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Sammanfattning  

Under vår praktiktid ute till sjöss var det inte ovanligt att vi råkade på ritningar som inte helt stämde 

överens med verkligheten. Efter att ha diskuterat med ombordanställda märkte man tydligt att detta 

verkade vara vanligt förekommande. 

Detta arbete syftar till att ta reda på vilka faktorer som de ombordanställda anser vara de störst 

bidragande orsakerna till problematiken med att systemritningar ombord inte alltid stämmer överens 

med verkligheten ute i maskinrummet. 

Vi har valt att dela upp vår undersökning i två avdelningar. Dels en informationssamlande studie på 

administrativ nivå, det vill säga regelverk och policys hos rederier, klassningssällskap samt 

myndigheter. Vår primära studie är utförd i intervjuform, och ligger på handhavandenivå, det vill 

säga de ombordanställda som har hand om ritningarna ombord och deras erfarenheter samt åsikter i 

ämnet. Efter det att resultatet av intervjuerna analyserats har det sammanfattats i en enkät, som 

besvarades av våra respondenter.  

Våra resultat av undersökningen kan sammanfattas två tydliga faktorer. Brist på tydligt utformade 

rutiner samt brist på tid. 
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ABSTRACT  

During our onboard internship, it was not unusual to find schematics that were not entirely 

consistent with the reality in the engine room. After discussing with the crew it seemed clear that 

this was a common occurrence. 

This work aims to find out what factors the onboard crew considers to be the largest contributor to 

the problem with system schematics not always matching the reality in the engine room. 

We have chosen to divide our study into two sections. First, an information gathering study on the 

administrative level, that is, regulations and policies of the shipping companies, classification 

societies and authorities. Our primary study is in the form of interviews on the management level, 

namely those onboard who are in charge of the onboard drawings and their experiences and views 

on the subject. After the results of the interviews were analyzed, it has been summarized in a survey. 

Our results of the survey can be summarized in two distinct factors. Lack of clearly defined 

procedures and a lack of time. 
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Förord 

Vi vill tacka våra respondenter för all den tid de lagt på att vara med i både intervjuer och svara på 

våra frågor i återkommande telefonsamtal och chatter. Då vi nu i slutskedet av arbetet ser tillbaka på 

våra allra första intervjuer och problemformuleringar, är det tydligt att vi utan dessa personer inte 

alls fått samma insyn och förståelse för problemet. 

 

Vi vill också tacka vår handledare, Egon Nilsson, för tillförd insikt i ämnet och inte minst stöd och 

uppmuntring när vi som mest behövde det. 

 

Torbjörn Beyersdorf Björn Grönqvist 

Kalmar, februari 2011 
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Ordlista 

Approved Drawings: Godkända ritningar 

As-built, as-is:  De ritningar som medföljer nybygge, de reviderade 

konstruktionsritningarna 

Black-out:  Strömavbrott 

CAD:   Computer-aided design 

DNV:  Det Norske Veritas 

GMP:   Good manufacturing practice 

LR:  Lloyd’s Register 

SMS:  Safety Management System 

Smyga (system) Följa upp ledningar, ventiler och dylikt på plats i ett maskinrum 

Survey  Besiktning av olika klassade komponenter ombord 

Tillbud:  En situation som skulle ha kunnat leda till personskada 
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1 Inledning 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för bakgrunden till ämnesvalet. Likaså kommer syftet till 

studien att behandlas och frågeställningarna att presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Under de sammanlagt 20 månader praktik som vi haft mellan oss har det visat sig att det är sällan 

som systemritningar ombord på fartyg stämmer helt överrens med verkligheten ute i maskinrummet. 

Ofta har det dessutom funnits korrigeringar i ritningarna i form av blyerts eller motsvarande. Det här 

är något vi har uppmärksammat då det i samtliga praktikjournaler har förekommit uppgifter som 

innefattar att smyga upp de primära systemen. Vår erfarenhet visar att ej aktuella ritningar leder till 

missförstånd och onödigt mycket tid läggs på att kontrollera ritningar innan ett arbete ska utföras. 

Alltför ofta har det smugits system som inte alls stämmer överens med dokumentationen ombord, 

eller ritningar fulla med blyertsanteckningar och understrykningar. Givetvis uppstår då frågan varför 

ritningarna inte är uppdaterade på ett korrekt sätt efter diverse ombyggnationer. Finns det inget 

intresse av att ha korrekta ritningar eller beror bristen på uppdatering av andra orsaker? Har 

klassningssällskap och myndigheter några krav eller regler angående uppdatering utav 

systemritningar? Sker det några regelbundna kontroller av systemritningar och deras korrekthet?  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att utröna de orsaker ombordanställda anser vara bidragande till att 

systemritningar ombord inte hålls uppdaterade samt att belysa vilka krav myndigheter, 

klassningssällskap och rederier ställer. 

1.3 Problemformulering 

Med systemritningar menas de ritningar över de olika systemen i ett maskinrum. Till exempel 

startluftsystemet, tjockoljesystemet eller länsvattensystemet. Avvikelser mellan ritningar och 

verklighet skulle kunna leda till situationer där det finns risk för material- och personskador. Baserat 

på våra erfarenheter till sjöss finner vi det lämpligt att undersöka de faktorer som bidrar till att 

systemritningar inte alltid är korrekt uppdaterade. Det här kommer vi att undersöka genom 

intervjuer med de som dagligen arbetar med systemritningar, det vill säga ombordpersonalen.  
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1.4 Frågeställning 

Vilka är de faktorer som är bidragande till att systemritningar ombord inte uppdateras? 

2 Problemorientering 

2.1 Tidigare forskning 

Vi har inte hittat ett enda arbete som berör vårt ämne. Trots intensiva sökningar på 

universitetsbiblioteket, tidigare examensarbeten från Kalmar Sjöbefälsskola och Google Scholar har 

ej något relevant funnits. 

Det närmaste vi har kommit är ett arbete skrivet av Niklas Gustafsson och Gustav Henningsson.1 

”Maskinrums Design och Layout” heter arbetet och tar upp olika regelverk som gäller när man bygger 

ett nytt fartyg. Arbetet tar dock inte upp någonting om ombyggnationer i ett maskinrum och inte 

heller någonting om ritningar.  

Det här ser vi som ett bevis på att vi har lyckats välja ett ämne som inte bara är intressant, utan även 

forskningsmässigt eftersatt. 

2.2  Klassningssällskap 

Ett klassningssällskap är en privat, oberoende organisation som arbetar med att utforma och se till 

att föreskrifter och standarder inom marina applikationer efterlevs. Klassningssällskapen sätter 

standarden för säkerhet i både konstruktion, design och underhåll av fartyg och spelar därför en 

mycket viktig roll inom sjöfartsnäringen. 

