar 
det för mycket så ska den skifta över, visa ARPA-mål istället. Men eftersom jag själv varit 
utsatt för att en båt gjorde noll knop med AIS och sen gjorde 12 knop med ARPA. 
O: Då är det något som är galet. 
R: Ja, då är det något som inte stämmer. Tanken är säkert bra, att den räknar på 
underliggande ARPA-mål, men om man nu inte kan vara säker på så är det ju svårt att veta 
hur det där funkar. 
G: Ja för det bli lite utom ens egen kontroll, va? 
R: Ja, det blir det. Det blir lite godtyckligt på något vis, va. Det där tror jag inte alla styrman, 
även om man talar om det för de, så tror jag inte de kommer ihåg det efter ett par veckor. 
G: Det där leder oss ju osökt in på det här med pålitlighet. 
R: Ja. 
G: Förtroendet och hur pålitligt data är som...eh...som...eh...För jag tror att det är många 
som har väldigt lågt förtroende för AIS på grund av just sånna där saker, att båten gör noll 
knop eller den går baklänges eller kör på tvären eller är ”At Anchor” eller sånna saker. 
R: Ja, alltså, fartvektorn torde inte vara så jädra mycket fel på egentligen om man rent tänker 
att den räknar ju Course Made Good eller Speed Made Good från GPSen och det borde ju 
stämma någorlunda rätt bra, egentligen. Men sen så får nog folk lite misstänksam 
uppfattning tack vare det här att det de skriver in själva, att det inte stämmer. Det tror jag 
jag gör att folk blir så här att ”Njaa”. För hade det alltid stämt, om du hade tittat på AIS-
målet och det alltid står rätt värden där, eller att han är på väg si och så, han 
kör....liksom...att det där stämmer, va. Men tyvärr ser man ju ofta en del som är ankrade och 
det är fel djupsiffror, båtar går 24 meter djupt och är 40 meter långa, och då börjar man ju 
fundera. Stämmer det andra? Så tror jag. 
O: Men det är inte systemets opålitlighet det är frågan om? 
R: Nej, det tror jag inte. 
O: Utan det är det statiska datat... 
R: Ja jag tror att det gör en allmän negativ inställning till systemet, att det inte är riktigt. 
G: Man kan säga att det finns två stycken olika spår av opålitlighet, dels det här att man ser 
det här att det är fel data. 
R: Ja att man ser att båten är på väg åt ett annat håll. Är man på väg in i Östersjön så skall 
man inte till <ohörbar brittisk ort> i England till exempel. Sånna saker har man ju sett själv 
och då börjar man ju ”Jaha, han har ju inte ens orkat skriva det här rätt. Undra om han har 
gjort det andra rätt?” 
G: Precis, hur pass seriös är han som sjöman om han inte ens bryr sig om det? 
R: Ja, precis det är lite lite sånna. 
G: Och det kan man ju, så att säga, det kan ju bli bättre om får bra rutiner på hur man ska 
hantera det. 
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R: Absolut, ja.  
G: Och, alltså, pålitligheten för...ifrån de kringligggande systemen, loggen och GPSen och... 
indatat så att säga, va. Den pålitligheten kommer väl bli bättre med tiden. 
R: Ja man hoppas väl det iallafall, ja. Tekniken går framåt, det tror man ju iallafall. Man säger 
ju så. 
G: Det var du som sa att man ska....att AIS-information ska vara integrerad i radarn nu? 
R: Ja, jag har läst mig till detta, att så...att den presentation som kommer i framtiden så ska 
den sitta i radarn också. Den kommer väl säkerligen ha en sån här lite burk bredvid också, va, 
men vad jag förstår så ska den ligga i radarn från och med i år. Och det sätter ju lite myrer 
kanske med vad ser jag i radarn, är det en radar eller är det en AIS-slav? För det är ju frågan 
hur tillverkarn gör med presentationen, vilket han lägger överst? Om vi plottar, som Atlasen 
där till exempel.  När du plottar, får du ARPA-målet eller får du AIS-målet? 
G:  Jag har....eh....på de jag har sett så har man på något sätt kunna välja att plotta med 
ARPA eller att plotta med AIS och...eh....den första båten tror jag att när man tryckte på 
”Acquire” så kom det upp en liten, en liten sån här(rullgardin/meny)....så fick man rulla för 
att välja AIS-plott eller plotta med ARPA. 
O: Ja det låter bekant, som en Furuno ungefär var väl så. 
G: Jag tror de hade olika knappar eller något sånt där på...ja det ska jag inte svära på 
förresten. 
R: Nä, som jag minns Atlasen så hade den en symbol, alltså, en sån liten virtuell knapp i 
radarskärmen där det stod AIS på. Om man klickade på den så vart den grön och då hade du 
automatiskt de, och klickade du av den så den vart gråare, så att säga va, så att den inte vart 
lysande då hade du ARPA-mål. Det var på alla mål, du kunde inte välja några mål på det ena 
eller andra sättet, utan antingen var det AIS eller så var det ARPA. 
G: Jag vet också att en anledning till att de stängde av AISen överhuvudtaget, inte stängde av 
AISen, de stängde av presentationen av AISen i radarn, var för att ”Lost target”-
larmet...eh...om man hade AISen på så larmade den för ”Lost target” så fort man förlorade 
ett AIS-mål, och det hände ju hela tiden. Så det gick ju liksom inte. 
R: Nä...nä, och det har ju säkert blivit värre med tiden i och med att det är så många fler som 
har AIS idag. Jag minns ju när det kom då, då var det ju liksom i södra Östersjön där jag körde 
var det fyra fartyg som hade AIS, i början, de första åren. Det är ju klart att då spelar det 
ingen roll. Men nu om det nu ligger, sommartid, en massa fritidsbåtar ligger i periferin precis 
längst bort i räckvidden så klart så kommer du få väldigt mycket lost targets. 
O: Ja definitivt. 
R: Ja, för ju fler som har det desto fler ”Lost target” får du. Och ARPA-”Lost target”, om vi ska 
jämföra med det, det är ju på de som man faktiskt har plottat. De du är intresserade utav. 
Det blir ju inte riktigt lika många.  
O: Nää 
G: Men, AIS-vektorer, ARPA-vektorer. Tycker du att det finns några tillfällen då man ska köra 
det ena eller det andra? 
R: Ja du...Vad ska man säga där egentligen?.......Det man ska nog utgå ifrån alltså, jag tycker 
ju egentligen att folk ska utgå från ARPA-vektorer. Ja, från start...och sen får man ta AIS-
informationen som en bonus. Att ”Ja, jag har sett att han är på väg där åt, men nu kan jag 
läsa att han är på väg till Helsingborg” eller vart han nu ska och är han på väg norrut i 
Öresund så är det förmodligen troligt också. Det är en liten bonusinformation, så att säga va. 
Och är det så här att jag behöver ha kontakt med någon båt så kan jag ju faktiskt se vem det 
är jag ska förska få kontakt med. Om jag sen vill göra ett riktat meddelande på DSCn, eller 
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om det råkar vara någon som man känner så kan man ju  faktiskt ropa på VHFn också även 
om man inte ska rekommendera det kanske. Det är inte säkert han svarar. Det är ju alltid 
den faran då. Men ser man att det är någon båt som är...ja....så kan man ju ropa på själva 
båten och hoppas att han svarar. Man borde märka om det blir fel, tycker jag. Så det är ju ett 
klart plus. Funktion att man ser vilken båt man möter istället för att det bara är en båt i 
mängden. 
G: Precis, det är väl den absolut största fördelen med AIS som man märker är ju att man vet 
vilka båtar som är runt omkring en och känner att de kan faktiskt ropa upp ifall det är.... 
R: Jo jo och det görs ju också. Det vet jag ju. Det går ju att skicka ett sånt där litet sms, safety 
message, i systemet också. Då är det ju inget tvivel om de svarar, att det är de.  
G: Där har jag ju sett ganska mycket missbruk....eh....av just det här meddelande....det är 
många...eh....nu ska vi inte säga någon speciell nationalitet men vissa skickar meddelanden 
till varandra på sitt eget språk och det är ju inte meningen. Det är ju, så att säga, ett 
säkerhetsmeddelande det handlar om, inte en ”chat”-funktion. 
R: Och de alltså använder den till att skicka till alla, då? 
G: Ja...eller till folk i närheten. Och sen även har jag ju tagit emot väderrapporter var tionde 
minut genom Suez 
R: På AIS? 
G: Ja. Väldigt intressant, var tionde minut ”PIP”. Så kommer det ett ”Nu blåser det så här 
mycket”. Jag förstår att det är intressant att ha väderinformation i Suez-kanalen. Alltså det 
är... 
R: Kanske inte i AISen.  
G: Och det är ju ingen som tittar efter ett tag. 
R: Nä det gör man ju inte......Det har ju i och för sig med presentationen, på hur den då 
sitter. Sitter den i radarn och du sitter vid radarn kan du ju klicka på det där meddelandet 
direkt så ser du direkt vad det är. Ska du gå iväg till en annan burk så blir det jobbigt i 
längden.  
O: Sen är det ju det att det tar plats i systement, allt detta skickande. 
G: och det stjäl uppmärksamheten ifrån kanske viktigare saker. 
R: Ja.....så de är så innovativa där nere så det är <ohörbart>! 
G: Ja det sitter en, nu kommer vi ifrån ämnet lite grann, men det sitter en skeppshandlare 
som köpt sig en AIS. Inte i Port Said utan andra sidan....eh.....eh...och tittar hela tiden vilka 
båtar som kommer upp och så ropar han på de. Och han säger inte vem han är. Det här är 
någonting som alla som går där ofta vet om så det är ingen som bryr sig om att svara på, 
men vissa vet inte vem han är. Han vill bara ha information så han kan skicka prislistor på 
sina.... 
R: <skratt>Jaha de är näriga, det har de alltid varit! <skratt> De hitter ju snart en....ja....Alltså 
faran med det här systemet det är att det är....ja menar...närliggande områden börjar 
använda samma system, samma frekvenser, att det börjar kollidera så sätt, att man börjar få 
in taxi-bilar och grejer längs med kusten. Det....ja....lastbilstrafik och annat.....det börjar 
störa. Alltså jag har ju...man kan....någon gång hitta något AIS-mål långt upp i land också om 
man tittar på sånna här täckningskartor. Och det har ju varit någon lastbilscentral har jag 
sett någon gång. Men om det bara var stationen som har satt upp en sändare. 
O: Då är man ju nästan lite inne på ändå det här med AIS-B också och det är ju en sån här sak 
som fyller systemet. 
R: Ja...det fyller upp, ja. Ja just det med det här att det blir så hemskans många. Att det då 
liksom, att man inte kan lita på den information eftersom den inte sänds tillräckligt ofta då, 
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va. Det blir fullt i systemet, va, och det är väl det som är problemet och det tror jag inte folk 
är riktigt medvetna om. Att den fritidsbåten som var därborta nyss, han sände ju då, men nu 
är det så många andra häromkring så nu ser jag inte honom fast han nu gör 35 knop. Han 
kan ju ha svängt 10 gånger på de här minutrarna det tar innan han kommer in i systemet 
nästa gång. Och då går mitt system på död räkning på honom. Njää, då tycker jag hela 
systemet har fallerat. 
G: Jag vet inte, jag tror att Benny Pettersson har pratat lite grann om att det finns en kritisk 
