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Abstrakt  

 
Denna studie ska påvisa den problematik som ett fartygsbefäl kan känna och uppleva när ett 

larm signalerar på en fartygsbrygga. Syftet är att beskriva problemen samt ta vara på befälens 

egna erfarenheter utav larmpaneler ombord på fartygens bryggor, samt vad man skulle kunna 

göra för att minimera problemen. Vi har valt i denna studie att göra en kvalitativ 

undersökning med hjälp av enkäter samt intervjuer. På detta sätt kan vi fånga upp 

fartygsbefälens egna erfarenheter och de känslor som de beskriver. Resultatet har visat sig att 

det finns problem med lokaliseringen av larm för de oerfarna samt att de dessutom kan tappa 

sin uppmärksamhet med navigationen av det egna fartyget. De kan bli ståendes vid 

larmpanelen för att hitta rätt knappar och menyer för länge. För de mer erfarna visar de sig att 

det går snabbare att lokalisera larmen. Det finns risk för att man kan missa allvarligheten i 

larmets betydelse eftersom de mer erfarna befälen kvittera mer på rutin. Även att larmen har 

för snarlik signal sinsemellan, att vissa larm kan vara svåra att avgöra från signalen enbart 

vilken kritisk nivå och prioritet de har. Det finns bland majoriteten av de som ingått i denna 

undersökning en önskan om en mer central gemensam larmpanel för alla larm. Det finns 

bland intervjupersonerna en positiv inställning om att få till en standard på den 

bryggutrustning som används. Där man alltid har samma upplägg på dem system som finns 

bland olika tillverkare.    

 

Nyckelord:  Larmpanel, Fartygsbrygga, Bryggutrustning, kvalitativ metod och gemensam 

larmpanel.  
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Abstract  
 
This study will state the problems that a ships’ officers might feel when a bridge alarm 

signals. The purpose is to describe the problems and seize the officers own experiences and 

also look at things to do to minimize the problems. We chose to do a qualitative study with 

questionnaire surveys and interviews. With this method we can seize the officers’ experiences 

and feelings. The final result shows that inexperienced Officers can have problems to locate 

the alarm which is signaling on the bridge. Which may cause lost supervision of the 

navigation. The more experienced Officers have few problems in locating the alarms. But the 

risk is higher of missing critical alarms due to routine acknowledge of the alarms. Some 

alarms have too similar signal between each other, it can be difficult for the operator by only 

from the signal from the alarm to determent the critical level and it’s priority. The results also 

state that there is a majority of the officers who would like a common alarm panel on the 

bridge. Also the interviews showed a good thought about a standard- siring of the bridge 

equipment. Where you always have the same structure on the bridge equipment.  

 

 

Keywords: Alarm panel, Ships´ Bridge, Bridge equipment, qualitative method and 

common alarm panel.  
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Disposition 

Inledande kapitel kommer vi att presentera vårt upplägg för denna undersökning. I kapitlet 

kommer vi avhandla problemområden, vårt syfte med undersökningen samt de avgränsningar 

vi har valt att göra i denna undersökning. Det tillkommer även en teoridel inom ämnet som 

finns publicerat. 

Del två av kapitlen är en metoddel där vi kommer redogöra vilka metoder vi har använt oss av 

och varför. Samt vilken vetenskaplig ansats vi har valt att begagna i denna undersökning. I 

detta kapitel avhandlas även den litteratur som hjälpt oss finna våra metoder i, samt den etiska 

referensram vi använt oss av när vi gjort våra undersökningar. 

Tredje kapitlet redogör vi de resultat som frambringats genom denna undersökning. 

Resultaten är uppdelade i en enkätundersöknings del, samt en intervju del där både analys och 

resultat framhävs.  

Det fjärde avslutande kapitlet för undersökningen består av resultatdiskussion samt 

metoddiskussion, även förslag på framtida forskning inom ämnet kommer att presenteras. 

Avslutande är dem referenser och även dem bilagor som har används för denna undersökning. 
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ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR 

 
 

Larmpanel  Panel för att upplysa användaren om fel eller krävande åtgärd.  

 

Tank fartyg  Ett fartyg som till sjöss transportera oljeprodukter till raffinaderier, 

i vår undersökning ingår även här produkttanker som transportera 

raffinerade oljeprodukter samt kemikalier. 

 

RoRo fartyg Är ett fartyg som till sjöss transportera rullande gods genom 

ramper i fartyget, Roll on Roll off.  

 

RoPax fartyg Är en färja som kan transportera RoRo och har en möjlighet att 

transportera passagerare med passagerarfärjas komfort. 

 

Brygga  Fartygsbryggan är där man som ett ansvarigt fartygsbefäl 

manövrera fartyget. 

 

Fartygsbefäl Är ett ansvarigt befäl för fartygets säkra framförande och 

navigation. Kan även kallas för Nautiker, vaktgåendebefäl. 

 

Säkra framförandet Är att framföra ett fartyg på ett sådant sett att man undviker 

farligheter för det egna fartyget. 

 

Integrerade system  IBS Intergrated Bridge system, är ett samspel mellan olika system 

som brukas ombord för det säkra framförandet. 

GMDSS  Global Maritime Distress Safety System  

 

Radar Teknik som med hjälp av radiovågor mäter avstånd, hastighet och 

riktning till föremål. 

 

Maskinlarm Ett system som med hjälp av vakter, givare varna för 

överbelastning, fel samt krävande åtgärder.  

 

Brandlarm Ett system som med hjälp detektorer kan känna av värme, rök och 

flammor. Kopplat till en larmcentral på bryggan. 

 

Vaktsystem Används ombord för att dela upp ansvaret för det säkra 

framförandet av fartyget på dygnets 24 timmar. 

 

Conning display En informationspanel för navigation och manövrering på ett samlat 

ställe på bryggkonsolen.  
 

 

 

http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGlobal_Maritime_Distress_Safety_System&rct=j&q=gmdss+equipment&ei=oTjES5GyDoeoOKOPtKEP&usg=AFQjCNF-1RcuPeCUONVWlmHVCgdK_6zo1w
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1.  Inledning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva följande, bakgrunden till undersökningen samt 

problemområden, syfte & även de avgränsningar och litteraturgenomgång i undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

Första gången vi båda fick möjligheten att besöka en fartygsbrygga var under vår första 

praktik 2006. Det upplägg som var på dessa bryggor, har vart av varierande karaktär då vi har 

vart på olika fartyg och fartygstyper. Genomgående för samtliga fartyg som vi tjänstgjort på 

har varit den stora mängden av instrument med knappar och reglage för olika syften på 

bryggan. Vi blev tidigt bekanta med att varje instrument kunde avge sitt egna larm, där man 

själv fick kontrollera larmet och återställa detta. Vi noterade att dessa larm skapade 

irritationsmoment hos fartygsbefälen på bryggan, framförallt vid återkommande larm. Efter 

att samlat på oss erfarenheter från våra praktikperioder har vi noterat att larmpaneler är ett 

återkommande ämne på alla fartyg vi tjänstgjort på. 

 

Eftersom detta var upplevelser från ett begränsat antal fartyg, såg vi det som att en studie på 

ämnet hur fartygsbefäl upplever larmpaneler skulle kunna klargöra vad det är som faktiskt 

upplevs som ett eller flera problem med larmpanelerna av fartygsbefälen.  