Historiskt utvecklades klassningssällskapen som en instans där försäkringsbolagen hade ett 

oberoende utlåtande om ett fartygs säkerhet och sjöduglighet, och för att på så sätt kunna sätta 

premien efter denna säkerhetsklass. Detta i sin tur gav rederierna en motivation till att öka 

säkerhetsklasserna på sina fartyg för att på så sätt kunna betala en billigare premie. Det äldsta nu 

existerande klassningssällskapet Lloyd’s Register bildades 1760 och agerar, nu som då, som en 

oberoende instans gentemot försäkringsställarna. Lloyd’s verksamhet idag här även kommit att 

                                                           

1
 Gustafsson, Niklas & Henningsson, Gustav, 2009, Maskinrums Design och Layout 
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innefatta riskanalys inom även andra områden så som energiproduktion och järnvägssystem. Dock 

med samma grundidé att säkerställa och vidareutveckla ramen för säkerhetsstandarder.2 

2.2.1 Klassens roll vid nybyggnation 

Processen för klassning av nybyggnation av fartyg är den att designen för fartyget först godkänns, 

sedan följer klassen upp på plats att bygget sker enligt godkända ritningar. Där finns en mängd krav 

som skall uppfyllas i fråga om systemens utformning och konstruktion. Klassen finns på plats för att 

se till att allt görs regelrätt och enligt standard och samarbetar med varvet vid tillkomna ändringar 

under konstruktionens gång. En komplett uppsättning ritningar "as built" eller "as carried out" från 

nybygget skall sparas ombord och en uppsättning hos fartygsägaren, samt en till klassen.3 

2.2.2 Fortlöpande kvalitetsgranskande 

Klassningssällskapet har även en fortlöpande kvalitetssäkrande roll i fråga om så kallade surveys på 

fartyg i drift. 

”Då fartyget levereras till redaren ingås avtal mellan redaren och klassningssällskapet om fortsatt 

klassning.4 

Man talar om så kallade Continous Surveys, alltså fortlöpande kontroller, vilket innebär att olika delar 

av fartyget får sina egen besiktningsperioder. Dessa måste då inom en bestämd tidsram,  besiktas av 

klassens inspektörer för att fartyget ska kunna behålla sin klassning. Även mindre inspektioner kan 

komma att utföras fortlöpande. 

2.3 Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen startade sin verksamhet den 1 januari 2009 och bildades då man slagit samman 

Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Vägtrafikinspektionen och delar av 

Länsstyrelsen och Vägverket. 5 Transportstyrelsen lyder under Näringsdepartementet. 6 

                                                           

2
 http://www.lr.org/about_us/ 

3
 Roger Johansson, DNV 

4
Augustsson, Sandra (2006) Klassningssällskapens ansvar. Göteborg: Handelshögskolan, s 6 

5
 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/Historik/ 

6
 http://www.regeringen.se/sb/d/3442 
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Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts-, vägtrafik-, körkorts- och 

yrkestrafikfrågor. De utformar regler och ger tillstånd, till exempel certifikat. Det är 

Transportstyrelsen som kontrollerar hur reglerna efterlevs. 7 Transportstyrelsen har fyra avdelningar 

som representerar var sitt trafikslag. Järnvägsavdelningen, Luftfartsavdelningen, 

Vägtrafikavdelningen samt Sjöfartsavdelningen. 8  

2.3.1 Sjöfartsavdelningen 

Sjöfartsavdelningen kontrollerar att regler följs genom besiktningar, inspektioner och 

hamnstatskontroller. En hamnstatskontroll är en inspektion av utländska fartyg.9 Det är redarens 

ansvar att fartygen uppfyller reglerna.10  

Sjöfartsavdelningens tillsyner styrs i huvudsak utav fem olika lagar.11 

Fartygssäkerhetslagen (2003:364) 

Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Lagen (2006:1209) om hamnskydd 

Lagen (2004:487) om sjöfartsskydd. 

2.4 Exempel på ritningsrevidering iland 

En drifttekniker vid ett läkemedelsföretag iland kontaktades för att se hur deras arbetsgång ser ut vid 

ritningsrevidering. Vidare kontaktades en planerare/beredare inom ett företag som jobbar med att 

utföra modifikationer på större installationer inom exempelvis produktionsbranschen. Följande 

information har generaliserats. Detta för att undvika att sekretessbrott gentemot arbetsgivaren 

uppstår. 

                                                           

7
 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/ 

8
 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/Organisation/ 

9
 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Tillsyn/Hamnstatskontroll/ 

10
 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/ 

11
 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Tillsyn/ 
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2.4.1 Ett exempel, läkemedelstillverkning 

Till att börja med lyder läkemedelstillverkarna, likt livsmedels och hälsokost, under GMP, good 

manufacturing practice, vilket är ett kvalitetssystem för att säkra standarden vid produktion. 

Detta innebär i bland annat att alla potentiella modifikationer på tillverkningssystem först måste 

planeras och säkerställa att dessa modifikationer inte kommer att ha någon negativ inverkan på 

produktionssystemet i övrigt enligt GMP. 

Först därefter produceras en mer specifik ritning från vilken själva ombyggnationen utförs. Denna 

detaljritning följer med i arbetets gång och uppdateras med eventuella lösningar som uppkommer på 

plats i fråga om ex. utrymme eller speciallösningar. 

När arbetet är utfört följs ritningarna upp med ritningsansvarige vilken kontrollerar korrektheten och 

vidare uppdaterar alla berörda huvudritningar i CAD. 

Register förs kontinuerligt med förteckning av ritningar samt revideringar, revideringsdatum, vem 

som utfört modifikationen, vem som utfört revideringen, vilka system som eventuellt påverkades, 

varför modifikationen gjordes. Allt går att spåra bakåt med kompletta ritningar i var steg. 

Samtliga system kontrolleras och smygs reguljärt upp internt. 

2.4.2 Ett exempel, jobb på entreprenad 

Jobben som kan komma att utföras kan vara både av arten att ritningsunderlag redan är fullt klart 

och arbetet således enbart ska utföras. I dessa fall görs enbart noteringar i de givna detaljritningarna 

då eventuella avvikelser skulle förekomma. 

Jobben kan även vara av den arten att ett problem skall lösas, i detta fall diskuteras ett förslag fram 

och en enklare detaljskiss produceras för godkännande. Arbetsledare tar kontakt med konstruktören 

och får ett muntligt OK som införs på ursprungsritningen medförklarande text, datum, namn på 

konstruktör och signatur. Konstruktören uppdaterar ritningen och vid nästa tillfälle skickas den nya 

revisionen. 

Innan byggstart gås underlaget igenom och ritningar bockas av efter index eller 

sammanställningsritningar. 
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3 Metod 

I det här kapitlet redogörs för hur insamlingen av data har gått till samt hur denna datan har 

bearbetats och hur de angivna källorna har validerats. 

