
 

 

 

 

 

 

 

 

Sjökaptensprogrammet 

Examensarbete 

 

Alarm på bryggan –     

  trygghet och irritation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Zaremba 

Jem Petersson 

2011-05-27 

Program: Sjökaptensprogrammet 

Ämne: Självständigt arbete 

Nivå: 15 hp 

Kurskod: SA300S 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

sjo@lnu.se  

Lnu.se 



 

iii 

 

Linnéuniversitetet  

 

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

 

Utbildningsprogram: Sjökaptensprogrammet 

Arbetets art:  Examensarbete, 15 hp 

Titel:   Alarm på bryggan – trygghet och irritation 

Författare:   Anja Zaremba, Jem Petersson 

Handledare:  Robert Fredriksson 

 

 

 

ABSTRAKT  

 

Arbetet på fartygsbryggor består till en stor del av kontrolluppgifter. Operatörerna, 

bryggteamet, har därför kontroll- och alarmsystem till förfogande. Samspelet mellan 

människa och system beror delvis på användarens kunskaper och erfarenheter och 

delvis på bryggdesign och teknikens användarvänlighet. Arbetets ämne är hanteringen 

av alarm och alarmsystem på fartygsbryggor. Syftet var att undersöka om det finns 

strategier för detta och i så fall att belysa hur dessa strategier ser ut. Därför undersöktes 

sju styrmäns erfarenheter med kvalitativa metoder, med halvstrukturerade intervjuer och 

med innehållsanalys. 

  

Undersökningen ledde bl. a. till följande slutsatser: 

Alarmhanteringen sker i stort sätt enligt oskrivna regler och överenskommelser. Det ses 

som en del av yrket och sker vid sidan om.  

Styrmännen följer ett handlingsschema när ett alarm påkallar uppmärksamhet. 

Styrmännen konstruerar sina egna verktyg och metoder för att komma tillrätta med 

ergonomiska problem och med felfunktioner. 
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ABSTRACT  

 

Work on a navigational bridge consists to a great extent of control tasks. Control and 

alarm systems are available to facilitate this work. The interaction between humans and 

systems depends partly on the user's knowledge and experience and partly on bridge 

design and technologies’ usability. The topic of this thesis is the handling of alarms and 

alarm systems on navigational bridges. The aim was to study whether there are 

strategies for this and if so, to illustrate how these strategies work. For this reason seven 

officers’ experiences were examined with qualitative methods, semi-structured 

interviews and content analysis.  

 

The investigation led among other things to the following conclusions: 

 Alarm handling is often done according to unwritten rules and agreements. It is seen as 

part of the profession and is done on the side. 

Officers follow a scheme when an alarm calls for their attention. 

Officers construct their own tools and methods to deal with ergonomic problems and 

malfunctions. 
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Förkortningar och uttryck 

 

 
AIS Automatic Radar Plotting Aid 

Alarm                                     

 

En enhet som informerar en operatör om en viss status med 

optiska och/eller akustiska medel 

Alarmdisplay                    En skärm som visar information från ett eller flera alarm 

Alarmindikator                       En visare i form av en ljudsignal, lampa eller ett meddelande på 

en display 

ARPA                                     Automatic Radar Plotting Aids 

Autopilot                                 

 

Sv. automatstyrning, ett system som används för att styra ett 

fordon utan hjälp av en människa 

Byssa Köket ombord på ett fartyg, även kabyssa (eng. galley, caboose) 

Copilot                     En assisterande styrman, (eng. cooperating pilot) 

CPA                                       Closest Point of Approach 

Dödmansalarm                        Ett slags påminnelsealarm för att hålla utkik vid ensam bryggvakt 

Död räkning Ett sätt att beräkna positionen utan att använda fixpunkter, dvs. 

bara med kurs och distans 

ECDIS                                     Electronic Chart and Display Information System 

Ekolod                                     Ett system för att mäta vattendjup med hjälp av ljudpulser 

GMDSS                                  Global Maritime Distress and Safety System 