punkt, så att säga, där det blir för tjockt i systemet. Och då börjar man förlora meddelanden 
även från de som uppdaterar ofta, de som behöver uppdatera ofta, och det i sin tur påverkar 
trovärdigheten om man  får meddelanden, istället för att få de var 5e eller 8e sekund, så får 
man de var 10e eller var 12e sekund och kvaliteten.... 
R: Ja, det hinner ju hända en del på ett par sekunder. 
O: Ja det försämrar kvaliteten helt klart. 
R: Och den där risken....alltså jag upplever ju det där som ett bekymmer 
för...alltså...kusttrafik. Fartyg som rör sig i skärgårdar, ut och in i hamnar, där det är mycket 
fritidsbåtar. Som Göteborg, Stockholm. Här (Kalmar) tror jag inte det är något problem. Inte 
ännu iallafall. Nä, det är inte så frekvent med båtar här. 
O: Nä, men i skärgårdsmiljöer där är det systemet kommer till sin rätt, man ser runt uddar 
och öar. 
R: Ja det är ju en stor fördel men ja... 
O: <ohörbart> 
R: Nä så det är väl det man kan ha sina funderingar, när det blir väldigt tjockt, alltså. Absolut, 
fritidsbåtar som ska segla till Gotland, han ska absolut ha en AIS tycker jag ju. Han som går 
tvärs över Nordsjön, han ska absolut ha en AIS, men måste han ha en när han är på 
Kanholmsfjärden? Eller inne vi Slussen eller inne i Stockholms hamn? Är det där, liksom, 
måste man ha den där? Jag vet inte. 
O: Tveksamt! 
G: Ja det är väl en...visserligen en intressant....Nu har vi inte fått så himla många svar på 
enkäten, men just den frågan angående AIS-B, är det en bra idé eller ej? På webben så är det 
ju...vi har ju gjort en enkät...eller enkäten som vi har gjort på webben. Där var det väldigt 
positiva svar. Samtidigt, så tror jag, de lotsar vi har pratat med, de tycker det är förskräckligt 
och hemskt, och är väldigt oroliga. 
R: Ja men det kan ju vara så här att det är folk som inte har...alltså de som har svarat på 
enkäten kanske inte arbetar alla gånger i de trafiktätaste områden och det är väl just där 
man kanske har de här eventuella problemen. Jag kan inte tänka mig att...ett bra exempel är 
väl också Öresund sommartid. Där är det tjockt, riktigt tjockt, med småbåtar som går kors 
och tvärs. Det kanske inte är riktigt hundra alla gånger, vektorer som <ohörbart> 
G: eh...<pause> Tror du att folk som jobbar vet ungefär hur AIS fungerar, att de har bra koll 
på... 
R: Det tror jag. I stora drag har de koll på det. Det tror jag. Jag kan väl säga lite så här, jag 
brukar ju föredra lite grann hur det där fungerar med behörighetsförlängarna som kommer 
hit, och det är ju folk som har jobbat. En del som har börjat jobba igen och inte fått ihop 
tid...och jag tycker nog att de flesta som kommer utav de som kommer hit har en aning om 
hur det där fungerar. Inte exakt, liksom, att det är något självsorterande system, det vet de 
inte, men frågan är om de behöver veta det heller. 
O: Tveksamt. 
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R: ”Det är en lite sändare som sänder ut GPS-signal. Här är jag!” Det har de koll på. Men hur 
det sorteringsmässigt arbetar, och att det här, att B-AISerna då, ifall systemet blir tjockt och 
börjar sända mindre ofta, det har de inte riktigt koll på. Det är ju en nyhet för folk. 
G: Det ställs ju inga krav på en AIS-B användare, för övrigt. 
R: Nä det gör det ju inte. 
G: Så han tror att han ses av alla... 
R: Ja det är väl det som är kanske en information till de. Säg det till de som säljer de här 
aparaterna, när vi har sålt 25000 till Stockholms skärgård så kommer de inte fungera, får då 
är de för många. Jag vet inte om de skulle gå ut med den reklamen. De kanske vill sälja så 
många som möjligt. 
O: Men om man jämför med radar, där ska ju användaren...förväntas ju ska klara av att 
använda den. Det borde ju finnas någon motsvarighet till AIS-B, att man har ett VHF-cert 
och... 
R: Ja...nä....det..det är lite sådär tveeggat kan man väl säga. Jag tror att reklamen till de säger 
att det här kostar 4000-5000 kronor, och köper du en sån här kommer du synas. Då kommer 
fartyg att se dig hela tiden. Riktigt sant är ju inte det.  
O: En sanning med modifikation. 
G: En del som vi inte är pratat om än är...väjningsregler. Överhuvudtaget det här med att 
ropa upp andra fartyg och sådär och komma överens om saker. 
R: Ja...det är ju alltid jäkligt lurigt. Det är fruktansvärt lurigt, alltså. Jag har bara använt det, 
mig veteligt, när jag känner personen på mötande båt. När jag vet att jag känner igen rösten.  
Då är jag säker, annars är man ju aldrig säker. 
G: Vi vet ju att det sker ganska ofta... 
R: O ja. Visst gör det det. Ingen tvekan. 
G: ...att folk kommer överens med varandra...eh...Vi har en del i vår enkät där som handlar 
om, i princip att, om du har bra förhållanden och allting är bra och du får bra information 
från ARPA, är det ok att frångå COLREG? Om det är så att du tycker att det är......Vi tycker 
det är en intressant frågeställning. Sen har vi jämfört det med att även ha det under bra 
förhållanden fast med bara information ifrån AIS, om det då är ok?... 
R: Jag kan tänka mig att folk tycker, jag bara tror, att folk tullar lite på ”limitarna” och tar AIS-
informationen till hjälp 
O: Eh..man minskar på marginalerna? 
R: Ja jag tror det. 
O: Mindre CPAn, i klartext. 
R: Ja, det tror jag. ”Ja men jag hinner ju före, jag kör på!”. Blir det något mankemang så vet 
jag ju vem det är som kommer, då kan jag ju ropa på han. Så tror jag att folk tänker. 
G: Tror du att folk har anpassat, så att säga, justerat sin...eh...Rangen på radarn bara för att 
”Nu har vi AIS och nu är det...”? 
R: Näääh, nej det tror jag inte. Men att de tullar lite på CPAt, det skulle jag mycket väl tänka 
mig att folk gör. Tack vare AISen. 
G: Men det är väl ganska en rimlig grej att göra med tanke på att nu har man två system, om 
man använder båda två det vill säga? Då har man, så att säga, en som är lite bra och en som 
är lite bra och sen så tillsammans så är de ganska bra? 
R: ....Ja....det...är ju... <skratt >.  Nä, men jag tror så här att man tänker sig att...Jag tror folk 
tullar ner lite på alltså....eh....Jag ser ju när man kör simulator här. Det är ju svårt att 
motivera för många varför de ska ha en mil CPA, osv, om man kör en ARPA-kurs. Vafan, de 
har ju varit ute på sjön allihopa. K-klasserna (Sjökaptensstudenter utan tidigare sjötid) har 
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varit på praktik och S-klasserna (Sjökaptensstudenter med tidigare sjötid) har jobbat innan. 
Och de har ju sett att man kör närmare än så...När det är sikt, ja! Det brukar de glömma 
bort, eleverna, då när de... ”Ja just, det var ju inte sikt den gången! Det var ju...Vi såg ju den, 
det var ju därför vi körde närmare”. ”När det var bomtjockt så kanske styrmannen höll ett 
bättre avstånd.” Just den biten tror jag man tullar på, just när det är tjockare. ”Nu ser jag 
vem som kommer! Ja...Jag smiter före han.”. Det tror jag. Sen tror jag även också nu när man 
har ett så pass snabbt svar. Man får en vektor som pekar åt ett håll, det får man ju, i princip, 
på ett par sekunder. Och du ser väldigt fort när han väl börjar gira....att...jag tror folk 
förväntar sig...att COLREG är...för sikt..även vid nedsatt sikt. Kommer det en båt från babord, 
då förväntar jag mig att han båten ska gira, och när han inte har girat på tre mil så blir jag ju 
arg, så kanske jag skäller på honom och säger ”Du, ska inte du gira?”, fast det är egentligen 
jag själv som borde gira också. Att man agerara som det är sikt, fast det är dimma...lite mera 
tack vare AISen. 
O: Att de blandar ihop reglerna? 
R: Det tror jag. 
G: Jag vet inte vad vi har kvar? 
O: Ja det var ju.....det du var inne på, <ohörbart> god sikt och pålitlig information så har vi 
samma frågeställning under nedsatt sikt men det har vi varit inne på här. Det har vi sett lite 
i...enkätsvaren också att det finns en benägenhet att gå ifrån regel 19. 
R: Det tror jag att den har hamnat lite i bakgrunden, regel 19, jag bara misstänker det för nu 
har man ju, vi har ju information som talar om vem det nu är och vart han är på väg. Så det 
tror jag absolut att regel 19 har ”taggat av” lite grann. 
G: Ok......Tror du....alltså ja....Det här med införandet av AIS och...eh...och eh..det gamla 
systemet, ARPA, att eh....introduktionen av AIS har påverkat förtroendet eller användandet 
av ARPA på något sätt? 
R: Att ARPA hamnar lite i skymundan? 
G: Ja...eller att...eh ja <BAND SIDA A SLUT> 
R: Ja såja, att folk liksom eh...primärt går på AIS-informationen, det tror jag absolut. Och att 
de då låter ARPAn ligga lite i bakgrunden som en backup. Så tror jag absolut folk kör, men jag 
vet inte vad ni har för uppfattning från era båtar ni har varit på? Ni sa att ni hade lite olika 
där, en del... 
G: Ja det finns som...olika skolor. Vissa säger att AIS är ”Usch! Opålitligt, båtarna kör 
baklänges!” För det har de sett och därför... 
R: Ja det ha de sett. Det har vi sett allihopa. 
G: Men det är ju i vissa världsdelar som man ser det... 
R: Frågan är ju då om den här....om det är AIS-symbolen som går baklänges, triangeln? Men 
själva vektorn har ju pekat förmodligen rätt? 
G: Ja det finns ju alla varianter där, kan man säga. Men....eh...Den uppfattningen jag har är 
att om man är en AIS-skeptiker så har man... 
R: Det är lätt att få vatten på kvarnen då ja... 
G: Jaa och man har väldigt lätt och få sen....få väldigt stort förtroende för ARPA. 
<ohörbart> 
R: Ja ARPAn har ju definitiv sina brister. Typexemplet är väl den här stora båten i tjocka, som 
girar iväg exempelvis styrbord....och då går ju hans akterskepp åt babord en stund och då 
kommer ju ARPAn visa det här en stund...i och med att den ändrar sig, va. Och då tar han 
”action” ut efter detta, va. Och har jag då en AIS också då ser jag ju att han är ju faktiskt på 
väg åt andra hållet. I det här fallet skulle de ju dela på sig om man då hade båda. I det fallet 
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borde en intelligent styrman ha tittat på, hur stor är den här båten? För det är ju bara att 
klicka på den så ser man ju det. Att det där ”Oj det var ju en stor tankbåt som kommer där”. 
Då borde man ju ta med den här AIS-informationen, ta hänsyn till den, tycker ju jag. Då är 
det ju absolut ett plus att ha AIS-informtionen in systemet även om de kommer visa olika en 
stund. Men det är ju rent logiskt. Men just den biten tror jag inte alla tänker på när man kör 
båt, om ARPAns fördröjning. Den tror jag tenderar att försvinna. När man ser en förändring i 
ARPAn så är det ju ”Jaha nu har han svängt!” fast han egentligen har svängt åt andra hållet. 
Jag tror väldigt få människor tänker på det här med tyngdpunkten. 