 

Ämnet blir intressant eftersom det är fartygsbefälen som är användare, det är viktigt att 

larmen och larmpanelerna fyller sitt tänkta syfte och funktion, utan att endast upplevas som ett 

störande moment och nödvändigt ont. Utifrån våra egna erfarenheter har vi fått erfara att 

larmpanelernas utformning och funktion kan skilja sig markant mellan olika tillverkare. Vissa 

larmpaneler är integrerade i ett större system till exempel radarsystem. Andra larmpaneler är 

fristående från all annan utrusning på bryggan
1
. Det finns larmpaneler som är fullt integrerade 

med varandra och i stort sett tillammans med hela bryggan
2
. Komplikationen inom detta 

område är att larmpanelerna kan uppfattas som inte speciellt användarvänliga. Det uppstår 

även larm som kan vara störande för fartygsbefälet i dess yrkesutövning, främst då gäller det 

navigationen och det säkra framförandet av fartyget.  

 

 
1 M/T Bro Promotion självständiga larmsystem, foto: Björn Dillner 

2 M/V Mignon integrerad brygga, foto: Richard Criwall 
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Denna komplikation är det slentrianmässiga kvitterandet av frekvent återkommande alarm, 

som vi själva har upplevt under våra praktikperioder och läst om i MTO-sea report
3
. Här 

förefaller en stor risk att man missar ett allvarligt alarm pga. att det råder alarm ”inflation”. 

Det vi har funnit och läst om visar på att det finns för lite studier på området larmsystem när 

det gäller fartygsbryggor
4
. Studien MTO-sea report

3 
behandlar ämnet fartygsbryggors 

utrustning med hela bryggan i sin helhet och ämnet larm är en liten del av rapporten. Vilket 

gör att denna studie relevant att genomföra. Vi har själva valt att undersöka enbart 

larmpanelerna på fartygsbryggor. På så vis har vi lyckats bryta ur en del som ingår i ett större 

område och sammanhang som en fartygsbrygg består av. Det vi främst riktar in oss på är dem 

larmpaneler och larm som är mest störande för fartygsbefälet under en vakt. Vi upptäckte i ett 

tidigtskede av vårt arbete att det fanns många omfattande arbeten om kognitiva system och 

ergonomi. Men dessa studier behandlade oftast ämnen inom flygindustrin. Detta väckte vårt 

intresse ytterligare för att fortsätta med vår studie om larmpanel på fartygsbryggor eftersom vi 

upptäckte att ämnet larmpaneler på fartygsbryggor inte fanns några omfattande studier om, 

endast fragmenterade bitar ur större studier. 

 

 

1.2 Problemområde 

Vi ställer oss frågan: Hur uppfattar fartygsbefäl att larmpanelerna på bryggan är att arbete 

med? Vad skulle fartygsbefälen helst se för typer av larmpaneler i framtiden? Eftersom vår 

egen erfarenhet är väldigt begränsad så behöver vi fråga och diskutera med fartygsbefäl som 

besitter mer erfarenhet än oss själva. Larm på fartygsbryggor finns i främst tre olika former
5
. 

Ljudsignal, visuellsignal och både ljud och visuellsignal samtidigt.  Det finns delar av studier
6
 

som menar på att larm med låg prioritet har för kraftiga larmsignal som påverkar 

fartygsbefälen i allt för höggrad.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fartygsbefäl anser det är att arbeta med fartygs 

larmpaneler, i avseendet användarvänlighet.  

 
3. Lützhöft, M., Sherwood-Jones B., Earthy, J., Bergquist, C., Jacobson, E., (2007) MTO-Sea Report. Kalmar University 

4. Grech, M,R. Horberry, T,J. Koester, T. Human Factors in the Maritime Domain (2008) sida 120 

5. Grech, M,R. Horberry, T,J. Koester, T. Human Factors in the Maritime Domain (2008) sida 119,120 

6. Lützhöft, M., Sherwood-Jones B., Earthy, J., Bergquist, C., Jacobson, E., (2007) MTO-Sea Report. Kalmar University, Sida  13  
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Sedan att få fram vad för störningsmoment fartygsbefälen upplever med larmpanelerna. Även 

undersöka vad de har för åsikter och förväntar sig av framtidens larmpaneler.   

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till endast några få larmpaneler som finns på bryggan. Brand-, 

Radar-, Maskin- och GMDSS-larmpanel. Eftersom utrustningen på i stortset alla fartyg 

varierar så har vi valt den utrustning som används mest och finns på alla fartygsbryggor. Vi 

valde att göra djupintervjuer och enkätundersökningar på befälhavare och vaktgående 

styrmän. Vi valde båda grupperna för att få en helhets bild av upplevelserna hos 

fartygsbefälen.   

 

1.5 Teori 

MTO-sea report
7
 är en omfattande studie om fartygsbryggor och deras system ur en 

användarvänlighetssynpunkt och ergonomi. Undersökarna fick hjälp av elever från 

Sjöbefälskolorna med att undersöka de olika systemen på bryggan. I en del av studien 

uppmärksammas problematiken med larm och larmpaneler på fartygsbryggor. Studien visar 

på att det finns en stormängd larm på bryggan som ej är av brådskande karaktär. Larm och 

larmpaneler som ej finns vid conningen kan orsaka ökande huvudbry för besättningen. 

Studien menar även på att om det larmar i för stor utsträckning så kan det leda till att 

besättningen tystar larmet permanent och då har hela syftet med larmet gott förlorat.  

 

I boken Human Factors in the Maritime Domain
8
 beskrivs larm på tre olika vis. Först 

akustiskalarm, visuellalarm och båda delarna. Det som uppmärksammas här är larmens tänkta 

funktion i relation till hur det upplevs i verkligheten. Det menas på att larmen i många fall är 

felkonstruerade i ändamål till sitt syfte. Larm med låg prioritet har en allt för stark ljudsignal. 

Ur ergonomisk synvinkel skriver författarna att larmen bör stå i proportion till sin nivå av 

kritisk innebörd. Författarna skriver även att det har gjorts alldels för lite undersökningar i hur 

larms utformning i avseendet hur dessa skall kommunicera och förmedla viktig information 

till fartygets besättning.  

 
7. Lützhöft, M., Sherwood-Jones B., Earthy, J., Bergquist, C., Jacobson, E., (2007) MTO-Sea Report. Kalmar University 

8.
 
Grech, M,R. Horberry, T,J. Koester, T. Human Factors in the Maritime Domain (2008) 
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I rapporten Automation och larm i marina system
9
 framhåller de betydelsen av att operatörens 

som använder ett automatiserat system med automatiska larm har kunskap om det system han 

eller hon använder. De framhåller även betydelsen av erfarenhet från ett system och vilken 

påverkad det har på behovet av larmpaneler och larm. De menar på att en erfaren användare 

har mindre behov av larmsystemet eftersom han eller hon känner system på djupet och 

således är många larm överflödiga. Dock har en oerfaren användare har stor hjälp av det 

automatiserade larmsystemet eftersom det blir till ett stöd, även fast det genererar många 

larm. Upplevelsen av larm är annorlunda för den erfarna och oerfarna användaren eftersom 

den oerfarna inte stör sig på falsklarmen i lika stor utsträckning som den erfarna användaren 

gör. Rapporten anser att en lämplig typ av larmpanel i ett automatiserat system är av 

blockschematisk typ som operatören direkt kan peka och trycka på.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Norlin, B, Frenzel-Norlin, G. Automation och larm i marina system (2003) 
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2. Metod 

I denna forskningsstudie beskrivs och förklaras studiens olika moment som har föranlett till 

den färdiga studien.  

 

2.1 Val av metod 

Det finns många metoder att utgå ifrån för att nå fram till ett resultat i sin undersökning. 

Kvantitativ undersökning samt kvalitativ undersökning med hjälp av enkäter samt intervjuer. I 

en kvantitativ undersökning är arbetssättet att sammanfatta den fakta man fått in och resultatet 

är alltid statistiska inom forskningsundersökningen. Man intressera sig inte i detta fall av 

enskilda fall
10

. Den andra metoden är kvalitativ undersökning. Forskaren gör en djupare 

undersökning av ett problem som han analyserar. Efter analysen försöker han förstå 

problemet
11

.  