GPS                                        Global Positioning Satellite-System 

IMO                                        International Maritime Organization 

KMA                                       Kalmar Maritime Academy 

Logg                                       Mätinstrument för ett fartygs fart genom vattnet 

MARPOL             International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships 

Navigatör                                En person som navigerar ett fartyg 

OOW                                       Officer Of the Watch 

Plotting                                   

 

Sv. Plottning, att t. ex. överföra en position till ett 

koordinatsystem i ett sjökort eller en monitor                                 

RADAR                                  Radio Detection And Ranging 

Roderindikator                        En analog eller digital visare för rodervinkel i förhållande till 

fartyget 

Roro                                        Roll On Roll Off 

RPM                                        Revolutions Per Minute 

TCPA                                      Time to Closest Point of Approach 
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Förord 

 

Det här arbetet skrivs av två sjökaptensstudenter som går fjärde året av en fyraårig 

utbildning vid Kalmar Maritime Academy (KMA) som leder till en sjökaptensexamen. 

Under utbildningen har vi genomgått tre praktikperioder (fartygsförlagd utbildning).  

 

Ett problem som vi har lagt märke till och som har varit diskussionsföremål är alarmen 

på fartygsbryggor. Det har funnits klagomål om irriterande, störande alarmljud och 

diskussioner om alarmprioriteter. Alarmuppsättningar på fartygsbryggor verkar inte 

vara helt genomtänkta, så att användarna ibland konstruerar egna förbättringar. Vi har 

kunnat observera att det på fartygen finns olika lösningar för liknande problem. På ett 

fartyg fanns det ett tungt föremål som placerades på kvitteringsknappen för att hålla den 

intryckt, så att man skulle slippa reagera på den återkommande signalen. På ett annat 

fartyg hade bryggteamet i samråd med elektrikern hittat en annan lösning. Den bestod i 

att fördröja alarmutlösningen med några sekunder, så att alarmet inte kunde uppstå i 

onödan. 

 

Övningar i KMA:s fartygssimulatorer har gett oss erfarenheter om vårt eget sätt att 

hantera och reagera på alarmsignaler. Eftersom vi är nybörjare på det speciella 

apparatspråket hände det inte sällan att vi kände oss hjälplösa, irriterade eller blev till 

och med arg på en signal som vi inte kunde förstå. 

 

Vi vill här passa på att tacka alla respondenter som har ställt upp för intervju. Vi vill 

även tacka våra opponenter som har gett oss mycket bra konstruktiv kritik.     
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1 Introduktion 

 

Det här arbetet riktar sig både till sjöfartsstudenter och till utomstående intresserade. I 

det här kapitlet ges därför en introduktion om ämnets relevans för sjöfarten och det 

förklaras en del om styrmännens arbete på fartygsbryggor. Vidare ges det en överblick 

över vilka funderingar som har lett oss till arbetets undersökningsföremål. 

 

År 1995 gick det panamaflaggade kryssningsfartyget Royal Majesty på grund utanför 

USA:s östkust. Olyckskedjan började när GPS antennen obemärkt gick av och GPS 

mottagaren till följd gick över i ett mode med död räkning. GPS mottagaren fortsatte 

visa positioner och sände positionerna till instrumenten som den var ihopkopplad med, 

bl. a. autopiloten. Positionerna var framräknade utan hänsyn till vind och ström. Detta 

förorsakade en kursavvikelse på 17 nautiska mil. Felet förblev obemärkt under en 

tidsperiod på 34 timmar. Orsaker för detta var att alarmsignalen i GPS mottagaren för 

modeändring var av låg ljudstyrka och kort varaktighet. Alarminformationen i displayen 

bestod av två bokstavskombinationer. Bokstavsstorleken var liten i förhållande till 

sifferstorleken som angav positionen. Andra bidragande orsaker var att autopiloten inte 

var konfigurerad för att jämföra positionsuppgifter från flera oberoende 

positioneringssystem och att det saknades ett alarm för positionsavvikelse mellan 

systemen. (National Transportation Safety Board, 1997, ss. 2, 30). 