G: Ja, kanske speciellt i en stressad situation? 
R: Ja. I det fallet är ju AISen bättre, det är det ju ingen tvekan. Om den visar rätt. 
O: Det är ju momentant svar nästan, om vad som händer. 
R: Men samtidigt är det ju ”Hur ska den styrmannen tolka situationen?” om han har båda 
vektorerna och de diffar sig, det blir ju som en jädra sax på skärmen. Hur ska man tolka 
det...på rätt sätt? 
<ohörbart> 
R: Jag tänker tillbaka på min Atlas-plot... 
G: Ja den skulle ju stänga ner AIS-pilen då... 
R: Ja egentligen skulle han ju göra det då, den skulle ju försvinna.  Om den hade jobbat så 
som den gjorde, men nu gjorde den ju aldrig det. Då skulle man ha fått plotta två gånger, då 
hade de ju delat på sig. Och stå där och säga vilken som är vilken, vem som är rätt, det är 
inte det lättaste. Då får man tänka till alltså. 
O: Det kräver ju förståelse för systemet 
R: Det kräver förståelse för systemet, ja. Och riktigt den typen av förståelse, det vet jag inte 
om den riktigt om finns ute överallt. 
G: Nä, det är väl kanske tveksamt. 
R: Jag tror inte att den gör det. 
O: Nä det som talar för det, det är ju att liksom... att det är sånna olika skolor. Att det är sån 
spridning på... 
R: Jag har ju haft kollegor själv som kör ”Kurs upp” och ”True Motion” i sjön på en radar, och 
jag förstår ju inte varför de gör det. Jag kan själv inte förstå vad de är intresserade av att veta 
med ”Kurs upp” och ”True Motion” ute i öppna havet. Det övergår mitt förstånd. Jag vill ju 
liksom...med ”Relative motion” ser du på svansarna vilka som är farligast. Så tycker ju jag, 
men det är ju vad jag tycker.  De kanske ser på ett annat sätt på saker och ting, som inte jag 
ser det. De kanske tycker att jag är dum i huvudet. Inte vet jag. 
G: Jag har inte träffat på någon styrman som kör med..eh...med ”Relative Motion”. 
O: Nej, det har inte jag heller. Möjligen när det börjar brännas att man trycker i ”Relative 
Motion” och ser liksom... 
G: Ja precis, relativa vektorer kanske.  
O: Ja relativa vektorer ska jag säga... 
R: Ja ja... Jag har ju tvärtom åsikt. Absolut. 
O: ”Relative Motion” och ”True Vectors” är väl det som är allena rådande. 
R: Jo men det köper jag ju. Relativ rörelse för att se svansarna. Vilka är farliga för mig? Och 
så sanna vektorer för att se vart de är på väg.  
G: Ja just det. Men det där är ju som en....upp till var och en...att bestämma vad de gillar. 
R: Ja det är upp till var och en. Men kör du en ”True Motion” och AIS så får du ju två sanna 
presentationer som kommer att diffa lite grann. Och jag misstänker, jag bara misstänker att 
om du ser relativ rörelse på svansen på själva ARPA-målet så har du ju en viss bestämd 
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uppfattning om ”Kommer han gå före eller akter om mig?”. Lite större säkerhetsmarginal, 
tror jag själv iallafall. Det är därför jag kör så själv också. Du kan säkert hitta någon som 
tycker tvärtom som kan förespråka det.  
O: Ja man hoppas man kan försvara sitt beteende och motivera 
R: Ja så länge man kör<ohörbart>. Det är ju framför allt det här när det blir dåliga 
marginaler, så är man ju rökt iallafall i och med att det är så långsam uppdatering. Men det 
finns ju många fördelar med AISen sådär. ”När girar fartyg?” om man ligger bredvid någon i 
en separering till exempel och tittar på hans ”rate of turn”-indikation till exempel. Sånna 
saker kan man ju få mycket vägledning utav.  
G: Ja vi har en sån fråga med i våran survey också. Om...eh.....Ja de får ju ta ställning till lite 
olika påståenden här till exempel ”I TSSer använder jag AIS-vektorer”. Vi får se vad det blir av 
det. 
R: Jag själv har använt den några gånger iallafall just när jag varit i en lite trängd situation där 
jag har behov av att gira själv snart för att inte bryta TSS-linjen. Den som ligger bredvid mig 
nu...ok, nu girar han, ok. Då kan jag också komma. Då ser man ju väldigt fort. Om man ska 
vänta på en ARPA-vektor ytterligare i tre minuter, då har jag ju kanske redan passerat TSS-
begränsningen. 
O:<ohörbart> 
R: Så i sånna lägen har jag ju sett folk som har använt det där och det ser jag ingenting emot. 
Man får ju titta ut givetvis också, va... 
O: Ja det ska ju vara det första. 
R: Oftast ser du tidigare på ”Rate of Turn”-visaren på AISen att nu är han på gång och girar 
och då kan man... tittar på den...då ser man att lanternorna börjar ändra sig. Det kommer 
som i andra hand. Du ser AISen före alltså. Så grundar du ditt beslut på att du tittar först på 
där(AIS), ja ok nu svänger han så, tittar ut, Ja det stämmer, han är faktiskt på väg att gira. Då 
kan jag också gira. Då tror jag att man använder det på ett vettigt sätt. 
G: När tror du folk kommer börja tända upp på bryggan och strunta i att titta ut? 
R: Ja det har de ju redan gjort<skratt>. Tyvärr så har jag ju sett det. Jag har jobbat till sjöss 
sen -85 och det var ju redan då. Att folk gjorde så. På den tiden gick de ifrån bryggan och gick 
ner och käkade på de här småbåtarna.  
G: Ja just det.  
R: Ja, det var ingen alls där. 
G: Och det har vi ju läst om i våra Case Study rapporter (Uppgift i utbildningen) 
O: Det gör man nog ända in i denna dag. 
R: Ja tyvärr tror jag det. Kan hända att de tycker att ”Ja vafan vi kan sätta på en larmgräns 
där så kopplar vi med den på någon sorts larmhistoria med walkie-talkie som vi kan lyssna på 
bryggan” så går de iväg därifrån. ”Ja hör vi larmet så kan vi gå upp och titta i så fall”. Finns 
alltid folk som är uppfinningsrika. 
O: Går ner kareoken... 
R: När det gäller den biten att fuska finns det alltid kreativa människor. 
G: Eh, vi har ju även en liten del  i det här vad det gäller...eh...redarens roll, skepparens roll. 
Vissa har policies hur man ska göra...hur antikollision skall gå till. 
R: Ja. TT-line hade faktiskt att man skulle använda radarn relativ motion. Som policy där 
ombord. Det stod inskrivet i SMS-manualen där att...kvalitetsmanualen de hade ombord där 
att radarna skall användas med relativ rörelse för antikollision. 
G: Ok, hade de någon policy angående ARPA eller AIS? 
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R: Nej. AIS var så pass nytt när jag var där så det var inte inskrivet någonting. Vet fortfarand 
inte om de har det heller. 
O: Det är ändå...eh..Jag har inte sett till det. Att det har stått om hur man ska använda radar, 
det har stått men ingenting om AIS. Däremot var det en oskriven policy på en av båtarna 
att...ja...använd AISen för att ha koll perifert, så att säga då, men i ”kör-radarn” där ska AISen 
jädrar vara avstängd. Och ha den gärna igång på skärmen bredvid den där borta. 
R: I ECDIS-skärmen kan den gå... 
O: Ja. 
R: Jag har ju fått den, det är som du säger nu, att...den uppfattningen har jag fått att den är 
tämligen vanlig...det tänket ombord i båtarna. För det jag hör ju av mina studenter hur 
de...man passar ju på att fråga folk när de står och kör i simulatorerna. Man går in på 
bryggan och pratar en stund när man gör en speciell övning. Jag har fått den uppfattningen 
att just den versionen är rätt vanlig. Att man har blivit mer benägen att ta bort, rensa bort 
AIS-informationen från själva radarn där man kör. Frågan är då ”Använder du all tillgänglig 
information?” 
G: Enligt COLREG... 
R: Ja, det gör man inte då, eller gör man det, eller gör man det inte? Det är lite svårt. I ett 
rättsfall så skulle det vara svårt att komma undan då tror jag. Det är alltid någon jurist som 
skulle säga ”Varför hade du inte AISen i radarn?”. Man kan inte <ohörbart>.  
O: Ja apropå rättsfall och väjningsregler, det där med statisk information kan ju också bli 
intressant där. Man kanske får sånna här saker att....ja....begränsad manöverförmåga och 
sånna saker. 
R: Ja, att de skriver in saker som är direkta fel, ja? Bara för att få rätt till väg? Det gamla 
klassiska att tända två röda och åka vidare. Slippa gira. Nu bygger väl inte sjövägsreglerna på 
just den informationen som kommer från AIS. 
O: Nä precis...det är väl dagersignal och lanternor. 
R: Ja det är det du ser. Du kan inte bygga dina COLREG på något annat än du...förrän du ser 
båten. Det är först då du egentligen kan ta beslutet. 
G: Men folk som gör sånna fula knep, det kommer man ju liksom inte riktigt undan... 
R: Nej, det kan man nog aldrig göra... 
G: ...hur man än gör. Däremot så är det ju en direkt fördel om...de håller på och muddrar 
eller någonting i en farled och man ser det, kanske till och med innan man har svängt runt 
hörnet. 
R: Ja absolut. 
G: Då kan man ju planera inför det och, så att säga... 
O: ...ta en vid sväng i god tid. 
R: O ja. Och det var som han den där, han går faktiskt i SK nu, som var fiskare förr ifrån 
Blekinge. Han berättade för mig när han gick FB7 att de hade satt AIS på sin fiskebåt då när 
det var ganska nytt. Och då upplevde de det att....skrev de in att de fiskade och körde tre 
knop så ser folk det i AISen, de klickar på det, och då tar de en bättre gir...ikring....rent 
initialt...får lite längre avstånd, det tror jag också på.  
O: Ja det är nog ingen dum sak. 
R: Ja att han skriver att han fiskar där. Annars ska folk<ohörbart> ”Jaha det var en fiskebåt” 
och då girar de. Nu ser de även det i lite tjocka. ”Jaha, det är en fiskare där borta. Lika bra att 
ta i lite grann. De kan man inte lita på ändå!” Så han upplevde att de fick något bättre CPA till 
båtarna när de satte på sin AIS. Men om det är bestående positivt när det blir fullt med 
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sånna, det vet inte jag. Men för enstaka fiskare tror jag det är en fördel. Det är inte så många 
fiskare som har AIS. 
O: Enstaka. 
R: Ja, det är inte så man ser att alla har det. 
G: Ja det är väl kanske några som kommer stoppa på sånna här AIS-Ber ifall de...eh.. 
R: Ja...det är sånna små båtar som ligger utanför Ölands ostkust, de där små hamnarna där. 
Som går ut och ligger där nära jämte farleden. De skulle ju klart tjäna på att ha sån där, för 
att synas. Fiskekanoter utanför Västafrika och så vidare. 
<ohörbart> 
G: Eh...du kan väl få delta i våran survey. 
R: Ja definitivt 
O: Den är skriven på utrikiska men.... 
G: ...och den där skickar vi ut till folk som jobbar och så försöker vi gå hit också på kurserna. 
Och lura oss in där och försöka få de att svara på den. 
O: Ja det <ohörbart> 
R:  En del tuffa frågor här. ”I use AIS vectors to avoid”. Men om jag säger att jag inte gör det, 
men då ska jag alltså kollidera? 
<skratt> 
O: Nä så får du inte läsa det! 
<Från och med nu blir intervjun lite ostrukturerad och inte så relevant. Vi småpratar lite om 
planerna för enkäten och vilka vi vill inkludera i den> 
G och O: Tack så mycket! 
 