3.1 Intervju 

Grundat på utformningen på frågeställningen har en empirisk studie av kvalitativ karaktär valts. Det 

innebär att arbetet kommer att ha ett begränsat antal källor. Respondenterna kommer att få besvara 

mer djuplodande och öppna intervjufrågor. Om en ren kvantitativ undersökning hade valts, som 

baseras på ett betydligt större antal källor, hade resultatet blivit mer generellt.12  

Arbetet inleddes med en informationssamlande studie på administrativ nivå, det vill säga regelverk 

och policys hos rederier, klassningssällskap samt myndigheter. Arbetets primära fokus ligger på 

handhavandenivå, det vill säga de ombordanställda som har hand om ritningarna ombord och deras 

erfarenheter samt åsikter i ämnet. Denna ansats togs för att kunna se på eventuell otydligheter i 

policys eller i insikt åt ena eller andra hållet. Intervjufrågorna är utav en låg standardisering, vilket 

betyder att undersökningen är utformad av öppna intervjuer. Respondenten har möjlighet att styra 

ordningen på frågorna och det finns utrymme för följdfrågor. Samma typer av frågor ställs under 

samtliga intervjuer men med vissa modifikationer beroende på om det är rederier, ombordanställda, 

klassningssällskap eller myndigheter som besvarar frågorna.13  

Undersökningen inleddes med att ta telefonkontakt, där de tilltänkta respondenterna frågades om 

de ville ställa upp på att bli intervjuade. Efter det skickades ett sammanställt frågeformulär via e-post 

ut till de utvalda respondenterna. Frågeformulären bestod utav frågor av en öppen karaktär vilka 

besvaras med fritext. Genom att skicka ut formuläret på detta vis gavs respondenterna tid att ta reda 

på eventuella svar. I några fall följdes formuläret upp av intervjuer via telefon.  

Avslutningsvis skickades ett frågeformulär ut till de respondenter som arbetar ombord. Detta gjordes 

för att kunna sammanställa respondenternas åsikter i tydliga diagram.14 

 

                                                           

12
 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 25-26 

13
 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 39 

14
 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 29-31 
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Vi har varit noggranna med att bibehålla svaren i originalskick, så långt det har varit möjligt. Dock 

ändrat på några meningsuppbyggnader för att tydliggöra budskapet. En del svar har även beskurits 

då de fallit utanför ämnet. Det här materialet har utgjort primärdatan för undersökningen.15 

3.1.1 Respondenter 

Då det här arbetet går ut på att belysa olika anledningar till att uppdateringar av systemritningar inte 

blir av har maskinbefäl och reparatörer på olika typer av fartyg intervjuats. Detta på grund av att det 

är de som arbetar med ritningarna på daglig basis. Representanter från olika rederier och 

klassningssällskap har intervjuats för att ta reda på om det finns rutiner och/eller lagar angående 

uppdatering av ritningar.  

3.1.2 Primärdata 

Primärdatan består av intervjuer, gjorda med ombordanställda sjöingenjörer och reparatörer då de 

är dem som är inblandade i ombyggnationer. Lämpliga personer att intervjua har vi hittat genom att 

utnyttja de kontakter vi har fått under praktikperioderna. Det är en bra spridning på både typ av 

fartyg, ålder samt deras erfarenheter. Intervjuerna har genomförts via telefon, mail och chatt, vilket 

har en del nackdelar. Detta tas upp i kapitel 3.2. De personer vi har pratat med har valt att vara 

konfidentiella och har därför tilldelats fiktiva namn.  

Namn Position  Fartygstyp  Född 

Adam 2:e maskinist  containerfartyg  80-talet 

Bertil Reparatör  ro-pax  80-talet 

Cesar 2:e maskinist   ro-pax  50-talet 

David Chief  tankfartyg  60-talet 

Erik Reparatör  ro-ro  60-talet 

Filip Chief  ro-ro  60-talet  

Gustav Chief  ro-ro  60-talet 

Helge  1:e maskinist  off-shore  70-talet 

 

                                                           

15
 Aspers, Patrik (2007) Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber AB, s. 159 
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3.1.3 Sekundärdata 

Sekundärdatan samlades in för att få en överblick utav problemet. Detta har skett genom intervjuer 

med representanter för olika rederier, klassningssällskap samt Transportstyrelsen men även genom 

efterforskning via olika hemsidor. Den här informationen har sedan nyttjats när problemställningen 

samt frågorna till intervjuerna har formulerats.  

Följande svenska rederier har kontaktats: 

Rederi A – tankfartyg (5-10 fartyg) 

Rederi B – tankfartyg och torrlastare (5-10 fartyg) 

Rederi C – Ro-Pax och Ro-Ro (20-25 fartyg) 

3.2 Källkritik 

I det här kapitlet redogörs för hur de olika källorna har behandlats och vad som gjorts för att hålla en 

så objektiv nivå som möjligt. Allt för att få en hög validitet och kvalité på undersökningen. 

3.2.1 Kritik av primärdata 

De flesta av intervjuerna har skett över telefon och/eller e-post. Vid telefonintervjuer har materialet 

spelats in och tolkats i efterhand. Detta för att kunna ha ett mer naturligt flyt under själva intervjun 

istället för att göra avbrott för anteckningar.  

Nackdelen med att genomföra intervjuer via telefon och/eller e-post är att man inte får någon 

personlig kontakt med respondenten. Kroppsspråk och reaktioner syns inte vilket gör det svårare att 

tolka svaren. Anledningen till att intervjuerna har skett via telefon och/eller e-post är att 

respondenterna i flera fall har befunnit sig till sjöss och inte har kunnat ställa upp på en fysisk 

intervju. 

3.2.2 Befäl och reparatörer ombord 

Samtliga respondenter har blivit erbjudna att lämna sina svar konfidentiellt. Anledningen till detta är 

för att undvika att respondenterna lämnar tillrättalagda svar för att slippa en obekväm situation med 

arbetsgivaren.16 

Det är stor spännvid på hur mycket erfarenhet respondenterna har. Allt från bara något år till sjöss 

till flera decennier. Det här påverkar till viss del svaren på en del frågor. 

                                                           

16
 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 61 
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3.2.3 Rederier 

Även här blev respondenterna erbjudna att vara konfidentiella. Anledningen till detta är för att 

undvika att respondenterna lämnar tillrättalagda svar för att slippa en obekväm situation med 

arbetsgivaren.17 

3.2.4 Validitet 

Det föreligger alltid en risk för att en kvalitativ undersökning håller en låg standard. Det gäller att 

finna respondenter inom samtliga områden för att hålla en så hög standard på undersökningen som 

möjligt.18 Respondenterna täcker in de mest förekommande fartygstyperna, är av olika åldrar samt 

täcker in de befattningar som arbetar med ritningar ombord. 