 

Även om det fanns många andra orsaker för befälens omedvetenhet ger olycksfallet en 

fingervisning om betydelsen av alarmdesign och bryggans ergonomi. Det kan 

spekuleras i om olyckan hade kunnat förhindras om GPS alarmets ljudstyrka hade varit 

högre eller om det hade funnits fler alarm som indikerade för de olika momenten inom 

felkedjan. Behöver fartygsbryggor utrustas med fler och högre alarm eller finns det även 

risker med det? 

 

En granskning
1
 av haverirapporter på Transportstyrelsens hemsida med sökordet ”larm” 

ledde oss fram till andra olyckor med alarm som bidragande orsak: 

                                                           

1
 Vi har granskat publicerade haverirapporter på Transportstyrelsens hemsida år 1997 till år 2010. 
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 Grundstötningen av passagerarfartyget Josephine af Ingarö, 2008 

(Sjöfartsinspektionen, 2008a). 

 Maskinhaveri med åtföljande grundstötning av torrlastfartyget Vinga, 2008 

(Sjöfartsinspektionen, 2008b). 

I det första fallet var alarmfunktionen i ekolodet avstängt med anledning av att förhindra 

alarmutlösning vid manövrering till kaj. I det andra fallet handlade det om en 

panikreaktion på alarmljudet.  

 

Vi har även granskat incidentrapporteringssystemet Insjö
2
 och har funnit en rapport som 

ger ett exempel på risken med alarm. 

 

”Händelse: 

Robertsson autopilot AP9 Adaptive larmar oupphörligen hela resan mellan Skagen och 

Oslofjordens mynning, dvs mellan 2100 och 0300. Larmet ljuder från 1g/10sek till 1g/minut. 

Detta driver vakthavande styrman och matros till vansinne då man hela tiden måste kvittera 

larmet och till slut inte tänker på något annat. 

 

Konsekvens: 

Larmet stör och irriterar bryggans vakt och är ett hot mot en säker framfart av fartyget.” 

 

(INSJÖ, 2004). 

 

En styrman eller ett bryggteam måste för att säkert kunna framföra fartyget alltid 

bedöma situationen som fartyget befinner sig i. Observation av fartygets omgivning 

som väder, ström, trafik, fartområdets beskaffenhet och observation av fartygets inre 

tillstånd, t. ex. styr- och framdrivningsmaskineriet, last, barlast, säkerhet av de 

ombordvarande, ingår i situationsbedömningen. Avgörande för situationen är även 

avsikten med navigeringen, dvs. om man ska angöra en hamn, segla i skärgård med 

trånga passager och grund eller om man befinner sig på öppet vatten. Styrmännens 

navigationsuppgifter och ansvar står beskrivna i Sjöfartsverkets föreskrifter om 

vakthållning, SJÖFS 2005:7 (Sjöfartsverket, 2005). 

                                                           

2
 Insjö är förkortningen för Informationssystemet om incidenter inom sjöfarten. 
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I försvarsmaktens lärobok Navigation 3 skriver Christer Brandt att dagens 

fartygshantering ständigt ställs inför nya krav avseende säkerhet och lönsamhet. Det 

sker en fortlöpande utveckling på alla delområden som ingår i fartygshanteringen och 

därtill hörande system såsom navigering, kommunikation, maskinautomatik och 

lasthantering. Gemensamt för alla delområden är den ökande automatiseringen med vars 

hjälp man försöker att eliminera rutinarbeten och all krävande övervakning. 

(Försvarsmakten, 1999, s. 179). 

 

Övervakningstekniken ombord på ett fartyg är konstruerad för att underlätta 

kontrolluppgifterna för de som framför fartyget. Den ska hjälpa befälen att skapa sig en 

mental bild av situationen, dvs. hjälpa till med att skapa och upprätthålla överblicken.  

