
 

 

 

 

 

 

 

Sjökaptensprogrammet 

Examensarbete 

 

Från papperskort till ECDIS 

– är sjöfarten redo? 

 

 

 

 

 

 Hugo Nielsen 

2010-05-24 

Program: Sjökaptensprogrammet 

Ämne: Övriga ämnen 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 1EX01E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

sjo@lnu.se  

Lnu.se 



I 

 

Linnéuniversitetet   

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

 

Utbildningsprogram:  Sjökaptensprogrammet 

Arbetets art:  Examensarbete; 7,5 hp 

Titel:  Från papperskort till ECDIS – är 

sjöfarten redo? 

Författare:    Hugo Nielsen 

Handledare:   Robert Fredriksson; Fredrik Hjorth 

 

ABSTRAKT  

Under 2009 bestämde IMO att ECDIS skall föras in på i stort sett samtliga fartyg 

under en period mellan 2012 och 2018. Detta är något som direkt drabbar 

styrmännen på fartygen. 

 

Det jag har riktat in mig på att undersöka är hur pass redo svenska styrmän känner 

sig, vad de anser behövs samt vad det tycker att en utbildning skall innehålla inför 

denna övergång. För att komma fram till detta har jag intervjuat svenska styrmän 

som aktivt arbetar till sjöss. Jag har också gjort en expertintervju med en person 

som jobbar med att utbilda sjöfolk i användandet av ECDIS.  

 

Slutsatserna av arbetet blev att svenska styrmän idag är redo att segla med ECDIS, 

men att det krävs att det finns bra utbildningar på ECDIS. Både generella och 

systemspecifika utbildningar som kan ge användaren bättre förutsättningar att 

använda systemet korrekt. Det skulle också vara bra med en standardisering av 

ECDIS-systemens grundfunktioner. 
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ABSTRACT  

In 2009 IMO determined that between 2012 and 2018 ECDIS should be 

implemented in nearly all ships. This will directly affect the officers onboard.  

 

The intent of my research will be to investigate the degree of readiness of Swedish 

officers, what they think has to be done, and which parts they think an education 

has to cover – prior to this implementation. To investigate this I have conducted 

interviews with Swedish officers in active duty. I have also interviewed an expert, 

who is teaching active officers in how to use ECDIS correctly.  

 

My conclusions are that Swedish officers are ready to navigate using ECDIS, but 

there has to be ECDIS-based training-courses. Both courses in general ECDIS-

knowledge and courses specific to the ECDIS onboard will give the operator 

better qualifications to use the system in a correct way. A standardization of basic 

functions in the ECDIS system would facilitate for the user.  
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1. INLEDNING 

1.1. Introduktion 

IMO (International Maritime Organization) har bestämt att det från och med 2012 

skall finnas ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) på 

nybyggda passagerar- och tankfartyg, sedan kommer antalet fartyg där ECDIS är 

ett tvång att ökas fram till 2018 då i princip alla fartyg skall vara utrustade.1  

 

Av egen erfarenhet så har jag märkt att dagens ECDIS-system kan vara ganska så 

svårarbetade. Bland annat när det gäller rättningar av sjökort, då det ofta strular 

med licenser, samt när det gäller att utföra kommandon som inte används 

regelbundet. Jag vet också att många styrmän, framförallt de lite äldre, inte har 

samma vana när det gäller att arbeta i datorer som de har när de får ta fram passare 

och transportör och lägga ut sin resplan i ett sjökort.  

 

Idag finns inga direkt uttalade krav på utbildning för att få använda sig av ECDIS, 

även om det i STCW-koden (Standards for Training, Certification and Watch 

keeping) står att styrmännen skall ha, ”Thorough knowledge of and ability to use 

navigational charts” samt att ”ECDIS systems are considered to be included 

under the term ’charts’” 2 Dessutom har IMO gjort en rekommendation för hur 

ECDIS-utbildningen skall läggas upp.3 Nya STCW-koden som skall vara klar 

under 2010 kommer förmodligen att beakta behovet på träning för att smidigt gå 

över från papperskort till ECDIS.4  

 

Det finns redan många fartyg med ECDIS där styrmännen inte fått någon 

utbildning. Jag har gjort en undersökning bland styrmän i den svenska handels-

flottan för att se om de känner att de är redo för att byta till ECDIS, vad de tycker 

behövs inför övergången, samt vad de anser en ECDIS-utbildning skall innehålla. 

                                                 
1 IMO MSC.282(86), 2009, s. 3-4 
2 IMO STCW.6/Circ.1, 1995, s. 25 
3 IMO STCW.7/Circ.10, 2001 
4 IMO SN.1/Circ.276, 2008 
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1.2. Bakgrund 

En av de viktigaste arbetsuppgifterna ombord i ett fartyg har alltid varit att ta reda 

på var vi befinner oss. Från början seglades bara kortare, kustnära resor och 

positionen kunde bestämmas genom att ta ut vissa kända landmärken. Sedan blev 

resorna längre och land kunde inte längre siktas, då fick stjärnorna och solen 

hjälpa till att berätta var man var. På senare tid har elektroniska hjälpmedel av 

olika slag dykt upp för att vi allt exaktare skall kunna ta reda på var vi är. Med 

dagens exakta GPS-positioner och elektroniska visning i ECDIS behöver vi bara 

slänga ett öga på skärmen för att veta var vi befinner oss, eller?  

 

För trots att det verkar problemfritt att navigera med ECDIS har ett flertal olyckor 

beskyllts just ECDIS-användandet ombord. T.ex. CFL Performer som körde på en 

sandbank för att de ombordvarande inte visste hur de skulle kontrollera sin 

resplan, det finns också flera olyckor där fartyg kört på grund för att de inte ställt 

in ECDIS:en ordentligt.5  

 

Många av olyckorna sker för att personalen inte fått tillräcklig utbildning, samt för 

att de har en övertro i GPS och ECDIS-systemen. De seglar på områden som de 

aldrig hade utsatt fartyget för om de seglat med enbart papperskort.6 Så visst finns 

möjligheten till att snabbt ta reda på var vi är, men är vi i dagsläget redo att 

använda den möjligheten fullt ut? 

                                                 
5 Marine Investigation Branch Report No 21/2008, CFL Performer, s. 1, 18 
6 Weintrit, Adam & Stawicki, Krzysztof, Operational requirements for ECDIS. Risk of 
overreliance in ECDIS (International Scientific Journal vol. 3, issue 2, 2008) s. 75 
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1.3. Definitioner 

1.3.1. ECDIS – Electronic Chart Display and Informa tion System 

Hur en ECDIS skall vara uppbyggd och utrustad för att vara godkänd finns 

angivet i IMO Resolution MSC.232(82). 

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) means a navigation 

information system which with adequate back-up arrangements can be accepted as 

complying with the up-to-date chart required by regulations V/19 and V/27 of the 

1974 SOLAS Convention, as amended, by displaying selected information from a 

system electronic navigational chart (SENC) with positional information from 

navigation sensors to assist the mariner in route planning and route monitoring, and 

if required display additional navigation-related information.7 

ECDIS är alltså mer än bara en dator som visar sjökort. Den skall till exempel ha 

back-up strömförsörjning, kunna visa all information som finns i SENC (se 

1.3.3.), kunna uppdatera sjökorten, ha möjlighet att använda sig av information 

från andra navigationshjälpmedel och så vidare. 