3.3 Bortfall 

Man kan dela upp bortfall i två kategorier, internt och externt. Interna bortfall får man när någon 

respondent inte besvarar samtliga frågor och externa bortfall får man när en tilltänkt respondent ej 

vill ställa upp på en intervju.19 Några problem med interna bortfall uppstod ej då intervjuerna bestod 

av öppna frågor och svar erhölls på samtliga punkter.  

Ett externt bortfall uppstod gällande rederier då vår intervjubegäran och frågor bollades mellan olika 

personer inom rederiet för att till sist rinna ut i sanden. Ett svar lovades men detta erhölls aldrig. Det 

tilltänkta rederiet ersattes av ett annat rederi som har liknande typ av fartyg.  

3.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer enbart att beröra systemritningar i maskinrum. Uppdatering av el-scheman, 

programvara och manualer lämnas utanför detta arbete då extern personal är mer involverad i 

dessa. Så som elektriker, systemutvecklare och tillverkare av diverse komponenter. Ej heller lägga 

större vikt vid enskilda regelverk eller bestämmelser.  

  

                                                           

17
 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 61 

18
 Eneroth, Bo (1994) Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Göteborg: Graphic Systems AB, s 67 

19
 Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter (1992) s 141, 171 
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten kring rutiner och bestämmelser gällande ritningar ombord att 

redovisas. För överskådlighetens skull kategoriserades resultaten i tre avsnitt, klassningssällskapen, 

rederierna och de ombordanställda. 

4.1 Klassningssällskap 

Här presenteras resultaten från intervjuerna med representanterna från DNV och LR. 

4.1.1 Tillgång till ritningar 

I intervjuerna med klassningssällskapen ställdes frågor angående tillgång till ritningar. Bland annat 

vad som gäller vid nybyggnation. Från DNV erhölls följande svar: 

 

”En komplett uppsättning ritningar "as built" eller "as carried out" 

från nybygget skall sparas ombord och en uppsättning i land. Det är 

ägarens skyldighet i avtalet med DNV.” 

 

Från LR erhölls följande svar: 

 

” Generellt så är det så att klassningssällskapen tar emot planer och 

ritningar för godkännande. När fartyget får sitt klasscertifikat har inte 

längre klassen kontrollbehov på ritningar och planer förrän något 

skall undersökas eller en förändring/conversion skall ske. [...]” 

 

När frågan ställdes om vad som gäller för ritningar vid ombyggnation av system ombord erhölls 

följande svar från DNV: 

 

”[...] det är ägarens skyldighet i avtalet med oss att alltid hålla en 

komplett uppsättning as-built-ritningar (dvs. ritningar som visar hur 

hon verkligen är byggd) inklusive alla förändringar och 

ombyggnationer som är gjorda.” 
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Även LR har ett liknande synsätt. 

 

”När surveyorn är ombord förväntas också alla "as-is" ritningar finnas 

ombord för fartyget, [...] skall approved drawings finnas ombord och 

överensstämma med verkligheten.” 

 

När frågan ställdes om vad som gäller vid inköp av utländska fartyg svarade både DNV och LR att det 

inte spelade någon roll. Däremot kan det bli problem när ett fartyg ska byta klassningssällskap. DNV 

svarade enligt följande: 

 

”[...]  för klassen är inte nationalitet största frågan eftersom vi har 

alla möjliga flaggor.” 

 

Från LR erhölls följande svar: 

 

”Spelar ingen roll för klassen om inte man byter klassningssällskap, då 

skall alla ritningar fram” 

 

4.1.2 Uppdatering av ritningar 

Rent generellt har DNV och LR inga åsikter om hur uppdateringen av ritningar sker. Kravet är dock att 

ritningar hålls uppdaterade och är läsbara. 

På frågan om egenhändigt gjorda uppdateringar i form av anteckningar på originalritningar säger 

DNV följande: 

 

”Om anteckningarna eller korrektionerna finns för att saker har 

ändrats eller byggts om kan det ju vara fråga om en avvikelse och att 

ändringen behöver godkännas, och i samband med det ska 

ritningarna uppdateras.” 

 

I princip samma synsätt återfinns hos LR. 
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”Godkänd as-is ritning skall finnas. Kompletteringar och handnoter 

kan accepteras, men ändring skall kontrasigneras av surveyor och 

stämplas. Ritningsinformationen måste gå att läsa i sin helhet, en 

ändring får inte dölja annan info som gäller [...].” 

4.1.3 Kontroll av ritningar 

DNV och LR tillfrågades om de, vid surveys, kontrollerar om samtliga systemritningar finns ombord 

och om dessa i så fall är korrekta. Varken DNV eller LR har med detta på sina checklistor. Från DNV 

erhölls följande svar: 

 

”Vi har ingen stående punkt på agendan vid inspektioner som säger 

kontrollera att ritningar finns och är uppdaterade. Vid de större 

inspektionerna vart 5e år behöver man oftast ta fram ritningar för att 

kika på om nåt är oklart och då märker man ju om de finns eller inte. 

Skulle vi se att de har felaktiga ritningar ber vi dem att uppdatera 

samt få ev. förändringar godkända.” 

 

4.2 Rederier  

Här presenteras resultatet från intervjuerna med representanter från Rederi A, Rederi B och Rederi 

C. 

4.2.1 Tillgång till ritningar 

Även vid intervjuerna med de olika representanterna för rederierna frågades vad som gäller 

angående tillgång till ritningar. De olika rederierna har ungefär samma åsikt. Det skiljer lite i antalet 

papperskopior men generellt sett är det minst två set pappersritningar och även i digitalt format (cad 

eller scannat) som gäller. Rederi A svarade följande: 

 

” Ett set pappersritningar ombord och ett set i land och även i 

autocad och pdf format” 

 

Från Rederi B blev svaret följande: 

 

” Vi får fyra set, ett i maskinkontrollrummet, befälhavarens kontor, 

kontoret och ett i reserv.” 
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Rederi C svarade enligt följande: 

 

” Tre  set pappersritningar  och CD skiva med  elektroniska ritningar.” 

 

Vid förvärv av äldre fartyg går åsikterna isär om vilka krav man ställer på säljaren angående 

tillgänglighet på ritningar. Två rederier säger att man får acceptera situationen som den är och har 

man tur får man åtminstone en uppsättning pappersritningar. Det tredje rederiet ställer krav på att 

åtminstone en uppsättning pappersritningar ska finnas men helst även i digitalt format. Finns inte 

detta så ska pappersritningarna scannas in.  