 

För att underlätta navigeringen och övervakningsarbetet har operatören på bryggan 

teknisk utrustning till förfogande. Radar med ARPA, GPS, AIS, elektroniskt sjökort, 

ekolod och logg etc. som ger en bild av omgivningen och fartygets position. Styr- och 

framdrivningsmaskineriet kontrolleras med hjälp av en automatisk styrinrättning och en 

maskinkontrollpanel. Säkerheten ombord övervakas på bryggan med bl. a. 

statusindikering för vattentäta dörrar och en brandlarmspanel.  

 

Utrustning som ovan beskrivet gäller i stort sätt för fartyg från 10 000 brt och uppåt 

men kan även finnas på mindre fartyg. Övervakningsutrustningen varierar givetvis med 

fartygstyp. I International Convention for the Safety of Live at Sea (SOLAS) står det 

angivet vilken utrustning som måste finnas på fartyg beroende på tonnage, fartygstyp 

och fartområde. GMDSS utrustning regleras av SOLAS kapitel IV, brandlarmssystem 

regleras i kapitel II. Vilken navigationsutrustning som måste finnas på vilka 

fartygstyper föreskriver SOLAS i kapitel V, regel 19. Kapitel V, regel 18 handlar om 

krav för navigationsutrustningen. Här finns det hänvisningar till 35 IMO resolutioner 

som anger specifika krav för varje enskilt instrument som måste enligt regel 19 

installeras på bryggor. (IMO, 2004). Om instrumentet i fråga skall vara utrustat med 

alarm och indikatorer finns det detaljerade beskrivningar i dessa resolutioner. I ARPA 

och elektronisk sjökort finns det t. ex. möjligheter för användaren att bestämma gränser 

för t. ex. CPA och TCPA, såväl för plottade radarmål som för AIS mål.  
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För fartygsbryggor har vi hittat regler i SOLAS kap. V, regel 15, som bl. a. föreskriver 

principer avseende bryggdesign, konstruktion, placering av navigationsutrustning samt 

bryggrutiner. Här anges bl. a. att bryggan skall vara utformad så att bryggteamet 

kontinuerligt och på ett bekvämt sätt får tillgång till nödvändig information. 

Informationen skall presenteras på ett klart och entydigt sätt. Vidare skall bryggan vara 

utformad för att minimera överflödigt eller onödigt arbete. Risken för mänskligt fel 

skall minimeras. Om sådana fel förekommer ska de upptäckas genom övervakning och 

alarmsystem. (IMO, 2004).  

 

På många bryggor är apparaterna eller en del av de integrerade, det betyder att de 

kommunicerar med varandra och med en dator som jämför och matchar inkommande 

information. Hur många och vilka apparater som är ihopkopplade varierar mellan 

fartygen (Försvarsmakten, 1999, s. 173). Informationen kan visas på flera displayer och 

i olika former. Många apparater har inbyggda alarmfunktioner som indikerar 

felfunktioner eller fel i kommunikationen med de system som de är integrerade med. 

Detta kan medföra att en felfunktion utlöser alarm på flera ställen (panel och skärm). 

Antalet kvitteringsmöjligheter varierar med olika kombinationskonstellationer. 

Detaljerade krav och specifikationer för integrerade bryggsystem beskrivs i IMO 

resolution MSC.252(83) (IMO, 2007) 

 

IMO RESOLUTION A.1021(26), Code on Alerts and Indicators är ett kompletterande 

regelverk för SOLAS och där tillhörande resolutioner, även för Marpol och många 

andra regelverk. Koden ger vägledning om hur alarmsystem (som är krav enligt SOLAS 

m. m.) skall vara utformade. Den definierar olika sorters alarm och hur hörbara och 

visuella signaler skall vara utformade för att sätta tydliga prioriteter emellan dem. Det 

beskrivs hur kvittering och nollställning skall ske. I regel 4.1 står det att presentation av 

alarm och indikationer bör vara tydlig, entydig och konsekvent. Alarmen på 

fartygsbryggan bör dessutom minimeras till dem som är nödvändiga bryggalarm. I regel 

9.2 står det att alarm och indikatorer förutom nödlarm ska arrangeras i grupper så långt 

som det är praktiskt möjligt. I regel 9.5.1 står det att anledningen till grupperingen är att 

minska ner antalet olika typer av alarm och indikatorer, för att ge personalen en snabb 
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och entydig information. Detta för att vakthavande befäl ska kunna ägna full 

uppmärksamhet åt säker navigering av fartyget. (IMO, 2009). 