 
 

 

 

  



68 

 

 

  



69 

 

 

11 Bilaga E – Transkribering av intervju med Jan Snöberg 

J: Jan Snöberg 
O: Ola Måspers 
G: Gunnar Lewander 
 
G: Intervju med Jan Snöberg. Vi har inlett på samma sätt som vi har gjort tidigare med en 
liten introduktion av arbetet. Så nu är det bara att....eh....ja..Vad har du för synpunkter på 
AIS som antikollisionsverktyg? 
J: Generellt tycker jag nog att AIS är ett alldeles utmärkt komplement till övrig utrustning, 
men jag är är lite oroad om AIS plötsligt blir huvudsystemet ombord för att höja 
sjösäkerheten.  Och jag är rädd att man....kan....på grund utav decimalnoggranhet och att 
det då är GPS-systemet som ligger bakom i den data man sänder ut...att mottagaren kan 
tolka att det är så exakt som det kan bli...Det är jag lite oroad för . 
G: Vi har ju....eh.....insett att det kan påverka marginalerna och sådär. Det här med en mil 
CPA kanske inte är lika viktigt längre...tycker styrmän med tanke på att de har så fina 
hjälpmedel. 
J: Jo det kan jag ju se att även med ARPA är det ju många som kör mycket snävare när man 
får ARPA ombord och att de faktiska passageavstånden har minskat med den här nya 
tekniken...och de tänker jag om det kommer ytterligar ny teknik ombord som man då kan 
använda för antikollision och då krymper säkerhetsmarginalerna ännu mer...och man 
kommer ännu snävare. Och ARPA har ju sina felmarginaler, det finns ingen...mig veteligen, 
det finns ingen...jag har sökt i ett antal omgångar. Det finns ingen tillverkare av ARPA-system 
som säger att deras system är bättre än IMO performance standards...Det betyder ju alltså 
att efter 3 minuters steady-state-tracking så är det ju minst...eller eh..0,6 mils CPA 
noggranhet. Det kan alltså komma 0.6 på ena sidan eller på den andra. 
G: De fegar lite där...kan man säga... 
J: Öh mjaa...det här är den noggranhet<ohörbart>. Och tittar man på AIS så är det klart att 
GPS-systemet är fantastiskt bra...men det kan ju också tillkomma fel i....eh...börjar man lita 
för mycket på det här är jag rädd att det här kan bli som vi hade på 70-talet med VHF-
assisterade olyckor. Alltså man litade på VHF:en istället. Radar på 60-talet...radar-assisterade 
olyckor. Det var mycket skriverier i tidningarna om ECDIS för man kunde ju se...sjömätarna 
kunde faktiskt se hur stora fartyg snävade i områden där man aldrig sett fartyg innan...tack 
vare att de hade ECDIS ombord och exakt visste var de var...trodde de. Då frågar man sig 
med AIS, blir det samma sak? 
G: Jaa de ehh.....men...eh.....Om man tänker sig, de två systemen tillsammans då, är det inte 
rimligt att marginalerna blir mindre? Om man...dels det visuella...dels ARPA...dels AIS. Tre 
sätt att avgöra om man kolliderar eller ej... 
J: Alltså jag tror det är ett jättebra komplement och ja...jag har den personliga uppfattningen 
att...att genom att få upp AIS-symbolen på ARPAn där jag som befäl vill välja...jag tycker 
precis som att ARPA kan välja mellan sann och relativ vektor måste jag kunna välja ”Vill jag 
ha AIS-mål eller vill jag inte?”..så skulle man då som komplement kunna höja...alltså det blir 
ju bekräftelse från de olika systemen. Och därmed kan du höja sjösäkerheten. Men att 
enbart ligga och köra på AIS, som jag misstänker att man kanske gör, därför att det är mycket 
enklare, man vill ha en enkel radarbild, enkel ARPA-bild. Och då väljer man ett system istället 
för att välja flera. Men som ett komplement då får man ju också en...en bekräftelse också på 
vad är det jag ser? På fartygsnamnet, på destinationen, jag får vektorerna, jag får AISens 