 

4.2.2 Uppdatering av ritningar 

När uppdatering av systemritningar diskuterades visade det sig att det skiljer sig en hel del mellan de 

olika rederierna. Från att kräva ritningar i tre set och i digitalt format till att ombordpersonalen själva 

får ändra i befintliga ritningar är de svaren som erhölls. Rederi A svarade enligt följande: 

 

”Vid mindre ombyggnationer utan extern konsult uppdateras 

ritningen av installatören och kopia lämnas ombord. Vid större 

ombyggnationer är detta oftast är ett projekt och vi kan då anlita en 

extern konsult, exempelvis skeppsbyggnad. Ritningarna 

förhandsgranskas och godkänns av oss och även klassas där det är 

tillämpligt. Ritningar ej längre gilltiga tas antingen undan eller sparas 

som referens men märks såsom ej längre gilltig.” 

 

Rederi B svarade enligt följande: 

 

” Har vi satt in ett filter så gör vi en liten notis om detta i ritningarna, 

men ritningarna skickas ej in för revidering.” 
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Rederi C svarade enligt följande: 

 

”Mindre förändringar görs oftast utan att kontoret känner till 

modifieringen om den utförs av besättning, om extern firma utför 

jobbet så skall ritningar överlämnas i tre set pappersritningar och en 

CD-skiva med elektroniska ritningar och materialspecifikation 

överlämnas till fartyg och kontor.” 

 

Rederierna tillfrågades hur de ser på att man uppdaterar ritningar ombord genom att stryka och rita 

nytt i befintliga originalritningar. Här erhölls väldigt spridda svar. Hos det första rederiet är det inte 

godtagbart medan det är fullt giltigt hos det andra rederiet. Hos det tredje rederiet är det helt och 

hållet upp till personalen ombord. Enligt DNV och LR är egenhändigt gjorda uppdateringar 

godtagbara men ritningarna ska godkännas och sedan kontrasigneras och stämplas av surveyorn.20 

4.2.3 Kontroll av ritningar 

När de olika rederierna tillfrågades om de har regelbundna revideringar eller stickprov om samtliga 

systemritningar finns ombord svarade alla nekande på frågan. Ingen av de tillfrågade har rutiner för 

att kontrollera om samtliga ritningar finns ombord. Det är bara vid en större ombyggnation som man 

kontrollerar om en ritning stämmer överrens med verkligheten. Detta för att projektet baseras på 

ritningar och de måste då vara korrekta. En del ombyggnationer är även en fråga för 

klassningssällskapet och de kräver att ritningarna är korrekta.21 Från Rederi C erhölls följande svar på 

frågan om de utför regelbundna revideringar av ritningar ombord. 

 

” Inför ombyggnad så får man ibland  utföra en revision  för att 

kontrollera att ritningar fortfarande  är giltiga , eftersom projekt 

alltid  planeras på ritningar  tills just innan verkställande.” 

 

Både Rederi A och Rederi B säger att det inte finns några rutiner för detta och det är upp till 

maskinpersonalen själva att sköta detta. 

                                                           

20
 Se sidan 11 

21
 Se sidan 10 
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4.3 Ombordanställda 

I det här kapitlet kommer resultatet från intervjuerna med de ombordanställda att presenteras.  

4.3.1 Stämmer ritningarna ombord? 

Intervjuerna inleddes med att ställa frågan om respondenten upplever att det är ett problem med att 

ritningar inte stämmer överrens med verkligheten. Här erhölls ett enhetligt jakande svar då alla har 

upplevt detta. Respondenten David sa:  

 

”Det händer väldigt ofta” 

 

4.3.2 Tillförlitlighet 

Följdfrågan blev hur pass mycket ombordbefäl känner att de kan lita på de systemritningar som de 

har? Här går svaren isär lite men en gemensam nämnare är att samtliga intervjuade anser att 

systemen måste smygas innan ett större arbete utförs. Respondenten Erik svarade: 

 

”I grunden utgår man från att ritningen stämmer,[...] är det i 

efterhand inritat ändringar kan man direkt fatta misstankar.” 

 

Bertil svarade: 

 

” Man kan ALDRIG lita fullt ut på ett papper” 

 

4.3.3 Tillbud eller olyckor? 

Intervjun fortsatte med att diskutera om felaktigheter i ritningar någon gång lett till tillbud eller 

olyckor. Det visade sig att inga olyckor med personskador har skett, däremot olyckor med 

maskinskador. Vid ett tillfälle var en felaktig ritning den direkta orsaken till en black-out. Erik sa 

följande om detta: 
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”Minns inget fall just nu men materialskador händer då och då, 

personskador som skulle kunna hänt har lyckligtvis inte hänt vad jag 

kan påminna mig.” 

4.3.4 Rutiner för revideringar 

Respondenterna tillfrågades om det finns några rutiner för att revidera ritningar. Här blev svaren helt 

åtskilda då det visade sig att några har fullständiga rutiner i pappersform medan andra inte har några 

rutiner alls. Ena sidan av spektrumet visade på total brist av rutiner. Erik sa följande:  

 

” Finns väl en kommentar nånstans att alla ritningar ska revideras vid 

ombyggnation” 

 

På andra sidan av spektrumet finns det klara och tydliga rutiner för hur en revidering ska gå till. David 

sa följande: 

 

”Ja, det finns tydliga instruktioner i Management of Change och 

fartygets SMS-manual.” 

 

Här kom det en följdfråga om vem det är som har ansvaret för att ritningarna blir uppdaterade efter 

att en ombyggnation har utförts. Det visade sig att majoriteten av respondenterna menar att det är 

den som har utfört ombyggnationen som ska uppdatera ritningarna men det är chiefen som har det 

yttersta ansvaret. David svarade följande: 

 

” Är det ombordpersonal så revideras ritningen av den person som 

utfört arbetet. Ytterst ansvarig är chiefen.” 

 

4.3.5 CAD-program 

Frågan ställdes om det finns tillgång till CAD-program ombord för att uppdatera ritningar eller om 

respondenten har någon form av erfarenhet av CAD-program ombord. Ingen av respondenterna 

uppdaterar i dagsläget ritningar i CAD-program ombord. Däremot var det några som har tillgång till 

ritningar i CAD-format och ett program för att kunna läsa och skriva ut dessa. Det finns ett stort 

intresse av att ha tillgång till ett CAD-program för att själva kunna utföra uppdateringar av ritningar. 
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Dock efterfrågades ett lättanvänt program som enbart kräver en kortare instruktion/utbildning om 

hur man använder det. 

 

Adam svarade:  

 

”Ja, absolut vore det en bra idé, kan dock bli svårt att lära alla hur 

man går in och ändrar i så stora ritningar” 

 

David svarade följande: 

 

” Det beror helt och hållet på hur avancerat programmet är. De flesta 

kräver dagligt arbete för att man inte ska tappa kunskaperna.” 

 

Den här åsikten delas dock inte av alla respondenter. Under intervjun med Erik ställde han sig kritisk 

till användandet av ett CAD-program och att pappersformat är bäst över tiden. Eriks svar: 

 

”Ritningar på papper är enklast, det finns redan så många datasystem 

ombord som inte fungerar tillfredställande [...] Papper fungerar bäst 

över tiden.” 