 

Trots att arbetet på bryggan har fått så mycket avlastning genom övervakningstekniken 

beskrivs det att alarmen kan vara distraherande och en orsak till felfokusering, dvs. leda 

bort uppmärksamheten från situationen som fartyget befinner sig i (Criwall & Dillner, 

2010, ss. 16 f, 23). Kontroll- och övervakningsinstrument kan indikera på olika vis, 

akustiskt eller visuellt som indikatorlampor och displaymeddelanden. Enligt Jones et al. 

är det framförallt akustiska alarm som upplevs som störande, men också en uppsjö av 

displaymeddelanden kan förorsaka förvirring och felfokusering, som i sin tur minskar 

användarens uppmärksamhet. (Jones, Earthy, Fort, & Gould, 2006) 

 

Vi är intresserade av om styrmännen är medvetna om risken med felfokuseringen och i 

så fall om de har strategier för att undvika felfokusering när ett alarm indikerar. 

 

Lützhöft som har undersökt hur sjömän arbetar på bryggan beskriver klyftor mellan 

sjömännens tanke- och arbetssätt och det som reglerar arbetet på bryggan, här menar 

hon föreskrifter och lagar såväl som bryggans utformning. Sjömän måste dagligen 

arbeta för att överbrygga dessa klyftor som finns på flera områden. Dessa områden är  

människoarbete och maskinarbete, informationsrepresentation, regler och föreskrifter, 

lärande och användande. Hon konstaterar att många av de så kallade integrerade system 

inte är särskild välintegrerade – varken sinsemellan eller för samarbetet med de 

mänskliga användarna. Sjömäns arbete består här av att integrera sig själva för att 

överhuvudtaget kunna använda tekniken. De måste tolka olika sätt av 

informationsrepresentation, kompromissa mellan lagar, föreskrifter och praktik och de 

är tvungna att lära sig ny teknik medan de använder den. För att beskriva detta arbete 

har Lützhöft präglat begreppet integration work. Som ämne för vidare forskning 

föreslår hon att undersöka home-made reminders och ad-hoc solutions, som vi kommer 

att kalla för självtillverkade hjälpmedel på bryggor. Sådana hjälpmedel kan vara post-

it® lappar, skyltar och checklistor. De kan ge hänvisningar om klyftor mellan teknikens 

möjligheter och användarnas behov. (Lützhöft, 2004, ss. xi-xiii, 93) 
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Inspirerade av Lützhöfts arbete är vi intresserade hur integration work kan te sig i 

alarmsammanhang. Vi vill ta reda på var dessa klyftor öppnar sig och vi är övertygade 

om att styrmän har strategier eller omedvetna metoder för att överbrygga dessa klyftor. 

Vi vill undersöka om det finns skillnader mellan styrmäns behov för alarmteknik och 

det som tillverkarna tror om deras behov. I fall det finns sådana skillnader vill vi även 

veta vilka lösningar styrmän väljer för att kunna sköta sitt arbete. 

 

När vi frågar den enskilde styrmannen om dessa klyftor och strategier så måste vi kunna 

tolka svaren med avseende på hans individuella bakgrund och värderingar. Vi bör därför 

fråga om hur han uppfattar sin utrustnings funktioner och möjligheter. Vidare är det av 

betydelse att veta hur den personen beskriver sina attityder mot alarm och mot 

alarmtekniken som han arbetar med. Upplevs alarmen som en trygghet eller är det 

kanske irritationskänslan som överväger? Ser han överhuvudtaget klyftorna som 

Lützhöft beskriver eller är han kanske väldigt nöjd med alarmtekniken på sitt fartyg? 