 

För att kunna beskriva och tolka de personer som vi har intervjuat i denna studie, så vill vi 

kunna återge de erfarenheter och upplevelser samt känslor de känner i sin yrkesutövning. För 

att enklare göra detta så tar vi hjälp av filosofiska termer som enklare kan förklara 

intervjupersonernas intryck. Det gör att vi kommer skriva enligt fenomenologisk 

beskrivningar som används i den kvalitativa forskningen, även kommer vi ta vara på deras 

livsvärden.  

 

Fenomenologisk beskrivning
12

 är ett försök till direktbeskrivning, av de intervjupersoner vi 

har intervjuat och deras upplevelser. På detta sätt fånga upp deras livsvärden.  Livsvärden
12

 är 

de upplevelser som våra intervjupersoner känner och uppfattar sin omgivning, när de utför sin 

yrkesutövning. Intervjuerna är samtal om de olika livsvärden våra personer upplever och där 

den muntliga diskussionen blir till text som skall tolkas. Det finns ett antal olika metoder att 

analysera intervjuerna på. Den som passade oss bäst var ad hoc metoden. Anledningen var att 

i denna metod kan vi som forskare växla mellan olika tekniker för att analysera intervjuerna.  

 

 

 
10. Nationalencyklopedin, Kvantitativ metod. (Elektronisk) Tillgänglig (http://www.ne.se/kvantitativ-metod ) 

11. Nationalencyklopedin, Kvalitativ metod. (Elektronisk) Tillgänglig (http://www.ne.se/kvalitativ-metod ) 

12. (Kvale, S. 1997. Den Kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur)  

 

http://www.ne.se/kvalitativ-metod
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Metoden ad hoc
13

 går ut på att forskaren läser igenom hela intervjun och skaffa sig en 

uppfattning om helheten i den. Därefter kan han gå tillbaka till yttranden och företeelser som 

nämns i intervjun. På detta sett kan man använda intervjun som berättelser ur deras 

yrkesutövning och även måla upp en bättre bild ur verkligheten.  

 

Med all den datainsamling som gjorts för denna studie så har vi valt att göra en kvalitativ 

studie för att få svar och förstå de problem som de vakthavandebefälen påträffar under en 

bryggvakt bättre. Som ansvarigt befäl för en bryggvakt så kan det vara många larm som 

larmar och tar då uppmärksamheten från det säkra framförandet av fartyget. Den irritation 

som uppstår då man ej kan koppla varningsljud till en viss typ av apparat som larmar på 

bryggan. För att senare kontrollera varför det har larmat och återställa larmet, återställningen 

kan vara komplicerad när man gör det för första gången och kan i vissa fall även kräva att 

man får läsa i manualen för mer information om larmet. Därför valde vi att göra 

enkätundersökningar samt djupintervjuer som kunde visa om det fanns problem med 

larmpanelerna som är beskrivet ovan. I dem djupintervjuer vi gjorde ville vi förstå 

intervjupersonernas problem och känslor upplevelser de kan träffa på eller har under en 

bryggvakt och på detta sätt få med dem livsvärlden som intervjupersonerna upplever
13,14

.  

 

I denna studie har vi använt oss av enkätfrågor som ska visa en tendens av hur 

vakthavandebefäl ombord på fartygen uppfattar och upplever larmpanelerna ombord. Med 

enkäten gjorde vi en kvantitativ datainsamling med kvalitativ analys samt tolkning. Endast vår 

datainsamling från enkäterna är kvantitativ. Dem svar vi får in med vår enkätundersökning 

analyseras den kvantitativa data kvalitativt genom att se på kombinationen i svaren och 

därefter göra tolkningen av dem. Vi använde oss även av intervjuer som går in djupare och 

blir mer individuellt då man kan få bättre svar att analysera för studien
15

. På detta sätt får vi 

även här en bättre validitet och reliabilitet i vår undersökning. Med validitet avses om en 

metod verkligen kan ge den information som man söker. Med reliabilitet avses metodens 

känslighet för slumpinflytelser. Vilket innebär att vi får bättre mätningar i de enkätsvar och 

intervjuer vi genomfört
16

. 

 

 
13. (Kvale, S. 1997. Den Kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur) 

14. (Andersson, B-E. 1985. Som man frågar får man svar. Tema Nova)  

15. (Trost, J. 2007. Enkätboken. Studentlitteratur) 

16. (Andersson, B-E. 1985. Som man frågar får man svar. Tema Nova)  
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2.2 Undersökningen 

Undersökningsgruppen till denna studie har varit de befäl som har ansvaret för en bryggvakt 

ombord på ett fartyg. Undersökningens syfte är att förstå de problem som man kan få när ett 

larm larmar på bryggan. Vilket gör denna grupp given för de frågor vi ville ha besvarade då 

de besitter goda erfarenheter från det yrket som nautiker. Denna sammansättning av personer 

som har ingått i vår undersökning, har olika erfarenheter från fartygstyper, kunskaper samt 

mognad och år lagda till sjöss. 

 

För att inte få ett sammelsurium i våra djupintervjuer och enkätundersökning ville vi få en god 

bredd med olika erfarenheter från olika fartygstyper med våra personer samt år lagda till sjöss. 

Inget fartyg är den andra lik det finns många larmpaneler med olika tillverkare. De olika 

fartygstyperna t.ex. Tank och RoRo har skillnader på larmpaneler i den mån att Tankfartyg 

inte behöver ha en panel för vattentäta skott. Då tankfartyg saknar helt ett RoRo däck. 

RoRo/RoPax fartygen kan ha mycket mer avancerade brandlarm ombord än ett tankfartyg. 

Denna skillnad utgör grunden för de utvalda intervjupersonerna och de personer som ingick i 

vår enkätundersökning.  

 

2.3 Tidsplan 

En viktig sak innan vi påbörjade vår konstruktion av enkäten var att göra upp en tidsplan. 

Utav tidigare erfarenheter med enkäter och nya kunskaper genom litteratur studier så företog 

vi att den tid det tar att skicka ut och att få tillbaka en enkät och analysera den data man får in 

är stor
17

. Där av valde vi att ta en första kontakt med vår handledare för råd och guidning. 

Rådet var att ta reda på när fortbildningskurserna går på Sjöfartshögskolan i Kalmar, vilket är 

ett bra tillfälle att skicka ut sina enkäter på.  

 

Efter att ha gjort tre olika versioner av enkäter och kommit fram till den gällande enkäten, 

kände vi oss nöjda med att påbörja utskicken och presentera oss för de klasser som var på 

fortbildningskurs. Vi gjorde intervjuförfrågningar till de personer vi har haft kontakt med 

under vår praktik tid och även ett urval av lärare på Sjöfarthögskolan som har färsk sjötid. 
 

 

 
17. (Trost, J. 2007. Enkätboken. Studentlitteratur)(Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken)           
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2.4 Urval och bortfall 

Det urval vi utgick ifrån var fartygsbefäl som besökte skolan för fortbildningskurser, eftersom 

dessa är aktiva i yrket som fartygsbefäl. Det urval vi använde oss av för djupintervjuerna var 

fartygsbefäl vi haft kontakt med som är verksamma inomyrket. Även lärare på 

sjöfartshögskolan som har varit aktiva fartygsbefäl senaste åren har varit en urvalsgrupp för 

oss.   

 

Vi delade ut 31 stycken enkäter och vi fick tillbaka 27 stycken. Det var ett bortfall på endast 4 

stycken enkäter, därför kan vi betrakta enkätens genomförande som lyckat eftersom intresset 

att delta i undersökningen fanns. Vi tillfrågade 7 personer för att delta i våra djupintervjuer 

och vi fick 4 personer som ställde upp på att delta. Anledningarna som vi kunde förstå det till 

att de som inte deltog berodde på att tidsbrist från deras sida.    