 

4.3.6 Orsaker till att ritningar ej uppdateras 

Intervjuerna avslutades med att de olika faktorerna som bidrar till att ritningar ombord ej alltid är 

korrekt uppdaterade diskuterades. Här framfördes ett flertal olika faktorer som spelar in. En faktor 

som märktes hos flertalet respondenter är att de anser att man blir hemmablind när man har arbetat 

på samma fartyg en längre period. Helge svarade följande: 

 

”Det blir oftast på det viset när folk stannar för länge på samma båt, 

[...] max 4-5 år på samma båt sen ska de byta för att man inte ska bli 

för bekväm eller hemtam” 
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Adam svarade följande: 

 

”Jag känner till gamla maskinister som kan båtarna i huvudet, trots 

att dom inte stämmer alls med ritningarna och detta blir ett problem 

om alla försvinner under en kort period.” 

 

Även brist på tid är en stor faktor som spelar in när kommer till att sköta uppdateringar av ritningar. 

Merparten av respondenterna säger att det helt enkelt inte finns tid för att sköta uppdateringar av 

ritningar. Erik sa följande: 

 

”Man är överbelastad med jobb och hinner inte eller glömmer.” 

 

Cesar sa följande: 

 

”Det finns viktigare jobb att göra, vi har inte tid att uppdatera och rita 

hela tiden.” 

 

 

Några respondenter påpekar dock att detta argument ofta används som ett svepskäl för att slippa 

pappersarbete. Helge påpekade följande: 

 

” Det och ren skär lathet eller bekvämlighet” 

 

Samtalen kom in på rutiner och om avsaknad av rutiner kan vara en bidragande faktor. Det visade sig 

att samtliga utom en anser att det är en bidragande faktor. Värt att notera är att den respondent 

som inte anser det arbetar på ett fartyg där det redan finns klara och tydliga rutiner ombord. 
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4.4 Enkätsammanställning 

Efter att intervjuer lästs igenom och börjat analysera dem upptäcktes en trend i möjliga faktorer till 

att ritningar ej uppdateras. För verifiera detta med samtliga av respondenterna sammanställdes en 

enkät. Detta gjordes för att få veta vad samtliga respondenter anser om troliga faktorer till att 

systemritningar ej uppdateras, vilket är frågeställningen i detta arbete. Genom att använda en enkät 

kan vi på ett visuellt och överskådligt sätt presentera resultaten.  

4.4.1 Enkätsvar 
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Figur 4 
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Figur 6 
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5 Analys 

I det här kapitlet sammanställs och analyseras resultaten från de intervjuer som har genomförts  

samt enkätsvaren som erhölls. I samtliga fall så har våra respondenter stött på problemet med 

ofullständiga och felaktiga ritningar ombord. Detta märktes under intervjuerna med de 

ombordanställda och bekräftades genom enkäten som senare skickades ut.22 Även frågeställningen 

kommer att besvaras. 

5.1 Orsaker till att ritningar ej uppdateras 

Under intervjuerna noterades att det finns i princip fyra stora bidragande faktorer till att ritningar ej 

blir uppdaterade ombord. Dessa faktorer är inte enbart enskilt bidragande till problemet utan 

uppkommer ofta i kombinationer med varandra.  

5.1.1 Rutiner och ansvar 

När intervjuerna och enkätsvaren sammanställdes noterades att en av de största orsakerna till 

problemet är bristande rutiner. Redan i resultatet av förstudien kunde man se att 

klassningssällskapens regler är förankrade hos rederierna men någonstans på vägen mellan 

rederierna och fartygen brister det. Rederierna är i många fall medvetna om klassningssällskapens 

krav och situationen ombord, men likväl saknas det tydliga rutiner på fartygen. Av åtta intervjuade 

ombordanställda efterlyser sju tydligare rutiner om hur man ska uppdatera systemritningar. Den 

åttonde personen ansåg att det redan finns tydliga rutiner på det fartyg där personen arbetar.23 

Samma sju personer anser att tydligare rutiner om hur man ska uppdatera systemritningar skulle 

underlätta att hålla ritningar uppdaterade.24 

 

Som en följd av brist på rutiner faller tydligheten i vem som bär ansvaret för att ritningarna ska vara 

korrekta. Fem av de tillfrågade anser att brist på tydlighet om vem som är ansvarig för att ritningarna 

ska vara korrekta är en bidragande orsak till problemet.25  

                                                           

22
 Se figur 1 

23
 Se figur 2 

24
 Se figur 7 

25
 Se figur 3 
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5.1.2 Hemmablindhet 

Ytterligare en faktor som kom upp i flera av intervjuerna är att man lätt blir hemmablind, det vill säga 

att man kan systemen och deras modifikationer, och därför inte ser behovet av att uppdatera 

ritningarna. En av respondenterna påpekade att det kan vara lämpligt att byta fartyg efter fyra till 

fem år för att undvika att bli hemmablind.26 Det var sju respondenter som håller med påståendet att 

hemmablindhet är en bidragande faktor till problemet.27 

5.1.3 Den mänskliga faktorn 

Ungefär hälften av respondenterna har även påpekat att ”lathet”, ”okunskap” och ”brist på 

engagemang” kan vara bidragande faktorer till att systemritningar ej uppdateras korrekt. Latheten, 

okunskapen och bristen på engagemang kan dock tolkas som en följdeffekt av att det ej finns några 

tydliga rutiner för hur uppdateringen av systemritningar ska gå till. 

5.1.4 Tidsbrist 

Den fjärde faktorn som kom fram under intervjuerna är tidsbrist. Respondenterna anser helt enkelt 

att det inte finns tid för att hålla alla systemritningar uppdaterade. Detta i kombination med tydliga 

rutiner och att revideringsarbetet inte alltid räknas med i tidsplaneringen av ett jobb, bidrar i hög 

grad till att det inte sker någon uppdatering av systemritningarna. En av respondenterna påpekade 

även att tidsbristen till stor del beror på att det finns andra jobb som prioriteras högre.28 Sju av åtta 

respondenter anser att tidsbrist är en faktor till att systemritningar ej blir uppdaterade.29 

  

                                                           

26
 Se avsnitt 4.3.6 

27
 Se figur 4 

28
 Se avsnitt 4.3.6 

29
 Se figur 5 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultatet av undersökningen, framför förslag till lösningar på problemet 

samt uppslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet är att utröna de orsaker ombordanställda anser vara bidragande till att 

systemritningar ombord inte hålls uppdaterade. Det kan konstateras att de problem som vi har 

upplevt under våra praktikperioder faktiskt upplevts även hos mer erfarna sjöingenjörer. Några 

slutsatser om hur vanligt förekommande det faktiskt är kan dock ej dras, då endast åtta personer har 

intervjuats. Några generella slutsatser huruvida de orsaker vi har funnit vara bidragande, stämmer 

överrens eller återfinns hos alla fartyg i handelsflottan kan ej heller dras. Vi misstänker dock att både 

problemet och orsakerna är vanligt förekommande i handelsflottan.  