1.3.2. ECS – Electronic Chart System 

ECS equipment is […] a navigation information system that electronically displays 

vessel position and relevant nautical chart data and information from an ECS 

Database on a display screen, but does not meet all the IMO requirements for 

ECDIS and is not intended to satisfy the SOLAS Chapter V requirements to carry a 

navigational chart. 8 

ECS är alla elektroniska sjökort som inte är fullvärdiga ECDIS. Det kan vara allt 

mellan en laptop med gratisprogramvara som kan visa någon form av sjökort och 

ända upp till ett hårdvarumässigt fullvärdigt ECDIS-system som saknar godkända 

sjökort. 

                                                 
7 IMO MSC.232(82), Annex 24, s. 3 
8 Gale, Harry, From paper chart to ECDIS – a practical voyage plan (The Nautical Institute, 2009) 
s. 11 
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1.3.3. ENC/SENC – (System) Electronic Navigation Ch art 

ENC är vektorbaserade elektroniska sjökort som är godkända enligt IHO:s  

(International Hydrographic Organization) riktlinjer. Ett ENC kort skall innehålla 

all sjökortsinformation som behövs för att säkert kunna navigera, men är inte 

begränsat vid den information som kommer ifrån papperskorten. Ofta innehåller 

ENC information från exempelvis Sailing directions och information om tidvatten 

och annat som anses nödvändigt för säker navigation.  

 

En ECDIS kan inte använda sig av ENC direkt, utan måste först konvertera det till 

ett SENC, det är systemets egen katalog över sjökorten och innehåller, förutom 

informationen från ENC, information som användaren själv lagt till och rättningar 

av sjökorten.  

 

Fördelen med vektorbaserade sjökort är att alla lager, till exempel fyrar, 

sjömärken och djupkurvor, ligger var för sig och användaren kan därför välja 

vilka lager som skall visas, vilka färger som skall användas och så vidare. 9 

1.3.4. RNC – Raster Navigation Chart 

RNC är rasterkort, det vill säga scannade sjökort, som är godkända enligt IHO:s 

krav. Dessa kan visas i ECS-system och visa fartygets position. Eftersom dessa 

kort enbart är scannade sjökort så finns enbart den information som fanns i 

sjökortet. Det saknar ”intelligens” och kan endast tolkas och tydas visuellt av 

användaren och inte av systemet.  

 

Fördelen är att den som är van vid papperskort lätt känner igen sig. Några 

nackdelar är att bilden deformeras vid zoom samt att användaren inte kan välja 

vilken information som skall visas på skärmen.10 

                                                 
9 Gale, H., 2009, s. 8, 12 
10 Gale, H., 2009, s. 8-9, 12 
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1.4. Problemformulering 

ECDIS kommer att vara ett krav på i stort sett samtliga fartyg inom en relativt 

kort tid och idag seglar redan ett flertal fartyg med ECDIS. Trots detta finns det 

inte några krav på utbildning för de som skall använda systemet ombord. 

Dessutom har ett flertal olyckor beskyllts felaktigt handhavande av ECDIS. Jag 

vill därför undersöka vad de som dagligen jobbar med navigation känner inför ett 

krav på ECDIS. 

1.5. Syfte 

Syftet med mitt arbete är att få en inblick i hur införandet av ECDIS skulle 

fungera hos svenska styrmän. Jag vill därför intervjua ett antal svenska styrmän 

för att få reda på hur pass redo de tror att den svenska sjöfarten är inför en 

övergång till ECDIS, samt vad de anser krävs inför denna övergång.  

1.6. Frågeställning 

• Hur pass redo anser de intervjuade att svenska styrmän är inför en 

övergång till ECDIS? 

• Vad tror de behövs inför denna övergång? 

• Vad anser de att en ECDIS-utbildning inför övergången skall innehålla? 

1.7. Avgränsning 

Min undersökning gäller svenska styrmäns färdigheter och jag har därför 

avgränsat arbetet till att intervjua svenska styrmän som arbetar i svenska rederier. 

Jag har inte valt att göra någon avgränsning när det gäller ålder, kön eller antal år 

till sjöss eftersom jag vill att undersökningen skall omfatta personer med 

synpunkter som kan representera en stor del av de svenska styrmännen. 
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1.8. Disposition 

Abstrakt/Abstract är en sammanfattning av arbetet där jag väver in samtliga delar 

av arbetet för att läsaren skall få en inblick i vad arbetet handlar om. 

 

I inledningen förklarar för läsaren vad arbetet handlar om och varför jag valt att 

göra det. Innehåller bakgrund till arbetet, syfte, problemformuleringar och 

avgränsningar. 

 

Under kapitlet ”Teoretisk diskussion” tar jag upp tidigare litteratur som finns 

skriven i ämnet och analyserar vad de gjort och kommit fram till.  

 

Kapitlet ”Metod” är en förklaring av hur jag har gått tillväga i mitt arbete. 

Metoden skall vara beskriven så pass tydligt att om arbetet genomförs igen av en 

annan person som följer metoden skall han/hon få likvärdiga resultat och kunna 

dra liknande slutsatser från sina resultat. 

 

Resultatkapitlet innehåller vad jag har fått ut av min intervjuundersökning. Det är 

en sammanfattning på vad intervjupersonerna anser, både intervjuade styrmän och 

den expert som jag intervjuat på området. 

 

”Analys” är det kapitel där jag har gjort en jämförelse mellan de resultat som jag 

inhämtat från intervjuer och den information som jag har fått fram från tidigare 

litteraturstudier i ämnet. 

 

Kapitlet ”Slutdiskussion” är den avslutande delen av arbetet där jag själv kommer 

med mina egna reflektioner över metod, resultat och analys. Här kommer även 

rekommendationer till branschen och förslag på fortsatt arbete inom ämnet.  

 

Som bilagor har jag bifogat min mall för de intervjuer som jag hållit, samt en 

sammanställning av de svar jag fick angående vilka delar som var viktiga i en 

ECDIS-utbildning. 
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2. TEORETISK DISKUSSION  

Först och främst finns det en del utredningar inom IMO som gäller övergången 

från papperskort till ECDIS. Den mest uppenbara är IMO SN.1/Circ.276 

Transitioning from paper charts to ECDIS navigation som enbart handlar om hur 

vi skall gå tillväga för att så effektivt och välsmort som möjligt gå igenom 

övergången. Där har de kommit fram till att det krävs en undersökning ombord i 

fartygen över vilka problem övergången kan uppbåda – så att personalen ombord 

bättre kan förbereda sig inför bytet. De vill också standardisera upplägget av 

standardfunktionerna i ECDIS vilket gör att alla kan känna igen de mest 

grundläggande funktionerna oavsett vilket märke det är på apparaten.  