 

2.5 Enkäten 

Alla enkätundersökningar har under hela tiden varit av personlig kontakt där vi har presenterat 

oss och förklarat vårt syfte med vår undersökning. Vi började med att ta kontakt med 

utbildningsadministratören på Sjöfartshögskolans i Kalmar. Där vi fick ut det schema med 

fortbildningskurser som skulle gå vårterminen 2010.  Första kursen som passade in för oss 

gick med starten vecka 11 och den avslutande kursen gick vecka 15. Under dessa veckor var 

det fem klasser med varierande storlek vi hann lämna ut vår enkät till. Vi säkrade här 

bortfallet av enkäter genom att själva presentera oss och ge deltagarna god tid att fylla i 

enkäten. Där vi kunde återfå vår enkät näst kommande dag med handledarnas samtycke. Vi 

skickade även ut enkäter till de kontaktnät vi har skapat när vi själva har seglat på olika 

fartyg. Vi gjorde ett första utskick av e-post meddelande vecka 11 med bifogade följebrev och 

enkät. I vårt följebrev som vi skickade ut beskrev vi de viktigaste punkterna, de viktigt med 

dessa punkter var att klargöra problemformuleringen samt avgränsningar i undersökningen 

och även vårt syfte med vår undersökning, eftersom vi inte fysiskt kunde vara där och 

presentera oss. Även här fick vi ett lågt bortfall av de enkäter vi skickade ut. Den data och det 

resultat vi har fått in genom denna undersökning redovisar vi i vår analys av enkäterna. 
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2.6 Etik 

För vår intervju var de viktigt att tänka på den intervjuperson som var med och få dennes 

samtycke till intervjun
18

. Ur etiskt perspektiv valde vi att ha med etiska frågor innan vi 

påbörjade vår intervjuundersökning. Dessa frågor ingår i de etiska frågornas sju 

forskningsstadier. Man ska ha ett klart tema där syftet med intervjuundersökningen framgår 

samt en planering. Där man med det etiska problemet med att erhålla intervjupersonens 

informerade samtycke till undersökningen. Men även viktigt för oss själva var att ur det etiska 

problemet kunna ta intervjupersonens uttalanden och få det i korrekt text form där vi ska 

kunna tolka och analysera intervjupersonen rätt. En annan viktig aspekt i detta sammanhang 

är även att rapporteringen där intervjupersonen medger ett medgivande till att nämnas vid 

namn och att denna studie kan publiceras i framtiden
19

. Alla våra intervjupersoner blev 

informerade om allt detta och vi fick ett samtycke av samtliga deltagare för vår undersökning. 

 

2.7 Intervjuerna 

De frågor vi ville ställa till våra intervjupersoner byggde sin grund på den enkät vi gjorde för 

vår enkätundersökning. Den fick utgöra en grund för vårt frågeformulär. Syftet med 

intervjuerna var att få fram de drag och detaljer samt de egna erfarenheterna som vi saknar i 

vår enkätundersökning. Därför valde vi att göra våra intervjuer öppna och enligt en mall som 

kallas för ostrukturerade intervjuer. I denna ostrukturerade intervju så är vår roll att ingripa så 

lite som möjligt och enbart ställa frågan till den intervjuade där denne själv får utveckla och 

fullfölja sina tankegångar och idéer. På detta sätt så upptäcker man bättre komplexa saker i 

frågorna istället för att ställa svåra frågor och behöva upprepa och förklara frågan för 

intervjupersonen
20

. Hur man ställde frågorna till den intervjuade var viktigt, för att få mer 

öppna och ärliga svar vilket vi fick jobba på när vi byggde vårt frågeformulär, här tog vi hjälp 

av boken Den kvalitativa forskningsintervjun
 21

. När våra intervjuer hade satt igång så satt vi 

och gjorde stödord för vad den intervjuade uttalade. Detta var den metod som fick passa bäst 

då den intervjuade själv öppet fick berätta om sina tankar och idéer. 

 

 

 
18. (Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken. Studentlitteratur.) 

19. (Kvale, S. 1997. Den Kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur.)sida 84 

20. (Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken. Studentlitteratur.) 

21. (Den kvalitativa forskningsintervjun med Kvale S, studentlitteratur 1997).  
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Efter intervjun gick vi igenom våra stödord och gjorde en bättre dokumentation av intervjun 

när det ligger färskt i minnet
22

. Våra intervjuer gick av stapeln vecka 12 till vecka 15. 

Intervjun började med information till intervjupersonen som hänvisas till (Se 2.5 Etik). 

Därefter följdes intervjun av inledande strukturerande frågor, om deras sjötid och vilka 

fartygstyper de har seglat på och befattning ombord. Efter den frågestunden tog intervjun sin 

öppna och ostrukturerade form.  

 

Varje intervju tog mellan 30 till 40 minuter att genomföra.
 
De som vi har intervjuat är 

personer som vi genom vårt kontaktnät har fått genom vår tjänstgöring ombord på olika fartyg 

och genom vår handledare.
 
Vi har genom våra intervjuer fått fram svar som vi senare fått 

tolka, de svar och resultat vi fått in kommer att redovisas i vår resultat och analysdel.  

 

2.8 Metod sammanfattning 

För att vi skulle kunna göra denna undersökning har vi fått studera litteratur, som skulle 

kunna hjälpa oss i vår undersökning. Denna litteratur har vart en blandning av kvalitativ 

forsknings böcker och enkätböcker. Det har gett oss kunskap om hur en enkät utformas i olika 

syften och vilka intervjutekniker som lämpar sig bäst i val av olika metoder samt hur man ska 

analysera dess svar.  

 

Till enkäten tog vi hjälp av böckerna  

”Enkätboken”, Trost. J. ”Forskningshandboken”, Denscombe, M. ”Som man frågar får man 

svar”, Andersson B-E.  

 

Till vår intervju och analys tog vi hjälp av böckerna  

”Som man frågar får man svar”, Andersson B-E. ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. Kvale 

S. ”Forskningshandboken”, Denscombe. 

 

Vi har även använt oss av elektroniska källor från internet och då från nationalencyklopedin 

för att lättare kunna förstå kvalitativ och kvantitativa metoder  

 

 

 
22. (Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken. Studentlitteratur.) 
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2.9 Metodanalys 

Dem enkäter som vi har fått in har senare analyserats. De svar vi har fått har vi gjort en 

sammanställning utav. I de intervjuer vi gjorde så genomförde vi dem med stödord och senare 

med mer utförlig dokumentation av de svar vi fick genom intervjun. Dessa nedskriva 

intervjuer analyserades och har senare sammanställts. Dessa två olika metoder kommer att 

redovisas i vår resultat och analys del. 
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3. Resultat 

I detta kapitel kommer vi redovisa våra resultat från våra intervjuer och enkätundersökning. 

Samt analyser av resultaten från enkätundersöknings och djupintervjuerna. 

 

3.1 Enkätundersökningsresultat och analys av resultat 

Nedan presenteras vårt resultat från enkätundersökningen grafiskt. Sammanställningen är 

utförd enligt metoden att varje svarsalternativ presenteras i en procentsats av den totala mängd 

enkäter som mottogs. Analysen av resultatet är genomfört enligt principen att svarsalternativ 1 

och 2 är av negativ betydelse. Svarsalternativ 3 är neutralt. Svarsalternativ 4 och 5 är av 

positiv betydelse. Fråga 7 och 8 är analyserades separat.  