70 

 

 

riktning, jag får ARPA:ns riktning, kanske jag får min backtrack...alltså efterbränningen på 
själva radarspåret, det har ju inte med själva ARPA:n att göra. Och då har jag ju tre system 
som jag samkör med. Plus det visuella. Då kommer det höja sjösäkerheten. Det där med 
samkörning tror jag är viktigt. Och att systemen klarar av att ha en valbarhet för operatören, 
för vi är olika. Titta i eran klass, jag kan se kollegor, det finns ju säkert kollegor som då tycker 
om att köra relativ vektor då...köra sann vektor. <ohörbart>kommer alltid vilja ändra mellan 
sann och relativ. De kommer aldrig vilja ha AIS på eller de kommer alltid vilja ha AIS på. Att 
ha en valbarhet. 
G: Ja precis, det är svårt att ge ett... guidelines för hur man skall använda. Människor 
fungerar olika. 
J: Nää...människor fungerar olika. Och olika i olika situationer. Eh...man kan ju tänka sig...när 
man går på sydlig kurs och kör nord upp. Det är många som inte riktigt löser det för att det 
blir upp och ner på radarskärmen. Och därför har man ju möjligeheten att kunna köra head 
up istället då va. 
O: Ja det får man ju acceptera då. 
G: Ja vi har ju täckt det mesta här...eh....Utbildningen, så att säga, vi är ju intresserade av hur 
folk tror att de...eller ah...Eller om de vet hur AIS fungerar. Har du någon uppfattning om hur 
pass duktiga människor är på... 
J: Det är nog väldigt spritt. Jag skulle ju vara förvånad om inte en nyutexaminerad sjökapten 
vet väldigt noggrant hur det fungerar, men om en som gick ut för fem år sen egentligen vet 
vad<ohörbart>. Jag tror det är tveksamt. Och så har vi då lägre...för ni har ju gått in lite på 
det här med fritidssektorn...Och då är det ju en helt annan bild... 
O: Ja.. 
G: Ja vi har fått uppfattningen att det engagerar väldigt mycket, just den här surveyen vi gör, 
det är många som skriver extra kommentarer, de vill säga sitt! Vi tror väl att folk i allmänhet 
vet ganska bra om hur det fungerar. Och våran enkät visar väl det också... 
<pause> 
G: Ska vi prata om det här med VHF?... 
O: Kommunikation.. 
G: Ja...kommunikation...eh...att ropa upp andra fartyg. Komma överens om saker. Vad har 
du för synpunkter där? 
J: Min personliga synpunkt i den frågan är att det ska inte behövas. 
G: Det ska inte behövas.... 
O: Jepp. Det var den skolan! Och sen har vi den andra. 
J: Eh...alltså jag...har den bedömningen att, och det baseras mycket på det här gamla som 
fanns, alltså med misstolkningar utav saker och ting. När man säger en sak så har man en 
tydlighet i vad man menar. Men den bilden är ju...aldrig att den kommer fram ostörd. All 
kommunikation...även nu så tolkar ni mig på ett sätt. Hade ni suttit i ett annat rum och inte 
hade sett mig då hade ni gjort en annan tolkning än vad ni gör just nu. Nu ser ni min mimik, 
ni ser mina rörelser. Är han avslappnad? Är han spänd? Undvek han ögonkontakt? Och 
lägger man över det här på VHF blir det en helt annan sak. Så all kommunikation...även om 
jag är kristallklar i mitt budskap så finns det risk att det kan missuppfattas. Och då menar jag 
att...har man den utrustningen som ett fartyg idag har med bra radarsystem med hyggliga 
input till så man kan ha en ARPA, AIS på toppen på det, så ska det inte behövas.  Det är ju till 
det...eller såklart så finns det ju särfall, jag ska ju naturligtvis lite grann reservera mig. Det 
finns ju situationer med trafikinformationssystem, VTS-service och liknande som verkligen då 
kan bekräfta mötet, var man möts<ohörbart>Men det här som ni hade som exempel ”ship 
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on my starboard side” ska man slippa med AIS alltås...Jag är lite...Jag tycker det är lite 
onödigt. Sånt måste kunna lösa sig ändå. Om alla följer regelverket.  
O: Ja 
G: Ja vi har märkt att det är betydligt vanligare...eller ja...Det är väldigt vanligt nu. Hur det 
var förut, det vet ju inte jag! Eftersom jag inte eh.. 
J: Du menar att anropa? 
G: Ja...Det är väldigt många som ropar upp varandra och kommer överens om saker.  
J: Men man ska tänka då i alla de här anropen, och det är ju sant det du säger att det är ju 
mer vanligt därför att nu har man ju en identitet, det går ju faktiskt en del tid i det här. Du 
ska anropa, du ska bekräfta, du ska ha ett korrekt samtal. Och även om det är en omkörning, 
ett möte eller någon ska gira för någon annan, det går snabbt tre fyra minuter. Istället för att 
jag kanske först agerar. <ohörbart> Jag tycker man tappar lite tid också. 
O: Tar kommunikationen när det inte funkar på något vis... 
J: Ja. 
<pause> 
G: Ja den här sista frågan med fritidsbåtar och AIS-B... 
J: Jag kan väl få hoppa in lite...Man kanske kan gå till..Om man börjar med, för jag tänkte på 
det när jag läste den frågan...eller påståendet...Det finns ju en undre gräns där man inte 
behöver AIS för handelsfartyg... 
O: Ja 300.. 
J: Ja och sen har vi fiskefartygen som kan vara rätt så stora. Och sen har vi fritidsbåtarna. Och 
det är ju tycker jag lite olyckligt för att vad händer i det här konceptet nu? Alltså 
säkerhetstänkandet, jo de här 299:erna då, eller bunkerbåtarna eller fiskebåtarna, där har 
jag ju en...det är ju ofta mindre fartyg, de har en kortare upptäcktsavstånd på radarn, men 
jag tror att min AIS ser upp till VHF-räckviddens avstånd. Men det gör man ju inte för man 
missar ju de här coasters som kan då vara upp till 1200-1300 ton. Och här är man i ett härad 
att jag...det är lite upp till dem. Alltså det borde finnas...det borde varit ett system. Fiskeriet 
har ju ett annat system de har börjat introducera. Men det hjälper ju inte oss. Och jag tycker 
att det...där ger systemet en felkälla, allstå jag invaggas i en falsk säkerhet. Jag menar det 
spelar ingen roll om jag kolliderar med ett fartyg på 5000 ton eller på 1200 ton, det går ju åt 
skogen i vilket fall som helst. Så...där tycker jag man borde ha liksom varit betydligt hårdare 
och sagt att alla fiskefartyg, alltså fartyg över 12 meter, och alla handelsfartyg, alla skepp  då 
skulle ha en AIS, då hade man underlättat väldigt mycket. Jag hade ett exempel, under den 
här lotstutredningen, så pratade vi, diskuterade, om landlotsning, landbaserad lotsning och 
eh...då ska man ju veta det att besättningar idag är ju små besättningar, man jobbar hårt, 
det är ganska skönt när det kommer ombord en lots. Man kanske har stått en törn på sex 
månader om man är från filipinerna och så vidare.  Då ska man styra fartyget från land och 
då gjorde vi, den här gruppen som var med i den här utredningen, ett besök på VTS 
Göteborg. Så skulle man gå fram <ohörbart>. Då kom det en hyggligt stor bunkerbåt, och 
den hade alltså ingen AIS, på väg upp över Rivö fjord. Och den syntes visuellt men inte på 
skärmen. Det är ett sånt exempel. Och där man ligger i radarskugga och så försvinner det 
och så kommer ett eko och så försvinner det och alla tror att ”Ja men jag ser allting för de 
har AIS” 
O: Det kan vara fara... 
J: Och när det gäller fritidssektorn så kan man väl säga så här att för yrkessjöfarten så tror jag 
att det spelar kanske ingen roll. Det är väl bra att veta att det finns lite fritidsseglare där ute 
men för deras skull kan det vara bra att veta här är jag ute i en tung trafikkorridor och det är 
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bra att hålla undan. Så för fritidssektorn är det säkert bra att det finns en AIS-B men det 
kanske bara skulle vara ”läsande”, kanske inte sändande. Att man kunde läsa av systemet 
och se att här kommer det en tung trafik, jag kanske inte ska oroa den tunga trafiken med 
att skicka ut mina signaler. Jag kan ju ha en AIS på min eka...egentligen. Jag tycker man 
borde gått ner i kraven på storlek på fartygen. Alltså inte släppt det här med 300 utan sagt 
att all yrkesverksam trafik <ohörbart> fiske ska ha AIS då hade man fått ökad säkerhet. 
G: Ok! 
J: Det blev ett långt svar...då får ni jobb. 
G: Javisst men....eh.. 
O: Det här med policies för all del då... 
G: Ja precis....Nu är ju inte du på något fartyg så du kan ju inte veta om det finns någon 
skriven policy men du kan ha åsikter om huruvida det är nödvändigt eller... 
J: Ja jag tycker ju att...eh...det skulle underlätta i beslutsgången ombord om man hade det. 
Alltså för instrumentering, för uppstart öh jag menar det går gamla skrönor hur det 