 

Tillsist har de kommit fram till att det är viktigt att de som skall arbeta med 

ECDIS ombord får en riktig genomgång av utrustningen när de kommer ombord 

samt en modellspecifik utbildning på det system som de skall arbeta med.11  

 

Under 2010 kommer en ny version av STCW-koden och då räknar jag med att 

kraven på ECDIS-utbildning kommer att vara med där i, eftersom den utredning 

som gjordes i Australien 2007 rekommenderar att ECDIS skall införas på flera 

ställen i koden.12 

 

Trots att det inte finns några krav på att personal skall vara utbildad på ECDIS för 

att få använda sig av ECDIS så har IMO gett ut ett cirkulär som föreslår vad som 

skall finnas med i en sådan utbildning. Flertalet utbildningar idag är utformade 

efter dessa riktlinjer och följer något som kallas IMO Model Course 1.27.13 

 

                                                 
11 IMO SN.1/Circ.276, 2008, s. 3 
12 IMO STW 39/7/38, 2007 
13 IMO STCW.7/Circ.10, 2001, s. 1 
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De delar som skall vara med i en utbildning, enligt IMO:s riktlinjer, är: skillnaden 

mellan olika sjökort, uppbyggnaden av ECDIS-systemet, risker vid användande 

av ECDIS – exempelvis övertro och feltolkningar, faktorer som påverkar ECDIS 

– sensorer och liknande, grundläggande handhavande av ECDIS, ruttplanering, att 

köra efter en rutt, rättning av sjökort samt en del specialfunktioner som kan 

utföras på ECDIS.  

 

Målen med utbildningen är att eleven skall kunna använda ECDIS, veta vad som 

skall göras om något fel uppstår, veta vilka felkällor som finns i systemet samt 

vara medveten om att det inte går att lita enbart på ECDIS vid navigering.14 

 

En av de böcker som bäst berör mitt arbete om ECDIS är From paper charts to 

ECDIS – a practical voyage plan, det är en bok som givits ut av Harry Gale vid 

the Nautical Institute. Han börjar med att förklara att en ECDIS är så mycket mer 

än ett elektroniskt sjökort, inte bara att fartygets position hela tiden uppdateras i 

sjökortet – utan där läggs även radar, ARPA (Automatic Radar Plotting Aid), AIS 

(Automatic Identification System) och andra sensorer in. Dessutom innehåller 

ENC mycket mer information än vanliga sjökort eller RNC. 15 

 

Att ha ett elektroniskt system som gör allt detta åt styrmännen är, enligt Gale, till 

för att minska stressen på bryggan i trånga farvatten och där det är mycket trafik. 

Men om den personal som skall använda sig av ECDIS inte är utbildad på och 

kvalificerad till att använda systemet kommer all denna teknologi att vara till 

väldigt lite hjälp för styrmännen. 16 

 

Gale poängterar att en ECDIS inte på något sätt ersätter en välutbildad och erfaren 

navigatör. Samt att ECDIS, trots att det är ett system som räknas som ett viktigt 

hjälpmedel vid navigation, inte kan ersätta nyttjandet av gott sjömanskap. 17 

 

                                                 
14 IMO STCW.7/Circ.10, 2001 
15 Gale, H., 2009, s. 5-6 
16 Gale, H., 2009, s. 6 
17 Gale, H., 2009, s. 6 
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Inför en övergång anser Gale att redare och befraktare skall göra en granskning av 

de moment som övergången kommer att beröra. Besättningen på fartygen bör vara 

involverade i granskningen för att kunna tillföra praktiska synpunkter. Genom att 

göra en sådan här granskning av problem och risker menar Gale att övergången 

till ECDIS underlättas markant. Han skriver också att det är viktigt att de som 

skall använda systemet får en ordentlig genomgång på systemet när de kommer 

ombord, samt att en systemspecifik utbildning erbjuds. 18 

 

När det gäller utbildning så skriver Gale att det är viktigt att kombinera generell 

utbildning med typspecifik träning. Han menar att för att någon skall kunna gå 

igenom en utbildning som är specifik för det system som används ombord så 

måste denne person först ha en tidigare utbildning på generella ECDIS-system. 

Han bestyrker vikten av att ha en större del av utbildningen inriktad på risken för 

övertro i ECDIS. 19 

 

Gale föreslår att introduktionstiden, den tid då en ny styrman går dubbelt med en 

annan styrman, måste vara längre på fartyg med ECDIS än på fartyg som endast 

har papperskort. På fartyg med papperskort görs allt sjökortsarbete på i stort sett 

samma sätt, medan olika ECDIS-system kan se ut på väldigt olika sätt. 20 

 

I sin slutsats skriver Gale att ECDIS har visat sig vara ett stort hjälpmedel för dem 

som har använt elektroniska sjökort ett tag, medan övergången kan vara 

problematisk för dem som inte har använt ECDIS tidigare. Hans slutord blir att för 

en outbildad och okvalificerad användare kommer säkerheten vid navigering med 

ECDIS knappast att öka. 

All of this technology will be of very little benefit in enhancing navigational safety 

if the watch keeping officer is not fully trained and properly qualified in its use.21 

                                                 
18 Gale, H., 2009, s. 6 
19 Gale, H., 2009, s. 9-10 
20 Gale, H., 2009, s. 10 
21 Gale, H., 2009, s. 22 
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I tidningen Maritime Reporter hittade jag en artikel, av Alan M. Weigel, som 

behandlade träningen i ECDIS. Där skriver författaren om att flera olyckor skett 

på grund av att användarna av ECDIS ombord i fartyg inte vet hur de skall 

använda ECDIS:en på rätt sätt. Samt att användandet av ECDIS ger fördelar i 

positionsbestämning och kan spara tid, men att detta är högst beroende på 

användarens skicklighet. Om användaren inte är van vid att arbeta med ECDIS så 

kan upplägget ofta vara väldigt förvirrande och ECDIS:en gör mer skada än nytta.  

 

Han skriver också att redare och bemanningsföretag har ett ansvar för att se till att 

fartygen bemannas av en kompetent besättning och att fartyget kan bedömas som 

ej sjövärdigt om det upptäcks att besättningen inte är kompetent nog. Han anser 

att man bör ge besättningen adekvat utbildning som följer de riktlinjer som IMO 

stipulerat trots att ett krav på utbildning ännu inte finns i STCW-koden, samt att 

det bör ges en ordentlig genomgång av systemet som används när nya styrmän 

kommer ombord.22 

 

PRIMAR Stavanger och IC-ENC, två företag som tillhandahåller elektroniska 

sjökort, har gått ihop och gjort en handledning för träningsbehovet när det gäller 

ECDIS. Där tar de upp att krav på utbildning för ECDIS egentligen redan finns 

med i STCW, eftersom det står att styrmännen skall ha ingående kunskaper om 

hur man använder sjökort samt hur man förbereder en resa med information från 

sjökort. Eftersom det finns en notering om att ECDIS bör likställas med sjökort så 

menar de att vi skall ha samma utbildning på ECDIS som vi har på 

sjökortsarbete.23 

 

                                                 
22 Weigel, Alan M. Electronic Navigation – Improved Training and Auditing Will Enhance 
Navigation Safety (Maritime Reporter, Juni 2009) s. 26-27 
23 Facts about electronic charts and carriage requirements, 2007, s. 3/III 
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I polska tidskriften Transport Problems utgavs två artiklar som handlar om 

ECDIS, den ena riktar in sig på risken som ett överförtroende på ECDIS:en 

medför. Här tar man upp att oerfarna ECDIS-användare seglar på områden som de 

inte skulle ha seglat på med papperskort för att de tror att de har så mycket bättre 

kontroll på sin position och att ECDIS:en visar hundra procent rätt. Det tas även 

upp att rätt använd är ECDIS ett riktigt bra hjälpmedel, men om användaren inte 

vet vad han/hon håller på med så kan den stjälpa mer än den hjälper.  