 

Den data som enkätundersökningen representerar är den kvantitativa datainsamlings delen av 

vår undersökning. Den data som cirkeldiagrammen visar är att betrakta som indicier till vad 

uppfattningen är hos fartygsbefäl i den svenska handelflottan. Eftersom vi genomförde en 

begränsad mängd av enkäten. Vi delade totalt ut 31 stycken enkäter, vi fick tillbaka 27 

stycken som vi har kunnat använda oss av i undersökningen. Anledningen till de fyra 

bortfallen är att en enkät fick vi aldrig tillbaka, en enkät var inte giltiga pga. ej korrekt ifylld 

och två maskinbefäl hade fyllt i enkäten. När vi räknar ihop den tid som fartygsbefälen har 

seglat som just fartygsbefäl får vi ut ett medelvärde på 18 års erfarenhet. De fartygstyper som 

våra svarspersoner har störst erfarenhet ifrån är tankfartyg, RoRo och passagerarfartyg.  

Diagrammen redovisar de svar vi fått in kvantitativt. Vi kommer att analyserar resultatet ur en 

kvalitativ synvinkel direkt under figurerna.  
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Figur 1. Uppfattningen om användarvänligheten av larmpanelerna hos fartygsbefälen. 

 

 

Analys av fråga 1: ”Hur pass användarvänlig är larmpanelerna på bryggan, enligt dig?”  

Här ser vi att majoriteten av svarspersonerna ansåg att användarvänligheten hos 

larmpanelerna på bryggan inte var tillfredställande. De anser att larmpanelerna kan vara 

jobbiga att använda. De personer som svarat att larmpanelerna är användarvänliga kan här 

med tanke på deras erfarenhet anses som att dem har lärt sig den larmpanel de använder på ett 

inövat sett. 
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Figur 2. . Uppfattningen om larmpanelernas utveckling hos fartygsbefälen. 

 

 

Analys av fråga 2: ”Åt vilket håll tycker du att utformningen och användarvänligheten 

av larmpaneler har gått om man jämför äldre fartyg med moderna?” 

Där ansåg svarspersonerna att det har blivit bättre på nyare fartyg. Men resultaten visar att det 

inte är med stor majoritet. De som svarat bättre här kan vi anse som att de uppfattar den 

utrustningen bättre. Utav den anledningen att nyare fartyg kan ha utrustning som är väl 

utarbetad men ej behöver vara bättre ur ett användarvänligt perspektiv. De negativa svaren 

kan man bedöma att de personer som seglat har gjort det under en längre tid och därför inte 

reflekterar över utrustningens utarbetning utifrån användaren på samma sett som de som inte 

seglat lika länge. Detta gör dock att äldre system som var väl beprövade kan anses som bra 

och i vissa fall bättre än modernare. Därigenom tycker dem att utvecklingen har blivit bättre. 

Mot dem andra som fått segla med dessa nyare system anser att dem är för krångliga med 

hänsyn till den tänkta funktionen.  
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Figur 3. Uppfattningen om mängden larm kopplat till fartygstyper. 

 

 

Analys av fråga 3: ”Anser du att mängden larm på bryggan har någon koppling till 

fartygstyp?” 

Här visar resultatet att en stor majoritet anser att mängden larm har en koppling till 

fartygstypen. Vår tolkning av det är att passagerarfartyg har väldigt omfattande larmsystem. 

Främst i avseende brandlarm. Vilket helt naturligt framkallar större mängd larm, eftersom det 

finns mycket folk ombord. Främst brandlarm som kan lösas ut utav vattenånga när folk 

duschar i hytterna. Om branddetektorn består av optisk-typ. Jämför man här tankfartygen som 

inte har så stora bostads ytor, visar de på att brandlarmen här är mycket mindre omfattning 

och larmar inte i samma utsträckning.  
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Figur 4. Uppfattningen om larmpanelers störningsmoment. 

 

 

Analys av fråga 4: ”Tycker du larmpanelerna på bryggan orsakar störande moment?” 

Resultatet visar att en övergripande majoritet anser att larmpanelerna är ett väldigt störande 

moment. Majoriteten tycket att mängden larm är många och väldigt störande, larmet piper och 

man få avvika från sin plats där man kör fartyget för att kontrollera larmet.   
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Figur 5. Uppfattningen om hur stor mängd larm som finns på bryggan. 

 

 

Analys av fråga 5: ”Vad anser du om mängden larm på bryggan?” 

Resultatet visar att fartygsbefälen med en stor majoritet anser att det är en alldels för stor 

mängd larm på bryggorna. Detta är en återkoppling till Fråga 4, eftersom mängden larm är 

stor blir det även ett störningsmoment för fartygsbefälen. 
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Figur 6. Uppfattningen av en gemensam larmpanel på bryggan. 

 

 

Analys av fråga 6: ”Vad tycker du om konceptet att samla alla larm på bryggan på en 

gemensam kontrollpanel?” 

Resultatet visar att majoriteten av fartygsbefälen är positivt lagda till en gemensam larmpanel 

för larmen på bryggan. Det vi kunde se direkt i enkäterna är att de som är mer skeptiska och 

negativa till en sådan larmpanel är de fartygsbefäl som arbetar som befälhavare ombord. Utav 

denna analys kan man se att det är främst är styrmännen som framför fartyget och inte 

befälhavaren, därigenom är det mer välkommande för de befäl som tillbringa mer tid på 

bryggan med en gemensam larmpanel. 
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Figur 7. Uppfattningen om den larmpanel som orsakar mest problem på bryggan. 

 

 

Analys av fråga 7: ”Vilken larmpanel på bryggan orsakar mest problem?” 

Resultatet visar att en slående majoritet anser att GMDSS – larmpanelen är den larmpanel 

som orsakar mest problem för dem under vakterna. Resultatet ur fråga 8 visar också på att det 

är denna larmpanel som är minst användarvänligt. Detta kan knytas ihop med fråga 1 där man 

anser att larmpanelerna inte är användarvänliga, mycket tid går åt för att trycka på rätt 

knappar. De två andra stora utstickarna ur denna fråga var brandlarm och radarlarm. Beroende 

på erfarenheten och fartygstyp berörs olika fartygsbefäl olika mycket av dessa larm. Analysen 

säger att överhängande brandlarm på RoRo är ett störande moment men att överhanden ligger 

på GMDSS även här. Som tidigare beskrivet i fråga 3 om brandlarm är detta oftast beroende 

på tider på dygnet. (Framgår ej i denna undersökning vilket vaktsystem de går eller har). 

Överhängande RoPax passagerarfartyg kör och anlöper hamn tidigt på dygnet och är oftast 

vid dessa tider folk även duschar. Även under senare tider på dygnet och hela dygnet vintertid 

brandlarm som går igång på grund av rökning i hytter. Radarlarm var det larm som också var 

stor i denna fråga. Men radarlarm är även det larm som är bland de stora i användarvänlighet. 

Radarn tillhör den utrustning som fartygsbefälet använder mest i sin yrkesutövning. Till 

skillnad mot de andra larm som blivit beskrivna i frågan. 
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Figur 8. Uppfattningen om den larmpanel som är mest användarvänlig på bryggan. 

 

 

Analys av fråga 8: ”Vilken larmpanel på bryggan är mest användarvänlig?” 

Resultatet visar att det är lika fördelat mellan Brandlarm, Radarlarm och Maskinlarm. Dock 

anses inte GMDSS - larmet som användarvänligt. Detta har direkt återkoppling till Fråga 7. 