 

1.1 Syfte 

 

Vi vill undersöka om svenska styrmän i yrkesmässig trafik använder strategier för att 

hantera alarmtekniken på deras bryggor på ett enligt deras uppfattning fungerande sätt. 

Framförallt vill vi belysa hur dessa strategier ser ut. 
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1.2 Frågeställning 

 

1. Hur uppfattar de tillfrågade styrmännen alarmteknikens funktioner och 

möjligheter på deras bryggor och hur beskriver de sina attityder mot alarm? 

 

2. Vilka personliga rutiner och lösningar beskriver de tillfrågade styrmännen för 

hantering av alarm och alarmtekniken på deras bryggor? Vad anser de att sina 

bryggteam har för lösningar? 

 

3. Är de tillfrågade styrmännen medvetna om risken med felfokusering och har de i 

så fall strategier för att undvika detta? 

 

4. Kan de tillfrågade styrmännen ge exempel på problem med alarmtekniken som 

resulterar ur skillnader mellan deras behov och hur den tekniken är utformad? 

Kan de beskriva strategier för att lösa dessa problem? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Undersökningen är öppen för alla alarm som kan finnas på respondenternas 

fartygsbryggor eftersom de utgör miljön som de arbetar i. Vi undantar dödmansalarm 

från undersökningen eftersom vi tror att ämnet kan leda till långa grundläggande 

diskussioner som inte har någon relevans till syftet. Besättningens agerande efter att ett 

alarm har indikerat en farlig situation som t. ex. brand, intag av vatten eller liknande 

undersöks inte. 

 

Vi är ute efter erfarenheter, därför vill vi undersöka styrmän som har minst ett års 

yrkeserfarenhet. Vi är tvungna att undersöka de styrmännen som vi kan få tag på lokalt i 

tätorten Kalmar, där vi bor och studerar. Undersökningen genomförs samtidigt som 

studierna pågår. Urvalet blir därmed ett bekvämlighetsurval ur gruppen svenska styrmän 

i civil yrkestrafik. Undersökningen är öppen för alla fartygstyper, fartygen skall 
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åtminstone vara utrustade med radar, ARPA, gyrokompass, GPS, automatstyrning och 

brandlarm. 
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2 Teori 

 

I teorikapitlet presenteras den forskningen som har inspirerat oss till det här arbetet. 

Vidare skall litteraturen stödja vårt antagande att det kan finnas problem med 

hanteringen av alarmtekniken och även strategier för att lösa problemen.  

 

2.1 Alarmdesign 

 

Improving the design and management of alarm systems är en kort avhandling som är 

skriven av fyra författare med stöd av Lloyd’s Register, UK och har presenterats för 

World Maritime Technology Conference som hölls i mars 2006 (WMTC, 2006). 

Lloyd’s Register Group (LR) grundades år 1760 och har varit aktiva inom 

sjöfartsnäringen i 250 år. LR är en vinstdrivande och välrenommerad organisation och 

är bl. a. ett av världens tio största och ledande klassificeringssällskap som ingår i 

sammanslutningen International Association of Classification Societies (IACS). 

(Lloyd’s Register Group, 2010). Avhandlingen tar upp problematiken kring bl. a. 

design, utprovning, skötsel, övervakning och användarens roll inom olika alarmsystem 

som förekommer ombord på fartyg och i land, med tonvikten på fartygssidan. De 

förklarar hur alarmsystemen ska utformas för att fungera på bästa tänkbara sätt. I 

avhandlingen stödjer sig författarna på olika typer av forskning som har gjorts på 

området.  

 

Författarna tar upp kända klagomål bland sjömän t. ex. distrahering genom alarmläten 

som orsakar avbrott i arbetet och en ökad arbetsbelastning förorsakad av behovet att 

kvittera återkommande alarmsignaler.   