 

I slutsatsen står det att det enda rätta är att utbilda användarna av ECDIS. De tar 

också upp en intressant vinkel av det hela, nämligen att det finns en risk för att all 

ny teknologi, som praktiskt taget tänker åt oss, underminerar förmågan att ta 

riktiga beslut.24  

 

Den andra artikeln rör inte mitt ämne fullt ut utan inriktar sig mer på utförandet av 

resplaner och skillnaden mellan att göra en resplan på ECDIS och på papperskort, 

men även här pekas det på vikten av utbildade användare.25 

                                                 
24 Weintrit, A. & Stawicki, K., 2008, s. 75-83 
25 Weintrit, Adam, Operational requirements for ECDIS. Procedural and organizational 
considerations (International Scientific Journal vol. 3, issue 2, 2008) s. 67-75 



12 



13 

3. METOD 

3.1. Undersökningsmetod 

När en undersökning skall göras så finns det två vägar att ta. Den första kallas 

kvantitativ metod och mäter hårddata, d.v.s. data som kan kvantifieras och 

analyseras med statistiska metoder. Den andra vägen kallas för kvalitativ metod 

och behandlar mjukdata, sådant som inte kan kvantifieras och sättas in i tabeller 

eller diagram.26 I mitt arbete har jag valt att använda mig av en övervägande 

kvalitativ metod, eftersom mina frågeställningar syftar på att ta reda på vad 

personerna i undersökningen tycker om ett visst fenomen och jag vill hellre ta 

reda på deras känslor och åsikter om problemet än att få ut en massa ytliga fasta 

svar som jag kan plocka in i tabeller.  

 

För att samla in information har jag valt att använda mig av intervjuer med aktiva 

svenska styrmän.  

När man intervjuar en person […] är man inställd på att få reda på vad den 

intervjuade vet och minns om sig själv, sina vanor, sin inställning till olika problem 

och sina upplevelser. Man begär helt enkelt att den intervjuade skall beskriva sig 

själv, sin situation och sin omgivning så korrekt som möjligt.27 

Mina intervjuer skulle, enligt Jacobsen, klassas som strukturerade 

forskningsintervjuer, eftersom jag under intervjuerna använde mig av en 

intervjuguide (se Bilaga A) där jag ställt upp de ämnen som jag ville att 

personerna skulle besvara. Detta för att se till att alla intervjupersonerna svarade 

på de teman som jag ville undersöka.28 Jag använde mig till största delen av öppna 

frågor, men blandade in en del slutna frågor där jag kände att så behövdes. Öppna 

frågor karaktäriseras av att de har många svarsalternativ, ju fler svarsmöjligheter – 

desto mer öppen är frågan. En sluten fråga å andra sidan har fasta svarsalternativ 

                                                 
26 Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter, Sociologisk metodik (Almqvist & Wiksell Förlag AB, 
1992) s. 16-17 
27 Swedner, Harald, Sociologisk metod (Liber Läromedel, 1978) s. 225 
28 Krag Jacobsen, Jan, Intervju – Konsten att lyssna och fråga (Studentlitteratur, 1993) s. 19 
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och intervjupersonens möjligheter att komma med något nytt och oförutsett 

minskar. Jag började intervjun med två demografiska frågor, nämligen ålder och 

antal år som styrman.29 Detta för att kunna jämföra om äldre styrmän, med mer 

sjötid, har annorlunda åsikter än vad de nyutkomna har. Jag har också intervjuat 

Robert Fredriksson, som håller ECDIS-utbildningar vid Sjöfartshögskolan i 

Kalmar, där jag ställt ett antal öppna frågor för att få en objektiv syn på svenska 

styrmäns kunskaper. 

 

Jag har intervjuat sju styrmän, varav fyra av dem jobbar på utebåtar och de övriga 

tre på närfart. Jag har försökt sprida åldern på de intervjuade, använda mig av 

både kvinnor och män samt personer som arbetar på fartyg med och utan ECDIS. 

Jag hoppas på så sätt kunna få ett resultat som representerar det som svenska 

styrmän tycker.  

3.2. Validitet 

Ett enkelt och vanligt sätt att mäta validitet  är att säga att en valid mätning mäter 

vad den är avsedd att mäta. […] validitet är frånvaron av systematiska mätfel.30 

Validiteten är alltså ett mått på hur väl undersökningen stämmer överens med den 

problemställning som jag har ställt upp, eller hur stor relevans den data jag har fått 

in har för lösningen av problemställningen. Det räcker alltså inte att insamling och 

bearbetning av datan utförs noggrant, att alla svar registreras korrekt och att de 

presenteras korrekt om svaren inte är giltiga för det som skall mätas.31 Validitet 

kan uttryckas som hur mycket två mätningar av samma problem, men med olika 

instrument, stämmer överens.  

 

Jag anser att de intervjuer som jag har utfört har stor validitet, då den intervjumall 

som jag har använt mig av för att styra intervjuerna stämmer väl överens med de 

frågeställningar jag har. 

                                                 
29 Krag Jacobsen, J., 1993, s. 99, 103, 126 
30 Rosengren, K. E. & Arvidson, P., 1992, s. 70 
31 Hellevik, Ottar, Forskningsmetoder i sociologi och stadsvetenskap (Bokförlaget Natur och 
Kultur, 1984) s. 137-138 
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3.3. Reliabilitet 

Graden av tillförlitlighet  hos en mätning, dvs den större eller mindre frånvaron av 

slumpmässiga (osystematiska) mätfel, brukar kallas reliabilitet. 32 

Reliabilitet brukar uttryckas som graden av överensstämmelse mellan två 

mätningar med samma instrument. Det är här faktorer som hur tillförlitlig och 

noggrann undersökningen är spelar in. Om flera undersökningar av samma 

problem ger liknande resultat så är reliabiliteten hög. Faktorer som påverkar 

reliabiliteten negativt är bland annat att den som intervjuas missförstår frågan.33 

Även faktorer som att jag som intervjuare använder ett visst tonfall eller minspel 

som påverkar intervjupersonen, att miljön som intervjun utförs i inte är lika för 

alla intervjuer, eller tillfälliga egenskaper, exempelvis sömnbrist, sjukdom, stress, 

hos den som intervjuas påverkar reliabiliteten.34  

 

Reliabiliteten i arbetet anser jag också som god. Det som drar ner den något är att 

vissa intervjuer utförts där jag träffat personerna personligen och andra har jag 

endast kontaktat via telefon. Det kan ge lite olika utfall eftersom det påverkar 

intervjuobjekten olika mycket och på olika sätt beroende på om jag är där fysiskt 

eller endast på andra sidan av en telefonlur.35 En annan miss, som också påverkar 

reliabiliteten, är att jag inte spelade in telefonintervjuerna. Istället antecknade jag 

det som togs upp och fick lite ”tunnare” anteckningar att citera och analysera än 

vad jag fick på de direkta intervjuerna där jag spelade in det som sades. 

                                                 
32 Rosengren, K. E. & Arvidson, P., 1992, s. 72 
33 Hellevik, O., 1984, s. 137-141 
34 Rosengren, K. E. & Arvidson, P., 1992, s. 72-73 
35 Rosengren, K. E. & Arvidson, P., 1992, s. 72 
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3.4. Bortfall 

Bortfall brukar delas upp i externt och internt bortfall. Externt bortfall är sådant 

bortfall som uppstår då en person inte vill eller har möjlighet att medverka i en 

intervju. Internt bortfall är när inte samtliga frågor under intervjun besvaras.36 Jag 

räknar inte med att det har varit något större bortfall i min undersökning.  