fortfarande finns en del stofiler där ute där skepparen säger ”På dagtid kör vi inte radar, vi 
ska spara magnetronen”. Rederiet borde ha en policy att så här ska det se ut på våra fartyg. 
”Vi ska jobba med de här systemen.” Sen är jag lite orolig att man får ju inte driva det in 
absurdum utan det måste ju vara vakthavande där som ska bestämma ”Ska jag köra Course 
Up, ska jag ha Fixed True Motion, ska jag ha AISen in på min ARPA, ska jag lägga AISen och 
ARPA:n in på min ECDIS? Det är jag som operatör...” Det finns liksom en gräns...men att man 
ändå talar om att de här systemen ska funktionstestas och de ska vara i drift. Och vad jag 
använder...hur jag använder de sen det måste vara upp till operatören. Så en skriven policy, 
riktlinjer, till en viss del...till en viss nivå, men inte in på den operativa nivån. Då blir det in 
absurdum. Operationstest och att det ska vara i drift, det tycker jag är en självklarhet. 
G: Jag tycker vi har pratat om det mesta! 
J: Ni hade ju det här spännande om att frångå väjningsreglerna! 
G: Just precis! 
J: Det var ju rätt så roligt att läsa de här påståendena för ni har ju försökt att riktigt pressa på 
de här frågorna. Och..det förstår ni kanske av mitt första inlägg om VHF att jag tycker ju inte 
att man....utan håller man sig till väjningreglerna så går det vägen. Samtidigt är det ju...de är 
ju inte så där jättetydliga. Jag brukar göra så att när jag undervisar...i en test på 
avgångsklasserna om hur man ser möte stäv mot stäv eller nära stäv mot stäv. <ohörbart> 
Eh...och där är det ju lite olika. Det finns ju de som tycker att stäv mot stäv, det är ju att jag 
ser bägge topplanternorna ens. Andra tolkar stäv mot stäv...ja det kan dra sig ut mot en 20-
25 grader. 
O: Det var generöst... 
J: Jaa...Så gör man den tolkningen. Jag har testat ett antal avgångsklasser och jag kan se att 
det följer normalkurvan men...det kan finnas någon individ som...”Jaa där ute någonstans...ja 
jag tro att det stämmer” <visar riktning med armen>. Och då blir det ju svårtolkat. Och då 
ska man ju alltid se sig själv, tycker jag, som att ”Ok..här är en tveksam situation. Är det ett 
stäv mot stäv eller är det ett babordsfall? Se det som stäv mot stäv, då ska jag väja! Gör jag 
det så klarar jag situationen”. Så jag skulle inte vilja tumma på regelverket alltså inte ens hur 
mycket system jag har. Alltså, japanerna har ju hållt på många många år och göra sånna här 
själv....självberäknande system, att tolka sjövägsreglerna utifrån ARPA och AIS. Jag tror aldrig 
man kommer lyckas med det. Det är ganska komplext. 
O: Jo det där lät....<skratt> 
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G: Ja sen har vi ju....eh...lite grann det här med TSSer, att...Fördelen med AIS är att man får 
snabbare information helt enkelt. Vi har ju varit inne lite grann på det men...Just..speciella 
situationer, trånga farleder. Har du, så att säga, åsikt om det ena systemet AIS..versus ARPA? 
J: Nä...det är ju sant det ni säger att fungerar systemen riktigt i det sändande fartyget så får 
man ju indikationen mycket snabbare med AIS. Och även om man jämför med afterglow på 
radarn så ser jag mycket snabbare på AISen, om allt fungerar. <ohörbart> att harmonera 
med det här blir det ju ett komplement. Alltså tillsammans blir det här ju bra. Jag får en 
första indikation, ja det kan ju vara att ARPA-vektorn börjar fladdra lite grann, om det händer 
någonting. Men det kan ju också vara att AISen säger att ”Oj, här girar han”. Så 
<ohörbart>det blir ett bra komplement, men lita inte på ett system. 
G: Pålitlighet har vi inte riktigt varit inne på...Hur pass pålitligt tycker du att AIS är idag? 
J: Eh...det är ju ett pålitligt system. Det som är...ibland lite oroande är att man ibland kan se 
fartyg som då som gör 19 knop som säger att de ligger till ankars. Så det finns ju alltid någon 
bakom där...man kan se ett fartyg som är nordgående men med destination är sydgående. 
Det är det här manuella...Alltså det är människan som kommer in igen. Och det tror jag att 
framtidens AIS borde på mer sätt integreras i bryggsystemet. Det kanske ni redan har sett 
leverantörer göra men jag menar ”Varför ska jag knappa in destination och vad jag gör på en 
liten dosa när jag har min ruttplan i ECDIS:en?” Alltså det borde fungera tillsammans. Det 
kanske ligger i det här e-navigationskonceptet i framtiden, att man lägger in det på ett ställe 
och sen sak det ploppa ut i alla undersystem. Chiefen ska veta att ”Jag har destination 
Dunkirk” nu va. Det ska han kunna se nere hos sig. Det ska sändas ut i AISen. Ändrar man 
något så lägger man in det i ett system och så kommer det upp...Men där är ju en liten...Jag 
känner med pålitligheten, det är ju att människan då är inne och ska manuellt göra saker och 
ting. Och då...vi har inte tid med det idag! Vi är små besättningar, det är tight schema, det är 
vilotidslagen <ohörbart> mycket tid i hamn. Då blir någonting lidande. Och speciellt om man 
ska göra det på tre ställen. Det finns ju ECDIS ute idag på marknaden som vettingbolag inte 
accepterar som ruttlista, alltså vi lägger in hela rutten på ett excel och så printar vi ut det och 
så säger vettingen att den här är acceptabel som ruttplaneringlista. Och då måste man skriva 
in den listan i exceldokumentet för att få ut den i ett annat format och då säger vettingen 
<ohörbart>. Alltså en...ett extra moment. Och det är klart det kräver de för att jag ska få vara 
i charter då är det klart då blir något lidande. Och då kanske det blir AISen...så enklare 
system! Pålitligheten är bra men det är människan som är den svaga länken. 
<pause> 
G: Vad säger du om det här, är vi nöjda, jag tycker det verkar jättebra! 
O: Planering av körning. Kan du säga något om det? Vad man ska använda den till, rätt och 
slätt. Funktioner framför allt som är lämpliga att bruka... 
G: Fördelen med AIS är ju att man kan se saker lite längre fram och bakom hörn och sånt där. 
J: Precis...du är ju inte avhängig av radarräckvidden på samma sätt. Du vet att det finns 
någonting där och sen tycker jag ju att det är en stor fördel att du får ju den här 
bekräftelsen..på din ARPA...eller på din plott <ohörbart> Du får ju faktiskt ”Ja men den här 
ligger ju på nordlig kurs”. Har du ställt in ARPA:n...har du en dålig dag på jobbet, du har ställt 
in ARPA:n fel eller du kanske inte har ARPA, men AISen säger ju att ”Jaha, det här är ju 
faktiskt<ohörbart>”. Du har feltolkat din radarbild. Så det blir ju ett komplement, det tror 
jag...Och det är klart att fartyg som....alltså ja i sista minuten så klart att blir jag uppropad, 
jag vill inte göra det, men blir jag uppropad av ett fartyg så ”Det är ju han som ligger där!” 
Jag själv skulle ju inte göra det men jag måste ju svara om det är någon som är frustrerad på 
mig. 
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O: Ja givetvis... 
J: Och det är ju den tekniken, om ni tittar på, många har ju då, framförallt Finlandsfärjorna 
har ju kört med sina mappar. Man lägger map på radarskärmen, alltså det är ju en gammal 
teknik idag egentligen. Och då visar...Alltså när mappen ligger korrekt, när man kommer in i 
det här sundet, med bojarna och fyrarna och man ser att mappen ligger där den ska göra, då 
är det ju också ett bevis på att GPS:en fungerar. För skulle mappen hamna så <visar med 
händerna hur den hamnar snett> ja då ”Oj här är något som inte stämmer. Varför ligger 
mappen fel?” Jo det gör den ju för jag har ju låst den på GPS:en. Och så är GPS fel. Eller vad 
är som händer? Sånna här system gör ju att man bekräftar sin noggranhet, sin pålitlighet. 
Desto flera sånna system jag kan plocka in, desto säkrare borde ju då min navigering bli.  
<pause> 
Jag tror att vi kom in på det här med AIS-informationen för vakthavande och jag tycker att 
det måste vara flexibelt eftersom vi är olika. Välja till och från, precis som ARPA, att du kan 
välja relativ, sann, fixed true motion, course up, head up, vad du vill.  
O: Ja det var effektivt det här.  
G:Ja väldigt bra!  
O: Påläst intervjuperson! 
G: Tack så hemskt mycket för att du ställde upp. 
J: Jo men det var bra att ni skickade ut den, för när jag fick den igår kväll så förstod jag liksom 
vad ni ville. 
G: Ja det var väl lite grann tanken...Vi avslutar där. 
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12 Bilaga F – Intervjusvar från Benny Pettersson (e-mail) 