Radarn är den utrustning som används mest för det säkra framförande av fartyget under 

navigation. Därigenom blir denna utrustning mer användarvänlig då det oftast leder till att 

man lär sig utrustningen väl. Samma sak gäller överhängande RoPax/ RoRo med 

brandlarmen. Mycket folk med hytter och andra stora lokaler vilket ger många detektorer som 

är kopplade till brandlarmet. Detta ökar risken för att en detektor ska lösas ut och larma till 

brandlarmet. Exempel på detta kan vara vid rökning, duschning, avgaser från fordon samt 

andra rökavgeende händelser. Detta gör att fartygsbefälet råkar på många larm från denna 

panel och lär sig även dessa relativt snabbt. 
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Fråga 9: Vilket fabrikat var utrusningen ifrån på fråga 7 och 8? 

 
Fråga 7: Salwico, Autronica. Sailor, Furuno, Atlas/SAM Electronics, Lyngsö Marine, Elta 

Gemi. Decca    

  

Fråga 8: Consilium, Furuno, Sperry, Sailor, Siemens Cerberus, Lyngsö Marine, Autronica    

 

 

Analys av fråga 9: ”Vilket fabrikat var utrusningen ifrån på fråga 7 och 8?” 

Som vi ser på resultatet är de flesta stora instrumenttillverkare representerade. Detta visar på 

att det finns många olika tillverkare och att de har olika lösningar, idéer om hur systemen ska 

användas och tryckas på. Det här i sin tur kan man utgå ifrån när man har haft ett fabrikat av 

tillverkare och kan deras menyer. För att senare byta och behöva lära sig det nya fabrikatet av 

menyer och knappar. Det gör att användaren återigen behöver lära sig att använda systemet. 

Men med nya system kommer även nya ljudsignaler på larm, det är inte alls säkert att denna 

utrustning kommer vara placerad på samma ställe som de gamla.  

 

 

 

Figur 9. De fartygstyper svarspersonerna har störst erfarenhet ifrån. 
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Figur 10. Den befattning svarspersonerna representerar. 

 

3.2 Intervjuer 

Vi tillfrågade 7 stycken personer om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju för vår 

undersökning. 4 stycken valde att medverka. Under de intervjuer vi genomförde ville vi 

komma in mer djupgående hur larmpanelerna på bryggan upplevdes bland fartygsbefälen. 

Intervjuerna byggde i grunden på samma frågor som enkäten, dock med visa tillägg och vi 

arbetade med öppna svar istället för slutna som enkäten hade.  

 

3.2.1 Användarvänlighet 

Användarvänligheten är något vi har valt att lägga vikt på i vår undersökning. Detta är utan att 

gå in på området ergonomi. Eftersom vi undersöker fartygsbefälens erfarenheter och 

upplevelser. Stefan har den uppfattningen att många av larmpanelerna är alldeles för tekniskt 

betungade, i form av att menyerna känns mer anpassade för de tekniker som utvecklat 

systemet och inte för operatörer. Frågan om användarvänlighet är också knuten till faktumet 

att man lär sig den utrustning som man använder dagligen. Stefan och Daniel är båda överens 

om det och anser att de larmpaneler som är svårast att använda är den som man sällan arbetar 

med. Daniel sa följande angående problematiken med larmpanelers användarvänlighet ” Men 

det är klart, vet man hur man ska stänga av skiten så är ju alla larm användarvänliga” (Daniel 

Trukan). Jose utryckte sin åsikt om att han ansåg att radar larmpanelen var användarvänlig 
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och tacksam att arbeta med. Han menade också på att anledningen att den är lätt att arbete 

med är för att den använder han mycket under sin vakt och är väl inövad och har stor 

kännedom om systemet.   

 

3.2.2 Störningsmoment 

Det främsta störningsmoment som alla intervjupersoner intygar om är att det larmar i för stor 

utsträckning än vad som anses som nödvändigt. Även att larmen har en allt för 

oproportionerlig signal i förhållande till sin faktiska prioritetsnivå. En aspekt som Stefan 

talade om var det att många larm låter väldigt lika. Därför kan det vara svårt att urskilja vilket 

larm det är som larmar och det kan även resultera i att man måste gå runt på bryggan och leta 

efter larmet. Sen har många tillverkare samma typ av larmsignal till sin utrustning anser 

Stefan. Vilket kan bli väldigt missledande eftersom det kan vara mycket svårt att avgöra vilket 

larm som signalerar. Stefan berättade om en övning han hade genomfört ombord ”Jag låste in 

styrmännen på bryggan och simulera en blackout, sen fick de inte komma ut förens dem 

identifierat alla larm” (Stefan Håkansson). Stefan som seglat många år som befälhavare på 

Ropax fartyg ansåg att detta var något som var en relevant övning eftersom på den typen av 

fartyg finns det mycket utrustning som kan larma. Han tyckte att styrmännen skulle träna på 

lokalkännedomen på bryggan. 

 

Vi diskuterade med Stefan hur fartyg förändras tekniskt på bryggorna med tiden. Det faktum 

att det tillkommer utrustning på äldre fartyg. Han ansåg att detta skapar ett problem eftersom 

den utrustning som installeras inte är helt anpassad för fartygets brygga och många gånger blir 

malplacerad pga. platsbrist på mer lämpliga ställen. Han framhöll det faktum att Ropax fartyg 

har väldigt omfattande system. Brandlarmet är det larm som han ansåg vara det larm som var 

mest känsligt. Då i den form att det genererade mycket falsklarm som t.ex. ånga från 

duschutrymmet och rökning i hytterna. Tony berättade om att det fartyg han för tillfället 

arbetar på finns det larm som är belägna bakom radiohytten. Han anser att det stjäl hans 

uppmärksamhet från navigationen. Har han problem med larmpanelen kan han bli ståendes en 

längre stund utan uppsikt över navigationen. Jose ansåg att GMDSS-larmpanelen även den 

orsakade ett uppmärksamhets problem i den mån att han fick koncentra sig en längre stund på 

att åtgärda problemet. Jose tog även upp det att modernare fartyg har mer teknisk utrustning 

och således ökar mängden larm som uppkommer på bryggan .  
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3.2.3 Åsikter om framtida lösningar 

En av frågorna vi ställe under intervjuerna var hur de såg på framtiden med utvecklingen av 

larmpaneler på bryggorna. Vi gav ett konkret exempel med konceptet att ha en gemensam 

larmpanel för alla larm på bryggan. Daniel och Tony var starkt positiva till tanken.  

”…Man borde ha en gemensam panel till allt alltså, är man ny på en båt och 

inte har nån erfarenhet, så kan det vara skitsvårt att identifiera larm.” (Daniel 

Trukan) 

Dem ansåg att det skulle underlätta arbetet på bryggan väsentligt eftersom momentet med att 

leta efter vad och vart det är som larmar elimineras. Tony ansåg att en sådan larmpanel skulle 

klart och tydligen kunna presentera allvarlighetsgraden på ett snabbt och smidigt sätt. Daniel 

beskrev det även på följande vis ”Skulle varit GULD” (Daniel Trukan).  Stefan kände sig mer 

skeptisk till tanken eftersom han hade svårt att tänka sig hur en sådan utformning skulle se ut 

och fungera rent praktiskt. Han ansåg inte att man borde blanda ihop andra larmpaneler till 

navigationsutrustningens larmpaneler. Jose ansåg också att det skulle vara svårt att utforma en 

sådan panel. Han ansåg inte heller att man borde blanda navigationsutrustnings larm 

tillsammans med andra typer av larm som inte rör navigationen på en gemensam larmpanel.   

 

En annan frågeställning på framtiden vi hade var hur intervjupersonerna såg på att man 

genom regelverk och konstruktions krav skulle kunna genomföra typ-klassningar på 

fartygsbryggor. Tanken skulle således vara att vilket fartyg man än kom ombord på så skulle 

larmpanelerna och övrig bryggutrustning vara placerad och utformad på liknande vis. 

Intervjupersonerna var mycket positivt lagda till ett sådant utförande. Daniel sa följande ”Då 

behöver man inte lämna av i flera timmar till en ny, utan kan köra på direkt” (Daniel Trukan). 