 

Externt bortfall tas bort eftersom jag fått tag i det antal intervjuobjekt som jag 

hade tänkt mig. De som tackat nej till att ställa upp på en intervju har ersatts av 

andra, lika representativa, intervjuobjekt.  

 

Det interna bortfallet har inte heller varit stort, eftersom det har varit öppna 

intervjuer där jag fått svar på de punkter som jag haft som grundstomme för 

intervjun. Med de slutna frågor som jag använde i slutet av intervjun gjorde jag 

däremot en miss i en av intervjuerna där jag missade att ställa ett par av frågorna 

till en av de intervjuade, detta faller under det interna bortfallet men påverkar inte 

resultatet i stort. 

 

                                                 
36 Rosengren, K. E. & Arvidson, P., 1992, s. 141, 171 
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4. RESULTAT  

Jag kommer att presentera resultatet från mina intervjuer utifrån de 

frågeställningar som undersökningen utgår ifrån. Mina intervjukällor kommer att 

behandlas anonymt och vid citat eller uttalanden kommer de att gå under följande 

fingerade namn: 

 

• Kalle – född på 70-talet, fyra år som styrman, utebåt 

• Johan – född på 70-talet, sju år som styrman, utebåt 

• Erik – född på 80-talet, tre år som styrman, utebåt 

• Niklas – född på 70-talet, tretton år som styrman, utebåt 

• Bertil – född på 50-talet, 39 år som styrman, närfart 

• Martin – född på 80-talet, sitt första år som styrman, närfart 

• Gustav – född på 50-talet, 28 år som styrman, närfart 

 

Under intervjun med Robert Fredriksson fick jag reda på att utbildningarna på 

ECDIS för nuvarande ligger nere, eftersom de inväntar ändringarna i STCW som 

är på gång under 2010. Det är planerat att kunna starta utbildningarna igen under 

hösten, då Sjöfartsverket förhoppningsvis kan godkänna externa kurser. 
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4.1. Är svenska styrmän redo för ECDIS? 

Alla personer som jag intervjuat anser att elektroniska sjökort är bra. Även om en 

del av de intervjuade inte har ECDIS ombord så har de alla någon form av ECS. 

Det kan variera från enkla sjökortsdatorer till ECDIS-system som endast saknar 

godkända ENC. Samtliga personer i intervjuerna tror att det inte skulle bli några 

problem vid en övergång. De menar att de flesta redan seglar med någon sorts 

elektroniskt sjökort och då blir inte övergången särskilt stor. Eller som Gustav 

sade: ”- Även om rederiet inte betalar, så har man väl ett program i sin egen 

dator av ren självbevarelsedrift.” 

 

Samtliga intervjuade, förutom Gustav, har fått någon form av utbildning på 

ECDIS. Det var blandat mellan generella utbildningar och utbildningar på det 

system som används ombord. De säger också att deras medarbetare ombord har 

ungefär samma utbildningsnivå, vad det gäller ECDIS, som de själva har. 

 

På frågan om de känner sig lika säkra med att använda ECDIS som att använda 

papperskort svarar samtliga ja, även om en del av dem syftar på elektroniska 

sjökort i allmänhet. De säger att det finns både för- och nackdelar med att arbeta 

med ECDIS istället för sjökort. Här går synpunkterna isär lite, bland annat vad det 

gäller rättningar där en del anser att det är smidigare medan andra menar att det 

har blivit mycket krångligare. De menar att det ofta strular när de skall lägga in 

rättningarna från en CD-skiva och har fått tillhörande koder via e-mail. Koderna 

låser inte alltid upp allt som de skall, eller så låser de inte upp alls.  

 

Många menar att reseplaneringen går mycket snabbare, man får ut waypoints 

direkt och ETA- (Estimated Time of Arrival)/distansberäkningar går mycket 

snabbare. Niklas tycker att det är för dålig överblick för att reseplanera på ett bra 

sätt. De flesta anser att det är lättare att rita ut kurslinjer i ECDIS, eftersom de 

slipper problemet med att föra över linjerna mellan olika kort och i olika skalor, 

men att översikten i en ECDIS, som tidigare nämnts, är sämre än i vanliga 

papperskort.  
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Samtliga intervjuade tror att svenska styrmän är redo för en övergång till ECDIS 

inom en snar framtid. Ett par av intervjuobjekten poängterade att de tror att de 

personer som har problem med en övergång egentligen inte har problem med att 

lära sig det nya, utan problemen ligger i en ovilja att ta till sig ny teknik. 

 

” - Jag är uppfödd med papperskort, men jag känner inte att det har varit några 

problem med att gå över till ECDIS.” säger Bertil när jag frågar honom hur han 

känner för att arbeta med den ECDIS de har ombord. Martin, som också är i ett 

fartyg med ECDIS, menar: ”- Om man tar den här båten som exempel, så var ju 

en del styrmän med på den tiden då man positionerade sig genom att ta solhöjder 

– och de har ju klarat övergången från detta till ARPA och nu ECDIS.” 

 

Även Robert Fredriksson tror att de flesta svenska styrmän är redo att gå över till 

ECDIS. Han säger att han misstänker att de flesta förmodligen redan har någon 

form av elektroniska sjökort som de använder för navigering. Fredriksson säger 

också att han anser att de som läst de ECDIS-kurser som han har hållit i har haft 

väldigt goda förkunskaper på användandet av elektroniska sjökort. Han menar att 

de som jobbar till sjöss idag har förhållandevis god datorvana, något som 

underlättar användandet av ECDIS markant. 

 

Robert Fredriksson berättar att han brukar lägga en halvdag av 

behörighetsförlängningskurserna på att gå igenom ECDIS. Dessa genomgångar 

har visat att många gärna vill ha en ECDIS för att slippa rätta papperskorten, men 

att de fortfarande vill ha kvar papperskort för översikten. De tycker då att det 

skulle räcka med att ha papperskort som är rättade upp till senaste utgåvan, vilket 

gör att det räcker att köpa nya sjökort när det kommer en ny utgåva. På så sätt 

skulle de behålla den goda översikt som papperskort ger, men slippa rättningar, 

samtidigt som det finns papperskort att ta till om ECDIS-systemet skulle hänga 

sig. Fredriksson säger att han har fått den uppfattningen att detta är en utbredd 

inställning bland de seglande svenska styrmännen.  
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4.2. Vad behövs inför en övergång till ECDIS? 

Det verkar som att utbildning står högt i kurs inför en övergång. Kalle, Johan, 

Bertil och Erik tror att en kurs på systemet som skall användas ombord, som både 

innehåller teori och praktik, skulle vara bästa metoden. Medan Niklas och Martin 

mer tror på en generell kurs som går igenom vanliga funktioner och visar på fel 

och brister i systemet. Framförallt för teknikrädda personer som behöver förstå att 

det ”inte kommer att explodera” bara för att han eller hon trycker på en knapp. 

Gustav däremot ställer sig öppen till allt och säger att en kurs skadar ju aldrig. 

Han tycker att alla sätt är bra, bara man lär sig det man behöver kunna. 