Av praktiska skäl har intervjun med Benny Pettersson skett skriftligt via e-mail. Pettersson 
har här fått besvarat och kommenterat våra frågor och påståenden.   
BP: Benny Pettersson 
GO: Gunnar Lewander och Ola Måspers 
 
GO: Jag använder AIS-vektorer för att undvika kollision. 
Intervju: I moderna radaraparater kan man få fram AIS-vektorer på mål. Bra eller dåligt? 
Tycker du att det finns tillfällen då man bör använda dessa? Finns det tillfällen då det är 
olämpligt?  
BP: Nej jag ser inte att de vektorer som används av AISen skulle vara sämre utan har de riktig 
information in vilket till stor del beror på radarapparaterna hur de har gjort sammankopplingen radar 
kontra AIS, eller det relativa kontra det absoluta systemet. Radarn är ett relativt system och AISen ett 
absolut system. Många radar tillverkare låter AIS målet justera sig efter radarmålet och det kan leda 
till stora fel . Exempel om kompassen har ett fel på 2 grader så går alla AIS mål får då också ett fel på 
två grader. Om man i stället låt AISen bestämma så skulle radaren rätta sig och kursen skulle bli riktig.  
Om man kommer stäv mot stäv så ser radaren det stora akterhuset efter som det ger mest eko och 
gör  sina beräkningar på  det. Fartyget girar SB men det ser ut som fartyget girar BB efter som aktern  
åker ut åt BB till att börja med. Det kan lätt misstolkas och ligger fartygen nära varandra och i tjocka 
(vilket sjövägsreglerna säger att man inte skall) så är det lätt hänt. Vi hade en 100 olyckor där som 
plockades ihop av Tyskarna och visades för IMO i samband med framtagande av AIS.en och där det 
var fallet.  
Det förekommer att AISen visar fel. Det finns  tillfällen då kompassen till AISen är ur funktion men det 
ser man lätt efter som den skiljer sig så markant ifrån den COG vektorn som också ligger ute. Ett 
annat fel är positionen. Någon enstaka båt har inte WGS 84 inslaget utan något annat datum. Dessa 
två felen minskar allt efter som dom blir tillrättavisade av andra fartyg eller VTS:er. Det går lätt att se 
om en AIS är felaktig och då använder man radarn.  
        

 
GO: Jag använder hellre ARPA-vektorer än AIS-vektorer. 
Intervju: Det finns fördelar och nackdelar med de båda systemen. ARPA-vektorer visar 
”historia” och AIS-vektorer bygger på sändarens utrustning och kvaliteten på dess insamlade 
data. Är ARPA att föredra framför AIS? 
BP: Radarn är ett relativt system och AISen ett absolut system om man bygger det hela på AISens mål 
så kan man gott göra det när man har tre mål eller mer för att kunna upptäcka ett positions fel. AISen 
blir mycket stadigare och ger riktigare värden. Kurs, fart och när hon är som närmast blir riktigare och 
om hon girar så kommer man fortare att se det på AISen och ingen visning av en begynnelse gir som 
går fel väg.   

 
 
GO: Jag använder AIS-vektorer som ett komplement till ARPA. 
Intervju: Att använda båda, är det bra? Samtidigt? 
BP: Jag använder i första hand AIS vektorerna men kontrollerar med ARPAN.   
  

 
GO: ARPA ger mig pålitligt data. 
Intervju: Pålitlighet och förtroende för ARPA. Har introduktionen av AIS påverkat 
förtroendet för ARPA? 
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BP: Det har visat sig att kollisioner inträffar i närsituationer (vilket man inte skall vara) under tjocka. 
Under den undersökning som Tyskarna gjorde så såg den ena båten tydligt hur det andra fartyget 
girade åt ”BB” så därför girade han också åt BB. Fartygen kolliderade och han som verkligen girade åt 
BB han hävdade bestämt att det andra fartyget girade BB i stället för SB till att börja med.  Det var i 
stort sett samma svar på de olika fallen. 
Det hela berodde på dels en fördröjning och att man mätte farten på akterhuset.  
Det är bland annat  därför man skall vara försiktig och hålla avstånd så att man hinner se vad den 
andra gör. AISen har plockat fram de här händelserna och tydligt visat att man både behöver COG  
och K från AISen.     

 
 
GO: AIS ger mig pålitligt data. 
Intervju: Pålitlighet och förtroende. Nackdelarna med ARPA är tidsfördröjning och 
begränsningar i radarn. Vad anser du om pålitligheten i ARPA jämfört med pålitligheten i 
AIS? 
BP: Det är fel att försöka förkasta det ena framför det andra. Radarn är viktig och jag ser i stort allt 
som är på havet, även sådana mål som inte har AIS. I framtiden kommer alla segelbåtar som ger sig 
ut på haven förmodligen att ha en AIS och blir då synliga då de annars lätt tappas bort. 
 

 
GO: Intervju: AIS används numera även till väderapplikationer, textmeddelanden och annat. 
Hur ser du på det? 
BP: AIS används för väderapplikationer och det är en bra grej. När ett vädermeddelande sänds ut så 
väntar man på nästa. Om man inte skulle få ett meddelande på grund av att det kolliderat så gör det 
inget för det kommer ett nytt. Däremot textmeddelande med upp till  5 slot långa meddelanden är 
förkastliga.  De löper stor risk att kollidera i ALOHA zonen och det är just där som de kommer att 
användas. ALOHA zonen är ungefär utanför  halva hörbarhets området. Det innebär att ett fartyg 
som befinner sig halva hörbarhets avståndet åt ena sidan och ett fartyg som befinner över halva 
hörbarhets avståndet åt andra hållet, de ligger så långt ifrån varandra att de inte hör varandra och 
kan ha bokat samma tidslucka och kolliderar. En land station ”VTS” kan blockera tidluckor men det 
hjälper bara för de fartyg som hör VTS:en.  
Jag tror inte på medellanden som skickas ut med en massa text . Det behöver vara några kanaler till 
som sköter sådana meddelanden.   Det kommer inte att slå ut AISen men det går inte att skicka stora  
meddelanden från land.   
 

 
GO: AIs ger mig nyttig information som ARPA inte kan ge. 
Intervju: Ny information såsom identitet och navigationsstatus kan hjälpa till i 
beslutsfattande. Håller du med? 
BP: Med namnen på fartygen så kan jag ropa up ett annat fartyg om missförstånd råder. Ett fartyg 
som ofta girar för sent t.ex. vill naturligtvis att de inte ropar på honom utan börjar gira lite tidigare 
för att slippa anropen.  Navigationsstatus kan man lätt se om han är på väg eller ligger 
manöveroduglig.   
 

 
GO: Integreringen av AIS-information i min radar fungerar bra. 
Intervju: AIS ska vara integrerat i nya radarapparater. Hur anser du att AIS-information ska 
visas för OOW? 
BP: ECDIS och radarapparater är inte helt anpassade efter AISen idag. På radarn har du t.ex. vid gång i 
skärgårdsområde den nerställd på 1,5 till 0,75 nm medan du  är intresserad av fartyg som är tio nm  
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Ifrån dej för att ungefär se när ni möts och om det kan vara lämpligt där. Det är lämpligt att ECDIS:en 
blir lämpig att då och då gå upp i skala för att se vilka fartyg man har att vänta sig.  

 
 
 

GO: Jag använder AIS för att planera min körning. 
Intervju: Vad ska AIS användas till anser du? Vilka funktioner? 
BP: I första hand använder man de funktioner som kommer upp när man aktiverar AISen. Således är 
det de fartyg som jag själv har intresse av och de som berör mig. 
 

 
GO: I TSSer använder jag AIS-vektorer för att få snabbare indikation om girar. 
Intervju: Speciella trafiksituationer, TSSer eller trånga farleder. Hur bör det påverka 
användandet av AIS och ARPA? 
BP: AIS och ARPA bör användas gemensamt. 
  

 
GO: Jag använder AIS för att ta fram andra båtars namn. 
Intervju: Den största fördelen med AIS som alla talar om är att vi slipper så kallade ”ship on 
my starboard side”-anrop på radion. Hur ser du på detta?  
BP: Jag ser det som en stor fördel. 

 
 
GO: Vid tveksamma situationer ropar jag gärna upp andra fartyg. 
Intervju: Kommunikationen via VHF har ökat i och med AIS-ens inträde. Håller du med om 
det? Är det bra eller dåligt? 
BP: Engelsmännen tycker att man skall enbart hålla sig till sjövägreglerna och inte prata i VHF.en. 
Amerikanarna däremot förutsåg att någon kontakt hade tagits om två båtar råkade in i en situation.  
Om kommunikationen har ökat så beror det nog på att fartygen kan se varandra och vad de heter 
och ropar upp för att prata. 
Kommunikation  fartyg emellan förekommer bland annat  då det ena fartyget inte girar i tid. Det lär 
honom att gör det i fortsättningen. Det kanske har ökat något med radiotrafiken men de vet ju vem 
dom pratar med. 

 
 
GO: På mitt fartyg finns en skriven policy angående AIS-vektorer och antikollision. 
BP: Man kan lätt förstå att det sätts upp lappar och policies och allra helst när det var många som 
hade sina AISer som inte var korrekta. (Författarens kommentaR: I denna mening har vi gjort 
grammatiska justeringar för att förenkla läsbarheten) Det är få som är felaktiga idag och man kan lätt 
kontrollera en felaktighet. 
Om en skeppare har den synen på AIS kontra radar så kan man lätt förstå det. Man får väll köra det 
ihop. 
 