Ansvarsfrågan och hemmablindheten anser vi till stor del kunna härledas till bristen på rutiner. Vid 

tydligare rutiner skulle antagligen dessa två orsaker försvinna. Vi vill även påpeka att vi ej räknar med 

lathet och brist på engagemang som en eventuell orsak till problemet. Detta för att det ej går att 

säkerställa hur pass frekvent dessa förekommer. 

Det kan därför anses finnas två orsaker till att systemritningar ej uppdateras, och dessa två är brist på 

rutiner och brist på tid. Vi anser därför att första steget mot en lösning på problemet är tydliga 

rutiner för hur uppdateringen av systemritningar ska gå till. Man behöver även se över rutinerna för 

planeringen av jobb som innefattar systemritningar och ta med den tidsfaktor som krävs för att 

uppdatera dessa. En ombyggnation är inte färdig bara för att själva jobbet är utfört, utan det krävs 

även att systemritningarna blir korrekt uppdaterade. 
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6.2 Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång har diverse problem och funderingar dykt upp vilka valts att lämnas 

obehandlade för att inte förlora fokus i arbetet. Dock anser vi dessa lämpa sig väl för framtida 

examensarbeten och forskning. 

6.2.1 Revideringsrutiner 

Något vi tidigt i undersökningen funderade över var att på uppdrag av ett rederi, arbeta fram ett 

förslag för revideringsrutiner till rederiet eller ett specifikt fartyg. Detta arbete skulle kunna innefatta 

framtagande av skriftliga rutiner, upphandlande av rättigheter till CAD-program och 

arkivprogram/databas, samt skriva lathundar och manualer till dessa. 

6.2.2 Från pappersritning till digital form 

Ett annat möjligt projektarbete skulle kunna vara att på uppdrag av ett rederi, överföra befintliga 

pappersritningar till digital form med hjälp av CAD-program. 

6.2.3 En kvantitativ studie 

Då vår studie var av en kvalitativ och kvantitativ art med ansatsen att utröna eventuella faktorer till 

att ritningar inte hålls uppdaterade, valde vi att koncentrera tiden till färre respondenter. Då vi med 

detta fåtal respondenter noterade att tillbud skett är detta något som vi anser relevant att följas upp 

i en kvantitativ studie för att kartlägga hur vanligt detta är. Alternativt att söka trender i 

befraktningstyp. 

6.2.4 En tvärvetenskaplig studie 

Under vår undersökning stötte vi på uttryck som hemtam, hemmablind, lathet och brist på 

engagemang. Vi har uppmärksammat att attityden till ritningsrevidering skiljer sig åt bland de 

tillfrågade. Även resultatet av vår studie, brist på rutiner, leder en att fråga varför inte befälen 

ombord redan har utfärdat tydliga rutiner. Med tanke på studiens art har vi valt att lämna dessa 

områden oberörda. Det passar bättre för en beteendevetare att undersöka de faktorerna. 
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Bilaga A 

Revidering av ritningar ombord 

 

Hej, vi är två elever på sista terminen på sjöingenjörsprogrammet på sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi 

håller nu på med vårat examensarbete. Detta berör revidering av ritningar, och orsaker till att 

ritningar ombord inte alltid stämmer helt med verkligheten. 

 

Vi bifogar ett frågeformulär som enklast fylls i direkt i dokumentet.  

 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att begränsas för användning enbart i 

arbetet. Arbetet kommer att bli en offentlig handling. Dock kommer konfidentialiteten behållas och 

endast ett sammanslaget resultat presenteras. 

 

Tackar på förhand. 

 

Eventuella frågor ställs till: 

Björn Grönqvist  Torbjörn Beyersdorf 

 XXXX – XX XX XX  XXXX – XX XX XX 

XXXXXXXXXXXX@XXXX.com  XXXXXXXXXXXX@XXXX.com   



 

 

 

1 – Vad finns det för regler gällande revidering av systemritningar vid mindre ombyggnationer? 

Måste aktuella ritningar finnas ombord och/eller iland hos rederiet? Behöver de ens finnas 

överhuvudtaget? 

(ex. rördragning, ventiler, pumpar) 

 

2 - Vad finns det för regler gällande revidering av systemritningar vid större ombyggnationer? 

(ex. HFO- till DO-drift, byte av huvudmaskin, förlängning) 

 

3 - Har ni tillsammans med rederierna regelbundna revideringar av samtliga systemritningar? 

(ex. i samband med omfattande varvsbesök och klassning) 

 

4 - Vad gäller vid nybyggnation? 

(Kompletta ritningar ombord/iland?) 

 

5 - Vad gäller vid förvärv av äldre/utländska fartyg? 

(Kompletta ritningar ombord/iland?) 

 

6 - Görs det någon kontroll av att samtliga systemritningar finns tillgängliga ombord? 

(ev. stickprov) 

 

7 - Kontrolleras på något sätt om systemritningarna ombord är korrekta? 

(ev. stickprov) 

 

8 - Vem ansvarar för att systemritningarna ombord är korrekta? 

(ligger allt ansvar på tekniske chefen ombord, rederiets technical superintendent?) 

 



 

 

 

9 - Hur ser man på om anteckningar och provisoriska korrektioner finns på systemritningarna 

ombord? 

(ex. tippex, egna handgjorda kompletteringar, understrykningar, lösa blad, etc.) 

 

 

Tackar så mycket för er medverkan! 

/Björn Grönqvist & Torbjörn Beyersdorf 

  



 

 

 

Bilaga B 

Revidering av ritningar ombord 

 

Hej, vi är två elever på sista terminen på sjöingenjörsprogrammet på sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi 

håller nu på med vårat examensarbete. Detta berör revidering av ritningar, och orsaker till att 

ritningar ombord inte alltid stämmer helt med verkligheten. 

 

Vi bifogar ett frågeformulär som enklast fylls i direkt i dokumentet.  

 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att begränsas för användning enbart i 

arbetet. Arbetet kommer att bli en offentlig handling. Dock kommer konfidentialiteten behållas och 

endast ett sammanslaget resultat presenteras. 

 

Tackar på förhand. 

 

Eventuella frågor ställs till: 

Björn Grönqvist  Torbjörn Beyersdorf 

 XXXX – XX XX XX  XXXX – XX XX XX 

XXXXXXXXXXXX@XXXX.com XXXXXXXXXXXX@XXXX.com   



 

 

 

1 - Vad är eran policy gällande revidering av systemritningar vid mindre ombyggnationer? Måste 

aktuella ritningar finnas ombord eller enbart iland hos ’kontoret’? Behöver de ens finnas 

överhuvudtaget? 