 

 Ett par av intervjupersonerna tar också upp vikten av att läsa instruktionsböcker 

och säger att det som går att lära sig genom att läsa instruktionsböcker och knappa 

i systemet inte går att få ut ur hur många kurser som helst. Just vana med att 

arbeta med systemet nämns som viktigt i flera av intervjuerna.  

 

En annan detalj som många, men inte alla, tycker är viktig är standardistering av 

systemen. Nu påpekade en del att det redan finns vissa delar som är 

standardiserade till exempel namnen på de flesta funktioner som används. Kalle 

poängterar att det är viktigt att symbolerna standardiseras, ”- Gärna så likt 

papperskorten som möjligt då dessa symboler ’ligger i ryggraden’ hos många 

nautiker” säger han. Johan tror att det skulle öka säkerheten med en 

standardisering, men både han och Niklas tror att det är omöjligt eftersom det 

finns så många tillverkare.  

 

Bertil anser att det i alla fall borde gå att standardisera grundfunktionerna, han 

påtalar också att flyget i mångt och mycket har standardiserat sina instrument – så 

det borde väl vi också kunna göra. Han berättar också att det på det rederi där han 

arbetar skall införas samma instrument på samtliga bryggor och att det därmed 

skall vara lättare att flytta mellan fartygen i rederiet.  
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Den enda som är mot standardisering är Martin som inte ser varför det skulle vara 

bra, han menar att olika system är bra för olika personer och dessutom så är 

namnen på funktionerna redan standard så det är inte svårt att känna igen de 

funktioner som skall användas. 

 

Annat som de intervjuade tycker borde ändras för att underlätta inför en övergång 

är att smidigare kunna uppdatera sjökorten. Detta anser Johan som tycker att det i 

dagsläget är problematiskt att uppdatera sitt system. Det nämndes också att ett 

ECDIS-system skulle tjäna på större skärmar med bättre översikt. 

4.3. Vad skall en ECDIS-utbildning innehålla? 

Som tidigare tagits upp så tycker intervjupersonerna att utbildning är något som 

måste finnas tillgängligt inför en övergång till ECDIS. Meningarna är lite skiljda 

om utbildningen skall vara på systemet ombord eller på ECDIS-system i 

allmänhet.  

 

Robert Fredriksson fick frågan vad han tycker är viktigt att ta upp i en ECDIS-

utbildning. Han berättade att han brukar ta upp de delar som kursen består av och 

sedan får deltagarna välja de delar som de tycker är viktigast – detta blir de delar 

som läggs mest tid på. Ofta har de lite sämre kunskaper om regelverket som finns 

runt ECDIS. Det som är mest problematiskt, enligt Fredriksson, är rättning och 

uppdatering av sjökort. Ofta kan det vara stora problem då det kan ta upp emot 

fem timmar för att ladda ned rättningarna, något som skall göras varje vecka och 

belastar fartygens uppkopplingar hårt. Fredriksson säger att det går att få speciella 

filer av dem som säljer licenserna till ENC som gör att endast rättningar till de 

kort som används laddas ned, och nedladdningstiden kan då kortas ner till runt en 

timme.  
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För att få fram lite konkreta fakta på vad de anser skall vara med i en ECDIS-

utbildning så har jag lagt in några slutna frågor med olika delar som kan vara med 

i en utbildning och bett personerna som intervjuats att rangordna varje dels 

viktighet mellan ett och fem, där ett är mycket viktigt och fem är helt oviktigt. (se 

Bilaga B) Här nedan följer vad de anser är viktigt och oviktigt när det gäller en 

ECDIS-utbildning. Punkterna kommer i ordning från det de tycker är viktigast till 

det de tycker är minst viktigt. 

4.3.1. Navigationsrisker vid användandet av ECDIS 

Det här är den punkt som ansågs som allra viktigast att ta upp på en utbildning. 

Det uppkom speciellt kommentarer om hur lätt det är att ha övertro i systemet, att 

det gäller att vara medveten om att det endast är ett hjälpmedel.  

4.3.2. Övergripande handhavande av ECDIS 

Med övergripande handhavande menar jag genomgång av de grundläggande 

funktioner som finns i de flesta system. Det kan vara byte mellan dag- och 

nattfärger, namn på olika funktioner som används dagligen o.s.v. Detta anser de 

utfrågade som något mindre viktigt än tidigare post, men fortfarande väldigt 

viktigt. 

4.3.3. Rätta sjökort 

Hur sjökorten skall rättas rankades högt, speciellt av dem som anser att det idag är 

alldeles för krångligt och problematiskt att rätta det system som de arbetar med.  

4.3.4. Reseplanering 

Reseplanering innehåller kunskap om att lägga ut waypoints, intressepunkter, no-

go områden och så vidare. Detta är något som de allra flesta intervjuade tycker är 

viktigt eller till och med mycket viktigt. Martin föreslog att en ECDIS-utbildning 

skulle kunna baseras på att göra en resa, eftersom nästan alla viktiga moment tas 

upp i en sådan uppgift. 
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4.3.5. Ladda in nya sjökort i systemet 

Att veta hur nya sjökort laddas in i systemet kommer också högt upp på skalan av 

vad som är viktigt att ta med i utbildningen.  

4.3.6. Olika sjökort och deras för- och nackdelar 

En genomgång av de olika sjökort som används, ENC och RNC, samt vad de har 

för för- och nackdelar vid användande i olika situationer. Att ett fartyg med RNC 

inte räknas som fullvärdigt ECDIS-fartyg. Genomgång av olika sjökortstyper 

rankades, av de allra flesta, som viktigt vid en ECDIS-utbildning, några ansåg att 

det inte är särskilt viktigt – men att det skall nämnas under utbildningen. 

4.3.7. Specialfunktioner vid användande av ECDIS 

Här tänker jag mig ”djupare” användning av ECDIS-systemet. Sådana funktioner 

som inte används vid det dagliga arbetet. Ofta har systemen väldigt mycket 

funktioner som ingen riktigt vet hur man använder. Detta tycker de flesta skall 

hamna precis över gränsen för vad som skall finnas med i utbildningen. Några 

påpekar att detta är sådant som är lättast att själv studera i instruktionsboken om 

de skulle fundera över någon funktion. 

4.3.8. ECDIS-systemets uppbyggnad 

Här frågade jag om hur viktigt de tillfrågade tycker att det är att lära sig om 

ECDIS-systemets uppbyggnad, rent hårdvarumässigt, det vill säga vilka sensorer, 

skärmar, datorer o.s.v. som krävs. ECDIS-systemets uppbyggnad var den 

utbildningsdel som fick lägst rang av alla delar, tre av deltagarna sa till och med 

att det var oviktigt eller helt oviktigt att ta med. Ingen anser att det är mycket 

viktigt, men ett par anser att det i alla fall bör nämnas under en ECDIS-kurs vad 

som krävs för att det skall vara en ECDIS. 
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5. ANALYS  

De slutsatser som går att dra utifrån den litteratur som finns skrivet om sjömäns 

kunskaper om ECDIS är framförallt att det krävs mer utbildning samt att en 

standardisering av någon form måste ske.  