Intervjupersonerna ansåg att det skulle spara mycket tid och underlätta när man kommer som 

ny till ett fartyg. Dock ansåg Daniel att det skulle vara väldigt svårt att komma fram till vad 

som är rätt och inte. Stefan framhöll att det finns en kulturell skillnad på hur man ser på vad 

som är rätt och fel. Han hade erfarenhet från nybyggda fartyg där han upplevt de kulturella 

skillnaderna på hur man placerar utrustning på bryggan.   
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3.3 Analys av intervjuresultatet 

Det första man kan urskilja ur resultaten av intervjuerna är att intervjupersonerna generellt är 

överens över vad som upplevs som problem med larmpanelerna på fartygsbryggorna. Det 

främsta problemet som vi tolkar det är att signalerna inte är anpassade för sitt ändamål alla 

gånger. Vi tolkar det som att den generella uppfattningen om larmpaneler och larm, med vad 

som bör förbättras är adaptiva och mer anpassade signaler och paneler utformade för sin 

allvarlighetsnivå och prioritet. Intervjupersonerna upplevde det som att många fartygsbryggor 

är ett tekniskt kaos emellanåt och att syftet med utrustningens funktion och placering många 

gånger var diffus. Åsikterna omkring en gemensam larmpanel på bryggan gick isär något. 

Daniel och Tony var starkt positiva medans Stefan och Jose kände sig något mer skeptiska. 

Detta kan bero på att Stefan seglat som befälhavare många år och Daniel och Tony seglar som 

andrestyrmän. Joses skepsis tror vi berodde på att han inte såg det framför sig hur ett sådant 

system skulle vara utformat och fungera. Åsikterna kring hur ett sådant system skulle vara 

utformat är många och varje fartygsbefäl har sin personliga smak vad han eller hon anser är 

nödvändigt. Vilken befattning och hur länge man arbetet som fartygsbefäl anser vi har en stor 

betydelse i hur man ser på larmpanelerna på bryggan. Eftersom fartygsbefäl som är 

vaktgående arbetar med larmpanelerna dagligen, medans en befälhavare som är vaktfri är 

oftast inte arbetar så frekvent med just larmpanelerna.    
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4. Diskussion 

I följande kapitel kommer vi presentera resultatdiskussionen. Här kommer vi att koppla ihop 

resultaten från både enkätundersökningen och djupintervjuerna. Vi kommer även presentera 

en metoddiskussion och ge förslag på framtida forskning.  

 

4.1 Resultatdiskussion  

Den första slutsats vi kan dra av vår undersökning är att larmpanelerna på bryggan är något 

som engagerar alla fartygsbefäl. Vi har inte stött på någon som inte haft en åsikt inom ämnet. 

Det har till och med vart så att undersökningen väckt intresse på annat håll än vi tänkt oss. Så 

som maskinbefäl och lotsar som inte har vart föremål för vår studie. När vi jämför resultaten 

mellan enkätundersökningen och intervjuerna kan vi se att de generellt överensstämmer med 

varandra. Man kan säga att det resultat och statistik enkätundersökningen visar bekräftas och 

utvecklas av intervjuerna. Enkätundersökningen i sig säger oss inte så mycket men med hjälp 

av intervjuerna. Kan vi binda ihop resultaten och få en helhet samt djup i vad fartygsbefälen 

har för åsikter och anser om larmpanelerna på bryggan. Frågeställningen om larmpanelers 

användarvänlighet stod det klart av enkäterna att den uppfattning som råder är att dessa ej är 

fullt tillfredställande. Detta bekräftades även i intervjuerna. Detta är en anledning till det 

frustration som larmpanelerna kan orsaka dess operatör. Fartygsbefäl med liten datorvana kan 

få svårt att använda larmpanelerna som finns i moderna system och med högsta sannolikhet 

kommer fler och fler larmpaneler i framtiden kräva mer av sina operatörer i form av datorvana 

och abstrakt resonerande. Något som även tas upp i Rapporten Automation och larm i marina 

system 
23

. Detta kan uppfattas som kontraproduktivt eftersom en larmpanel fyller syftet att 

varna och påvisa vad som är problemet för operatören. Enligt vår uppfattning bör en 

larmpanel vara utformad på sådant vis att när ett fartygsbefäl som för första gången ser en ny 

larmpanel skall förstå vad som larmar och vilken åtgärd som krävs för att åtgärda problemet.  

Detta utan att leta efter var larmet kan tänkas befinna sig och var kvitteringsknappen är samt 

utan större abstrakt tänkande skall komma fram till vilken åtgärd som skall vidtas. Vi 

upptäckte i resultaten att larms störningsmoment var knutet till erfarenheten och befattningen 

ombord. De mer erfarna styrmännen ansåg sig inte bli lika störda av larmen som de med något 

mindre erfarenhet gjorde. Generellt ansåg sig inte befälhavare heller bli lika störda.  

 

 
23. Norlin, B, Frenzel-Norlin, G. Automation och larm i marina system (2003) sida 31 
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Detta bygger förmodligen på det att när man blir mer erfaren som fartygsbefäl på ett specifikt 

fartyg så lär man sig och får bättre lokalkännedom på larmen och larmpanelerna. Anledningen 

till att befälhavare inte störde sig lika mycket på larmen grundar sig förmodligen i att de inte 

tillbringar lika mycket tid på bryggan som de vaktgående styrmännen gör.  

 

Vi har även i djupintervjuerna gått in på vad fartygsbefälen har för förväntningar och 

förhoppningar på hur framtida larmpaneler skall vara utformade. Detta gjordes endast i 

enkäterna i form av Fråga 6. Där vi frågade vad det ansåg om en gemensam larmpanel. Vi 

frågade även i djupintervjuerna hur de såg på en standardisering av hela bryggan. Den 

generella uppfattningen bland fartygsbefälen var den att ett sådant system skulle vara att 

föredra. Men de som var skeptiska kände sig tveksamma till hur ett sådant system skulle vara 

utformat och fungera. Detta har förmodligen sin grund i vad man som fartygsbefäl har för 

erfarenheter och personlig smak när det gäller just utformning av utrustning. Vi valde att inte 

gå in djupare på ämnet utan bara hålla oss till konceptet och grund idén av en gemensam 

larmpanel. I vår undersökning har den genomsnittliga sjötids erfarenheten legat på 18 år som 

svarspersonerna representerar. Detta gör att vi betraktar det som att vi lyckats med att få fram 

relevant och trovärdig data. Erfarenhet bland fartygsbefälen är högst väsentlig för vår 

undersökning eftersom många fartygsbefäl har vart med och sett många nya typer av 

utrustning och hur utvecklingen bland larmpanelerna har fortskridigt. Vi anser också att 

fördelningen mellan fartygstyperna som fartygsbefälen har sin största erfarenhet är 

representativ för de fartyg som finns i den svenska handelsflottan
24

.  

 

4.2 Metoddiskussion  

I vår enkätundersökning av detta arbete har vi ställt ett antal frågor som vi fått besvarade. 

Något som vi upptäckte kunde haft betydelse för vårt arbete var den fråga till fartygsbefäl som 

vi aldrig ställde. Där man frågar dem vilken vakt eller vaktsystem som de går och använder 

ombord på sina fartyg. Den frågan kunde blivit relevant när det gäller brandlarm för att 

säkrare täcka upp rökning och vattenånga från duschar som kan utlösa brandlarmet. Det vi 

skrivit i resultatet härleds av en intervju där denna aspekt togs upp. Även vissa andra larm 

kunde blivit relevant för denna fråga. 