(ex. rördragning, ventiler, pumpar) 

 

1b - Ett arbete utförs ombord där en ändring görs till ett system, ex. omdragning av sludge, ny 

komponent som kopplas på SW-slingan etc. Hur ser processen av revideringen för ritningen ut. 

(ex. Idé om utförande skickas till kontor, godkänns, arbete utförs, ritning revideras, skickas till kontor, 

ritas in i program/för hand, godkänns, reviderad ritning skickas tillbaka till båten) 

 

2 - Vad är eran policy gällande revidering av systemritningar vid större ombyggnationer? 

(ex. HFO- till DO-drift, byte av huvudmaskin, förlängning) 

 

3 - Har man regelbundna revideringar av samtliga systemritningar? 

(ex. i samband med omfattande varvsbesök och klassning) 

 

4 - Vad gäller vid nybyggnation? 

(Kompletta ritningar ombord/iland?) 

 

5 - Vad gäller vid förvärv av äldre/utländska fartyg? 

(Kompletta ritningar ombord/iland?) 

 

6 - Görs det någon kontroll av att samtliga systemritningar finns tillgängliga ombord? 

(ev. stickprov) 

 

7 - Kontrolleras på något sätt om systemritningarna ombord är korrekta? 

(ev. stickprov) 



 

 

 

 

8 - Vem ansvarar för att systemritningarna ombord är korrekta? 

(ligger allt ansvar på tekniske chefen ombord, rederiets inspektör?) 

 

9 - Hur ser man på om anteckningar och provisoriska korrektioner finns på systemritningarna 

ombord? Kommer reviderade ritningar som lösa blad/filer i datorn eller som nyutskrivna ritningar? 

(ex. tippex, egna handgjorda kompletteringar, understrykningar, lösa blad, etc.) 

 

10 - Hur skulle ni se på möjligheten att skaffa något CAD-program ombord, samt låta personalen gå 

en enklare kurs i det för att underlätta revidering ombord? 

 

11 - Hur skulle ni eventuellt vilja förbättra rutinerna kring revidering av systemritningar ombord? 

 

12 – Vad kan eventuella brister i uppdateringen av ritningar bero på? 

(ex. dålig kommunikation, folk blir ’hemmatama’, slarv, lathet, okunskap) 

 

 

Tackar så mycket för er medverkan! 

/Björn Grönqvist & Torbjörn Beyersdorf 



 

 

 

Bilaga C 

Intervjumall 

Respondent:   Datum: 

 Har du råkat ut för ofullständiga uppsättningar ritningar eller direkta 

felaktigheter i dessa? 

 

 

 Tillförlitlighet? 

 

 

 

 Tillbud eller olyckor? 

 

 

 

 Rutiner 

 

 

 

 Ansvarsfrågan 

 

 

 

 CAD, övergång till digitala ritningar, gamla/nya fartyg? 

 

 

 

 Orsaker; tidsbrist, lathet, otydligheter? 

  



 

 

 

Bilaga D 

Revidering av ritningar ombord 

 

Hej, vi är två elever på sista terminen på sjöingenjörsprogrammet på sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi 

håller nu på med vårat examensarbete. Detta berör revidering av ritningar, och orsaker till att 

ritningar ombord inte alltid stämmer helt med verkligheten. Vi förstår att alla kanske inte har upplevt 

detta, men vi ber er ändå att svara på enkäten.  

Detta är en enkät som riktar sig till ombordanställda inom svenska rederier. Syftet är att undersöka 

de ombordanställdas åsikter och upplevelser gällande revidering av systemritningar ombord. 

Deltagandet är frivilligt men vi hoppas att ni tar ändå tar er tiden att svara, för att inte kompromissa 

validiteten i undersökningen. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att begränsas för användning enbart i 

arbetet. Arbetet kommer att bli en offentlig handling. Dock kommer konfidentialiteten behållas och 

endast ett sammanslaget resultat presenteras. 

 

Tackar på förhand. 

 

Eventuella frågor ställs till: 

Björn Grönqvist  Torbjörn Beyersdorf 

 XXXX – XX XX XX  XXXX – XX XX XX 

XXXXXXXXXXXX@XXXX.com XXXXXXXXXXXX@XXXX.com  



 

 

 

Enkät – Revidering av ritningar 

 

Vad är er anställning ombord? 

 

 Chief   1:e maskinist 

 2:e maskinist   Den som utfört arbetet 

Arbetsledaren för arbetet  Annan person 

 

Kommentarer:     

      

      

      

       

 



 

 

 

1. Har du varit med om att ritningar inte stämt överens med verkligheten ute i maskinrummet? 

 

 Ja Nej 

 

Kommentarer:     

      

      

      

       

 

 

2. Anser du att brist på tydligt formulerade rutiner angående hur revidering av ritningar ska gå till 

ombord är en bidragande faktor till att ritningar inte alltid hålls fullt uppdaterade? 

 

 Håller i hög grad med. 

 Håller med till viss del. 

 Håller inte helt med. 

 Håller inte alls med. 

 

Kommentarer:     

      

      

      

       

 

  



 

 

 

3. Anser du att otydligheter i hos vem ansvaret ligger att revidera ritningar ombord är en bidragande 

faktor till att ritningar inte alltid hålls fullt uppdaterade? 

 

 Håller i hög grad med. 

 Håller med till viss del. 

 Håller inte helt med. 

 Håller inte alls med. 

 

Kommentarer:     

      

      

      

       

 

 

4. Anser du att det finns en möjlighet att en besättning ombord blir för vana vid sin arbetsplats att de 

tar saker för givna, som en bidragande faktor att ritningar inte alltid hålls fullt uppdaterade? 

 

 Håller i hög grad med. 

 Håller med till viss del. 

 Håller inte helt med. 

 Håller inte alls med. 

 

Kommentarer:     

      

      

      

       



 

 

 

5. Anser du att brist på tid är en bidragande faktor till att ritningar inte alltid hålls fullt uppdaterade? 

 

 Håller i hög grad med. 

 Håller med till viss del. 

 Håller inte helt med. 

 Håller inte alls med. 

 

Kommentarer:     

      

      

      

       

 

 

6. Hur ställer du dig till att använda något slags CAD-system för att uppdatera ritningar ombord? 

 

 Mycket positiv. 

 Positiv. 

 Varken eller. 

 Negativ 

 Mycket negativ. 

 

Kommentarer:     

      

      

      

       



 

 

 

7. Tror du att tydligare rutiner kring revidering av ritningar skulle underlätta att hålla ritningar 

uppdaterade? 

 

 Ja 

 Nej 

 

Kommentarer:     

      

      

      

       

 

 