 

Det som både IMO:s undersökningar och Alan M. Weigel i Maritime Reporter 

kommit fram till är att det är viktigt att de som skall använda ett ECDIS-system 

får utbildning på det system som skall användas.37 Detta verkar stämma bra 

överens med det som flertalet av de intervjuade svarade.  Flera gånger nämns det i 

litteraturen att det behövs mer utbildning, utan att specificera vilken typ av 

utbildning som de syftar på.38 Det kan jämföras med Gustavs uttalande om att all 

utbildning är av godo. Inte heller de som anser att en generell utbildning skulle 

vara bättre är avvikande, eftersom det mycket väl kan vara generella utbildningar 

som syftas på när man bland annat pratar om adekvat utbildning. Dessutom 

skriver Harry Gale att det krävs en generell utbildning som grund inför en 

systemspecifik utbildning ombord.39 

 

Under intervjuerna tog jag upp ungefär samma punkter som IMO föreslår skall 

finnas med i en utbildning på ECDIS.40 Det som de intervjuade tyckte var 

viktigast att ta med i utbildningen är risker som kan uppstå vid användandet av 

ECDIS. Den enda del som ett flertal tyckte var oviktigt att ta med var hur ett 

ECDIS-system är uppbyggt hårdvarumässigt. Resterande delar tyckte de flesta var 

viktiga att ta med på utbildningen. Enligt Robert Fredriksson så var det rättning av 

sjökort som stod högst på kurs när han höll i utbildningarna. Bland de jag 

intervjuat så tyckte några att det inte var några problem med uppdateringarna och 

tycker därför inte att det är särskilt viktigt att ta upp under utbildningen. Medan de 

som hade problem med rättningarna ombord röstade för att det skulle läggas 

mycket tid på just denna punkt. 

                                                 
37 IMO SN.1/Circ.276, 2008, s. 3; Weigel, A. M., 2009, s. 26 
38 Weintrit, A. & Stawicki, K., 2008, s. 81 
39 Gale, H., 2009, s. 9 
40 IMO STCW.7/Circ.10, 2001 
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IMO föreslår att de grundläggande funktionerna borde standardiseras41 så att alla 

skall kunna känna igen sig oberoende vilket system som används ombord. Det kan 

vara därför som de rekommenderar en specifik utbildning på systemet ombord42, 

eftersom de grundläggande funktioner som kan gås igenom på en generell 

utbildning i så fall skulle återfinnas på samtliga system. Just standardisering av 

grundfunktionerna var ett önskemål som togs upp under intervjuerna, samtidigt 

som det kom fram indikationer om att en standardisering av själva systemen 

skulle vara svårt. Det finns helt enkelt för många tillverkare för att få igenom 

något sådant. Det fanns till och med synpunkter som tydde på att det är helt 

onödigt att standardisera, eftersom vi människor är olika och vill ha olika typer av 

utformning av utrustningen. I det rederi som Bertil arbetar i skall samtliga fartyg 

ha samma utrustning på bryggan, detta är ett sätt att standardisera som sjöfarten 

själv kan styra över och på så sätt underlätta för de som skall jobba med systemen.  

 

Något som tas upp i Harry Gale’s bok är att det är viktigt att de som skall använda 

ECDIS har förtroende för systemet, samtidigt som de inte får ha övertro i det 

samma43. Just övertro är något som även tagits upp av Adam Weintrit och 

Krzysztof Stawicki i deras artikel i Transport Problems, där de menar att många 

seglar på områden som de aldrig skulle ha seglat på utan ECDIS i tron om att 

position och sjökort stämmer till hundra procent.44 Detta togs även upp under 

intervjuerna där det påpekades att det är lätt att ha övertro i systemet och att det är 

viktigt att vara medveten om att det endast är ett hjälpmedel. 

 

Från de styrmän som jag intervjuat har det också kommit önskemål om att 

ECDIS-systemen skulle bli mer lättarbetade och att det skall vara större skärmar, 

för bättre översikt. Detta är inte något som jag har kunnat läsa om i litteraturen, 

och jag vet inte om det har uppmärksammats av tillverkare eller av dem som kan 

påverka tillverkarna, exempelvis IMO. 

                                                 
41 IMO SN.1/Circ.276, 2008, s. 3 
42 IMO SN.1/Circ.276, 2008, s. 3 
43 Gale, H., 2009, s. 9-10 
44 Weintrit, A. & Stawicki, K., 2008, s. 75 
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6. SLUTDISKUSSION  

6.1. Metoddiskussion 

Först hade jag tänkt att jag skulle göra en kvantitativ studie, främst för att jag är 

van att arbeta ”naturvetenskapligt” där det är vanligt att analysera sina svar 

matematiskt – med statistiska metoder och diagram. Men efter diskussion med 

min metodhandledare, Fredrik Hjorth, kom jag fram till att intervjuer skulle ge 

mig ett svar som bättre beskriver mina frågeställningar. 

6.2. Resultatdiskussion 

Klarar då svenska styrmän en övergång till ECDIS? Enligt den litteratur som jag 

har läst så verkar det som om behovet på utbildning är väldigt stort och att det till 

och med kan vara farligt att släppa ut dagens styrmän på fartyg med ECDIS. Men 

det jag har fått fram ifrån intervjuerna visar på att utbildningsnivån är ganska hög 

och att vanan vid att arbeta med elektroniska sjökort också är relativt hög. 

Samtliga intervjuade svarade positivt på frågan om de trodde att svenska styrmän 

skulle klara av en övergång till ECDIS, om den skedde idag. Detta styrks även av 

intervjun med Robert Fredriksson där han säger att de som kommer på hans 

kurser på ECDIS redan har god förkunskap av att arbeta med ECDIS. 

 

Den största enskilda anledningen till att svenska styrmän inte verkar ha något 

problem med att byta till ECDIS tror jag är att de allra flesta fartyg i dagsläget 

redan använder någon sorts elektroniskt sjökort. Denna uppfattning har även 

Robert Fredriksson. Det faktum att några av dem som jag intervjuade inte hade 

ECDIS ombord styrker antagandet att många båtar, som inte är ECDIS-klassade, 

har ENC ombord. 
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Av de personer som jag intervjuat har i stort sett alla någon form av utbildning på 

ECDIS. De anser att utbildning är bra och detta är även i linje med vad IMO och 

andra som är insatta i ämnet tycker. Det jag finner intressant är att den del som 

uppfattades som viktigast i en utbildning är riskerna vid navigation med ECDIS. 

Speciellt som ett flertal olyckor, som tidigare nämnts, har beskyllts ECDIS-

användandet. 

 

 Just övertro i systemet är något som både intervjupersoner och den litteratur som 

jag läst anser som något väldigt viktigt att ta upp med dem som skall använda 

ECDIS. Jag tror själv att många, som inte fått en riktig genomgång, är omedvetna 

om att GPS:en inte har en centimeter-noggrannhet och att de sjökort som används 

kan vara baserade på gamla sjökort där djupkurvornas precision bör ifrågasättas. 

Jag anser därför att en grundläggande kurs på ECDIS borde krävas för att få 

använda sig av systemet.  

 

En grundläggande ECDIS-kurs tycker jag främst skall fokusera på sådant som är 

generellt för alla ECDIS-system. Exempelvis vilka sjökort som finns tillgängliga 

på marknaden, samt dess för- och nackdelar. Den borde även understryka vad som 

krävs för att ett system skall räknas som ECDIS, felkällor som kan uppstå på olika 

sensorer och komponenter. De vanliga funktionerna, som heter och fungerar 

likadant i de flesta system och givetvis de risker som kan uppstå vid segling med 

ECDIS. 