 
24. Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, (Internet) Tillgänglig  http://www.sika-

institute.se/Doclib/2009/Pressmeddelanden/pr_090609.pdf 
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Valet av metod kan kritiseras då vi använder oss av två olika undersökningar. Resultatet kan 

bli missledande men valet har då vart att göra allting utifrån en kvalitativ undersökning. 

Antalet intervjupersoner i denna undersökning har varit få men med goda tankar och idéer. 

Detta kan dock leda till att de intervjuer vi har gjort och det intervjuresultat vi har fått, ej kan 

dra allmänna slutsatser, på grund av att för få intervjupersoner har deltagit i undersökningen. 

Dock är detta en kvalitativ undersökning som binds ihop med enkätsvaren. Enkät 

undersökningen kan även kritiseras på grund av att vi har ett låg deltagande av svarspersoner. 

Det hade vart att föredra att ha ett större antal svarspersoner. Dock har tiden vart en stark 

faktor i att detta ej har vart möjligt i denna undersökning. Hade ett stort antal svarspersoner 

vart representerade på enkäten, hade möjligheten funnits att göra en kvantitativ analys av 

resultatet.  

 

4.3 Förslag till framtida forskning 

Utifrån våra egna tankar och idéer men även från andra. Så har vår undersökning väckt stort 

och oväntat intresse. Våra förslag till framtida forskningar och undersökningar blir således en 

undersökning där man tar frågan om vad fartygsbefäl tycker hur en larmpanel skall vara 

utformad för att minimera onödig uppmärksamhet mot dessa paneler. Då ur en ergonomisk 

synvinkel som vi ej valt att undersöka. Andra intressanta aspekter är att kolla på IBS bryggor 

där allt är integrerat och där igenom att komma fram till ett system där man kan få en 

gemensam panel för larm. Forskning inom detta ämne ser vi själva som något värdefullt då 

många i vår undersökning eftersöker ett sådant larmsystem. Även fält studier ombord på 

fartyg där man försöker mäta uppmärksamhetsnivån bland fartygsbefälen när de arbetar med 

just larmpaneler. För att se hur larmen och larmpanelerna påverkar uppmärksamhetsnivån hos 

dem i mer krävande och mindre krävande trafik situationer. Man kan även tänka sig att en 

undersökning av larmpaneler ombord på tankfartyg som utför lastoperationer kan vara av 

intresse eftersom moderna tankfartyg har många och avancerade datorsystem idag. 
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6. Bilagor 

 
6.1 Bilaga A, Bilder från fartgysbryggor 
 

 
M/T Bro Promotion, Självständiga larmsystem foto: Björn Dillner 

 
M/V Mignon integrerad brygga foto: Richard Criwall 
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6.2 Bilaga B, Enkät formuläret 

 
Enkät om Fartygsbryggors larmpaneler 

 
Definition av larmpaneler: De larmpaneler på bryggan som är föremål för vår undersökning är: 
Brandlarm, Radarlarm, Maskinlarm på bryggan, GMDSS larm, vi har valt att exkludera larmen från 
lastkontrollen som kan finnas på bryggan hos vissa tankfartyg.     
 
Vilken befattning har du ombord? 
 

 
Vilken fartygstyp har du mest erfarenhet ifrån?  
 

 
Hur länge har du seglat som fartygsbefäl? 
 

 
1.  Hur pass användarvänlig är larmpanelerna på bryggan, enligt dig? 
      1       2   3   4 5 

Inte bra                                               Mycket bra 
         

 
2. Åt vilket håll tycker du att utformningen och användarvänligheten av larmpanelerna har gått om 
man jämför äldre fartyg med moderna? 
     1       2   3   4 5 

Sämre                                                  Bättre 
          
 
3. Anser du att mängden larm på bryggan har någon koppling till fartygstyp? 
     1       2   3   4 5 
                  Stämmer inte                                            Stämmer väl 

         
 
4. Tycker du att larmpanelerna på bryggan orsakar störande moment? 
         1       2   3   4 5 
                 Väldigt störande                                                   Inte alls Störande   

         
 
5. Vad anser du om mängden larm på bryggan? 

    1       2   3   4 5 
                  Väldigt mycket                                                                              För lite  

         
 
6. Vad tycker du om konceptet att samla alla larm på bryggan på en gemensam kontrollpanel? 
     1       2   3  4  5 
                         Dåligt                              Bra 

         
 
 
 



33 

 
 

7. Vilken larmpanel på bryggan orsakar mest problem? 
    1       2  3  4 
                    Brandlarm       Radarlarm       Maskinlarm     GMDSS larm 

        
 
8. Vilken larmpanel på bryggan är mest användarvänlig enlig dig? 
    1       2  3  4 
                    Brandlarm       Radarlarm       Maskinlarm     GMDSS larm 

        
9. Vilket fabrikat var utrustningen ifrån på fråga 7 och 8? 
7:   8: 
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6.3 Bilaga C, Enkät följebrevet  

 
Enkät – Följebrev 

 
 
Problemformulering 
Hur upplever fartygsbefäl under en bryggvakt att larmsystemen på bryggan uppfyller sin tänkta 
funktion, och hur upplevs användarvänligheten. Hur upplevs utveckling av larmsystem på bryggan 
från äldre till modernare fartyg av fartygsbefälen på bryggan. Samt hur upplevs kopplingen mellan 
mängden larm och olika fartygstyper. 
 
Avgränsning 
Studien kommer enbart begränsa sig till fartygsbryggan och dess Radarlarm, Brandlarm, Maskinlarm, 
GMDSS larmpaneler. Lastkontroller som eventuellt kan finns på vissa bryggor kommer att exkluderas 
i denna studie. Studien inriktar sig främst på fartyg undergång och navigationsutrustningen är 
studiens huvudintresse för undersökning.    
 
Syfte 
Studien görs i samband med Examensarbetet 7,5hp för Sjökaptensprogrammet. Studien har som 
syfte att undersöka den generella uppfattningen hos aktiva fartygsbefäl på bryggan gällande 
bryggans larmpaneler hur de uppfattas att arbeta med och vad har utvecklingen av fartygsbryggor 
medfört för just larmpaneler och mängden larm.  
 
Etik 
Enkäten är frivillig att fylla i och den är anonym. Både i form av namn samt rederi tillhörighet. Enkät 
resultatet tillsammans med uppsatsen kommer att presenteras och publiceras officiellt och offentligt.  
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6.4 Bilaga D, Utgångsfrågor för djupintervju 

 
Intervjufrågor om Fartygsbryggors larmpaneler 

 
 
Vilken befattning har du ombord? 
 

 
Vilken fartygstyp har du mest erfarenhet ifrån?  
 

 
Hur länge har du seglat som fartygsbefäl? 
 

 
1.  Hur pass användarvänlig är larmpanelerna på bryggan, enligt dig? 
 
2. Åt vilket håll tycker du att utformningen och användarvänligheten av larmpanelerna har gått om 
man jämför äldre fartyg med moderna? 
 
3. Anser du att mängden larm på bryggan har någon koppling till fartygstyp? 
 
4. Tycker du att larmpanelerna på bryggan orsakar störande moment? 
 
5. Vad anser du om mängden larm på bryggan? 
 
6. Vad tycker du om konceptet att samla alla larm på bryggan på en gemensam kontrollpanel? 
  
7. Vilken larmpanel på bryggan orsakar mest problem? 
 
8. Vilken larmpanel på bryggan är mest användarvänlig enlig dig? 
 
9. Vilket fabrikat var utrustningen ifrån på fråga 7 och 8? 
 
10. Vilka konkreta exempel har du om bra och dåliga larmpaneler? 
 
11. Hur hade du önskat att larmpanelerna var utformade? 
 
12. När tycker du det larmar mest? (kustnära, hamnanlöp) 
 
13. Tycker du larmen stjäl uppmärksamhet? 

 
 