 
GO: Intervju: Redarens roll, skepparens roll. Det finns ofta regler, skrivna och oskrivna, 
angående användandet av teknisk utrustning. Så också förstså med AIS. Vad anser du om 
detta?  
BP: Det är lite svårt för en skeppare att sätta sig in i AISens fördelar och nackdelar och han går på det 
gamla tills han är övertygad. 
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GO: Jag har en bra förståelse för hur AIS fungerar. 
Intervju: Hur är det med utbildning, kompetens när det gäller AIS? 
BP: Personligen så skulle jag vilja att AIS.en vore själv instruktiv men det är inte så.  

 
 
GO: Under bra förhållanden, god sikt, pålitlig information från ARPA kan jag tänka mig att 
frångå väjningsreglerna om jag blir ombedd av ett annat fartyg. 
BP: Det är sjövägsreglerna som gäller och att avvika från dem bör inte göras.   

GO: Under bra förhållanden, god sikt, pålitlig information från AIS kan jag tänka mig att 
frångå väjningsreglerna om jag blir ombedd av ett annat fartyg. 
BP: Se ovan 

GO: Under nedsatt sikt, pålitlig information från AIS och ARPA kan jag tänka mig att frångå 
väjningsreglerna om jag blir ombedd av ett annat fartyg. 
BP: Se Ovan 

 
GO: Intervju: Vad det gäller väjningsregler och AIS, skall ändringar/tillägg göras så som man 
gjort för fartyg utrustade med radar? 
Intervju: En konsekvens av AIS är att fartyg är mer benägna att komma överens om hur de 
skall mötas. Hur ser du på det? 
BP: AIS.en ger fartygen ett namn som går att ropa upp och det är fler som gör det. Om man då svarar 
att vi håller sjövägsreglerna så är den andra tvungen att följa dem.  

 
 
GO: Fritidsbåtar med AIS, så kallad AIS-B, är en bra idé. 
Intervju: Vilka fördelar, nackdelar finns det med att utrusta fritidsbåtar med AIS, så kallad 
AIS-B? 
BP: AIS-B är till för fritids båtar och likaså en ren mottagare.  Jag är väldigt positiv till att fritids båtar 
skaffar en AIS-B. Dels när de går över haven då små båtar lätt försvinner i sjöreflexerna och blir 
synliga med AIS. Om fritidsbåtarna endast har en mottagare så ser hon de större fartygen och kan 
hålla undan för dem.  I kraftig sjö och regnväder så syns småbåtar svårligen på radarn och man är 
tvungen och ha ordentlig utkik. AISen hjälper både det stora fartyget och den lilla fritids båten.  
Det kan bli för mycket fartyg och fitidsbåtar på en och samma gång?  
Det kommer att finnas displayer där man t.ex. kan ha fritidsbåtarna dyker upp på t.ex. 1 nm. Man kan 
justera det efter omständigheterna.  Man ser en massa displayer idag som inte är speciellt 
användarvänliga.  
 

 
GO: Intervju: Fritidsskeppare som har radarutrustning MÅSTE kunna använda den. Vilka krav 
bör ställas på de som använder AIS-B? 
BP: Om vi antar att han kan sjövägsreglerna så behöver han kunna sätta på AISen, det övriga reder 
han ut på ENC.  
 
 
BP: Jag har försökt att svara de frågor ni har ställt. AIS kommer att användas till många saker som 
t.ex. bogserbåtar som ligger och drar in ett stort fartyg där man kan läsa av vilken bollard pull de 
respektive bogserbåtarna har.  
Väderstationer har vi redan placerat ut långsmed svenska kusten. Korta och konsisa som är fartyg till 
fartyg och som är säkerhetsrelaterade  kan man sända. Väder meddelande är ett sådant. Om man 
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skickar ett var 30 sekund och det försvinner ett då och då har inte så stor betydelse. Meddelandet är 
av sådan art. 
Jag hoppas att ni har glädje av det här. 
 
Benny Pettersson  
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13 Bilaga G – Inledande svar från Benny Pettersson (e-mail) 

Hej, 
Hoppas ni har det bra. Jag tycker det är intressant att ni funderar på att ta upp AIS som er 
examens uppgift. 
AIS har varit onbligatoriskt sedan 2004 och det har upplevts mer och mer positivt alltefter 
som fartygen blir vanare att använda det. Man har fått en apparat som berättar om alla 
fartyg runt omkring en, där man kan as namnet och alla andra väsentliga uppgifter. AISen 
har bidragit till att man har en större kontroll på omgivande fartyg. Man kan ropa upp fartyg 
som kommer alldeles för nära enligt sitt sätt att se det. Det andra fartyget kanske tycker att 
han inte är så nära men efter ett par upprop på VHF:en anpassar han sig. För han vill inte 
komma ut på VHF:en och bli omtalad som den som tar för små marginaler. 
Era frågor: 
”Har marginalerna minskat?” Som jag nämnde så kommer de som hittills hållit för små 
marginaler att justera dem automatiskt medan fartyg som tidigare tog en extra stor sväng 
kanske tar en mindre sväng. 
”Hur används AIS ur antikollision aspekt? Bör den användas för antikollision?” Den bör 
användas till antikollision då det är ett hjälpmedel till som dessutom ger fartygets namn och 
var han är på väg. Det finns två olika skolor huruvida det är bra eller dåligt att kommunicera 
med ett fartyg som man eventuellt skall gira för. Engelsmännen förordad att man följer 
reglerna och inte har någon verbal kontakt med andra fartyg. På andra sidan Atlanten i USA, 
där rekommenderas att man tar kontakt via VHF för att utröna en situation. 
Jag tycker att då man säkert kan avgöra vem det andra fartyget är, och det ser ut att komma 
för nära eller inte följer reglerna, så ropar man upp henne och undrar över hennes 
intentioner. I övrigt så behövs det inga kommentarer mellan fartygen för antikollision. Det 
kan sägas att ifrån att befälet har varit ganska negativa, har de svängt till att det aktiva 
befälet är oerhört positiva till AISen. De som är negativa idag är de som har väldigt liten 
erfarenhet eller ingen erfarenhet av systemet. De är också av den åsikten att styrman skall 
titta föröver, vilket han också skall men det hindrar inte att han även tittar på AISen, då och 
då. 
”Vilka nackdelar har införandet av AIS medfört?” Varje fartygs station är sin egen central 
vilket gör att om vi säger att man har en hörbarhet på 30nm så hör man fartyg på 15 nm i 
stort sett hela tiden. För en som ligger på 14nm i 270 grader från eget fartyg han hör den 
som ligger 14nm i 90 grader från eget fartyg. Däremot, ligger fartygen med ett inbördes 
avstånd som överstiger 30nm så riskerar deras meddelanden att slumpmässigt kollidera. Då 
det är ett stort antal fartyg, så kolliderar meddelanden då och då med andra fartygs 
meddelanden. Det gör inte så mycket eftersom fartygen ligger så långt ifrån varandra att 
några positionsrapporter som uteblir inte gör någonting. Däremot har det betydelse för 
VTS:en om man försöker styra trafiken. VTS:en kan få fartyg som hör den att välja tidsluckor 
som VTS:en använder. Fartyg som kommer emot VTS:en kommer att sända i vilken fri 
tidslucka som helst och det är många fartyg på sina ställen i världen. Detta kan störa VTS:ens 
sändningar. På IALA sitter det folk som i första hand har han om Bojar, Fyrar och VTS:er och 
vill nu även sikta in sig på AISen. 
AISen är ett bra hjälpmedel för VTS:en att ungefär se var fartygen befinner sig men inte att 
bestämma noggrann position. Vi har sett ett stort antal tillfällen då fartygen stävar mot 
grund men det har varit presentationsenheten på VTS:en som räknat i död räkning. Det skall 
naturligtvis inte förekomma att VTS:ens presentationsenhet går över i död räkning, men det 
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gör den för annars har man inte fartyget kontinuerliga rörelse. Dels så kolliderar 
meddelandet med andra meddelanden. Antenner, höga master och ö-formationer kan också 
ha stor betydelse för att meddelanden skall nå ända till en VTS-antenn. 
Inom främst IALA har man hittat på en massa meddelanden som skall användas i VTS:erna 
och de kommer upp även på IMO:s bord. I IMO sitter en massa förstå-sig-påare och hittar på 
kommentarer till de föreslagna meddelandena. 
Man har med AISen två frekvenser över hela världen och man använder en GMSK 
modulering på VHF-bandet vilket innebär att man hör den som ligger närmst om den bara 
har 10% högre hörbarhet. Att låta en massa meddelanden som omfattar flera tidsluckor gå 
på denna kanalen är inte bra. De får svårt att gå igenom på ett ställe med mycket 
fartygstrafik. Det blir då att man får sända det ett antal gånger för att vara säker på att det 
går igenom. 
För att förhindra att AIS-frekvenserna blir för hårt använda har jag föreslagit att VTS:en 
endast använder AIS-frekvenserna till att kalla på fartyg och sedan tar man några lokala 
frekvenser och sköter allt vad som skall sändas där. Jag sitter inte längre med i IMO, jag är 
pensionär, men jag tycker gott ni kan skriva om det. 
”Har införandet av AIS medfört minskat användande av andra system?” AIS ger ju kurs och 
fart och namnet på fartyget och det har gett ett minskat användande av VHF, medan det på 
andra fartyg har ökat när man ser vem som är ute på havet. 
AIS används i de flesta fallen som det är tänkt men det finns också dem som tror att de kan 
komma undan de vanliga reglerna. 
Jag har skrivit en del runt det här och det mesta finns på nätet. 
Benny Pettersson 
 

 

 