 

Efter denna generella kurs tror jag att en kurs på det system som finns ombord 

vore bra. Där tror jag på Martins idé om att kursen baseras på en reseplanering. Då 

får man med väldigt många viktiga delar: att lägga ut en rutt, att lägga in 

intressepunkter, no-go areas, bredd på ”rännan” som det är ok att segla i, girradier 

och så vidare. Utbildningen borde också innehålla hur sjökort läggs till och rättas.  
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Om styrmannen som skall arbeta med systemet har gått igenom detta tror jag inte 

att han/hon skulle ha några problem med att segla säkert med ECDIS. Är det 

sedan så att någon vill lära sig mer om sitt system så finns det instruktionsböcker 

som förklarar de djupare funktionerna. 

 

När det gäller standardisering tror jag att IMO och några av dem som jag 

intervjuade är inne på rätt spår när de säger att grundfunktionerna borde 

standardiseras. Att standardisera allt är sannolikt alldeles för svårt och kanske till 

och med onödigt då synpunkter har kommit fram om att det är viktigt att olika 

utseenden och funktioner är bra eftersom vi är så olika som människor. Jag tycker 

att det är en bra idé att rederier bestämmer sig för att ha samma system på 

samtliga fartyg. Det är inte ovanligt att personer får byta befattningar inom samma 

rederi och det skulle underlätta övergångarna avsevärt. Det blir också lättare att ta 

in personal inom rederiet om någon till exempel blir sjuk eller går på ledighet. 

 

De önskemål som kommit upp under intervjuerna om att ECDIS-systemen skall 

ha större skärmar och vara mer lättarbetade, tror jag kommer att komma allt 

eftersom ECDIS blir ett mer moget system. Att ECDIS blir ett krav kommer att 

innebära att fler system säljs, vilket i sin tur kommer att innebära att mer pengar 

kommer in i branschen och förmodligen också mer utveckling. De skärmar som 

jag såg senast jag var ute och seglade var bra mycket större än de jag sett på andra 

fartyg, så jag tror bara att det är en fråga om tid.  

 

Vad det gäller hur lättarbetade systemen är brukar också vara en sådan sak som 

förbättras med varje ny generation av programvaran och kommer förmodligen att 

bli bättre i framtiden. 
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6.3. Rekommendationer till branschen 

• Generell utbildning på ECDIS; innehållande uppbyggnad, typer av sjökort, 

grundläggande funktioner, risker vid navigering med ECDIS 

• Systemspecifik utbildning; innehållande reseplanering, import och rättning 

av sjökort, eventuellt även specialfunktioner 

• Standardisering av grundläggande funktioner på ECDIS-systemet; så att en 

styrman kan komma till vilket system som helst och känna igen och 

använda basfunktionerna 

6.4. Förslag på framtida studier 

• En studie av rederiernas förberedelser inför/åtgärder vid en övergång till 

ECDIS. 

• Önskemål på standardisering. Vilka delar användarna av ECDIS vill ha 

standardiserade och hur dessa skall se ut.  



31 

7. KÄLLFÖRTECKNING  

7.1. Tryckta källor 

Gale, Harry, 2009, From paper charts to ECDIS - a practical voyage plan, 

London, The Nautical Institute 

 

Hellevik, Ottar, 1984, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, 

Bokförlaget Natur och Kultur 

 

IHO Publication S-66, 2010, Facts about Electronic Charts and Carriage 

Requirements 

 

IMO MSC.232(82), 2006, Adoption of the revised performance standards for 

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)  

 

IMO MSC.282(86), 2009 

 

IMO SN.1/Circ.276, 2008, Transitioning from paper charts to ECDIS navigation 

 

IMO STCW.6/Circ.1, 1995 

 

IMO STCW.7/Circ.10, 2001  

 

IMO STW 39/7/38, 2007, Formal inclusion of ECDIS in the STCW Code 

 

IMO Sub-Committee on Safety of Navigation, 54th session, 2008 

 

Krag Jacobsen, Jan, 1993, Intervju – Konsten att lyssna och fråga, Lund, 

Studentlitteratur 

 

Marine Accident Investigation Branch Report No 21/2008, CFL Performer 



32 

Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter, 1992, Sociologisk metodik, Almqvist & 

Wiksell Förlag AB, Fjärde upplagan 

 

Swedner, Harald, 1978, Sociologisk metod, Lund, LiberLäromedel 

 

Weigel, Alan M., Maritime Reporter, 2009, Juni, s. 26-27, Electronic Navigation 

– Improved Training and Auditing Will Enhance Navigation Safety 

 

Weintrit, Adam & Stawicki, Krzysztof, Transport Problems, International 

Scientific Journal, vol. 3, issue 2, 2008, s. 75-83, Operational requirements for 

ECDIS. Risk of overreliance on ECDIS 

 

Weintrit, Adam, Transport Problems, International Scientific Journal, vol. 3, issue 

2, 2008, s. 67-75, Operational requirements for ECDIS. Procedural and 

organizational considerations 

 

7.2. Internet 

Facts about electronic charts and carriage requirements, 2007, 2nd ed., 

http://www.hydro.gov.au/important-info/eproducts/3-AA276408.pdf 

Hämtad från Internet 2009-12-05 



Bilaga A 

INTERVJUMALL  

• Vilket årtionde är Du född?  

• Hur många år har Du jobbat som styrman/befälhavare?  

• Har Du fått någon utbildning på ECDIS? 

o Generell Bra? Dålig? Vad innehöll den? Vad saknades? 

o På systemet ombord Bra? Dålig? Vad innehöll den? Vad 

saknades? 

o Har de andra ombord liknande utbildningar?  

• Känner Du dig lika säker vid användandet av ECDIS som vid användandet 

av vanliga sjökort? 

o Ja 

� Vilka fördelar respektive nackdelar kan Du se med ECDIS 

vs. sjökort? Ex. vid reseplanering, rättning av sjökort, 

helhetsbild 

o Nej 

� Vad är det Du upplever som krångligare med ECDIS?  

Ex. reseplanering, helhetsbild, rättning av sjökort 

� Vad är det som saknas för att bli säkrare på ECDIS? 

Vana, Utbildning 

o Känner Du att detta även gäller för Dina medarbetare ombord?  

• Om ECDIS skulle införas på samtliga fartyg i dag, vad tror Du skulle 

behövas? 

o Utbildning  

� Typ av utbildning – Generell, på systemet ombord 

� Innehåll, simulator/teori  

o Standardisering av utrustningen  

� Mjukvara, Ex. symboler, menyer 

� Hårdvara, Ex. knapplayout 

o Hur känner Du, rent spontant? Skulle sjöfarten klara av att byta till 

ECDIS? 
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• Hur viktiga tycker Du att följande delar skulle vara i en ECDIS-

utbildning?  

Bedöm graden av viktighet på varje punkt mellan 1 och 5 där 1 är Mycket 

viktigt och 5 är Oviktigt 

 

o Reseplanering 

o Ladda in nya sjökort i systemet 

o Rätta befintliga sjökort 

o Navigationsrisker vid användande av ECDIS 

o Övergripande handhavande av ECDIS 

o Specialfunktioner på ECDIS 

o Information om hur ECDIS-systemet är uppbyggt, rent 

hårdvarumässigt d.v.s. sensorer, dator, skärm m.m. 

o Information om olika typer av sjökort och deras olika för och 

nackdelar. 

 

• Övriga synpunkter, idéer eller åsikter 
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