 

Det beskrivs att traditionella alarmkretsar och indikationer har blivit ersatta av ett 

tilltagande antal datoriserade alarmsystem med växande komplexitet. Denna automation 

och ökade funktionalitet anses ha operativa fördelar och kan reducera besättningens 

arbetsbelastning, men det varnas att fördelarna bara kan tas tillvara om alarmsystemets 

design, management och drift följer ergonomiska principer. Typiska problem som 

uppstår när det finns brister inom nämnda områden beskrivs som 
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- Återkommande felalarm som orsakar distrahering hos operatören (vakthavande) 

med risk för ignorering och nonchalering 

- Långa alarmlistor, där det kan bli problematiskt att skilja mellan allvarliga 

problem och problem av mindre betydelse 

- Alarmkaskader förorsakade av en och samma händelse som orsakar förhöjd 

arbetsbelastning då alarmkvitterandet blir en huvuduppgift i en kritisk situation 

- Svårtolkade alarm där det är svårt att spåra felkedjans förlopp eller bedöma 

handlingsprioriteten 

 

Vidare skriver Jones et al. att det hittills inte finns bra lösningar för att förmedla ett 

systems status till operatören och därmed leda operatörens uppmärksamhet till läget 

som systemet befinner sig i (mode awareness). I kombination med ökad automation kan 

användandet av alarm för statusindikation förvandla operatörens uppgift från aktiv 

kontroll till passivt maskinbetjänande (Jones, Earthy, Fort, & Gould, 2006).  

 

2.2 Situationsmedvetenhet 

 

Dr. Mica R. Endsley är en av de främsta inom systemdesign för bl. a. flyg- och 

rymdteknologi. Hennes forskning handlar primärt om situationsmedvetenhet (situation 

awareness (SA)). Hon har utvecklat en modell som hon kallar för Model of situation 

awareness in dynamic decision making. I modellen beskrivs det att beslut fattas i tre 

steg. Först och främst behövs det situationsmedvetenhet, sedan kan det fattas ett beslut 

om hur man ska agera och sedan därefter handla på ett hållbart sätt. (Endsley, Bolté, & 

Jones, 2003, ss. 9-10). 

 

Hennes definition av situationsmedvetenhet lyder: 

 

 "the perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the 

comprehension of their meaning, and the projection of their status in the near future”. 

  

(Endsley, Bolté, & Jones, 2003, s. 13). 
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Situationsmedvetenhet består av tre nivåer: uppfattande av den rådande situationen, 

förståelse av den rådande situationen och projicering till framtida status (Endsley, Bolté, 

& Jones, 2003, s. 13). 

 

I hennes bok Designing for Situation Awareness finns det ett kapitel som bl. a. handlar 

om alarm. Där beskrivs det vilka karaktärer som alarm ska ha för att på ett så effektivt 

sätt som möjligt dra till sig operatörens uppmärksamhet och få denne att följa upp och 

agera som det är tänkt på alarmsystemet i fråga. Den karaktäristik som gör det mest 

troligt att en operatör kommer att reagera snabbt på ett alarm, är hur hög ljudstyrkan på 

alarmet är. Andra faktorer som också hjälper till att påverka hur pass allvarligt ett alarm 

uppfattas som, är dess frekvens, överton, tempo, repetition, nivå, rytm och melodisk 

struktur. (Endsley, Bolté, & Jones, 2003, s. 159).  

 

Mängden information som man har tillgång till påverkar inte nödvändigtvis graden av 

situationsmedvetenhet utan det viktiga är att ha rätt information tillgänglig vid varje 

enskild situation (Endsley & Garland, 2000, s. 28). Situationsmedvetenhet har kommit 

att bli ett liknande psykologiskt begrepp som intelligens, vaksamhet, uppmärksamhet, 

utmattning, stress, kompatibilitet och arbetsbelastning (Endsley & Garland, 2000, s. 33). 

 

2.3 Integrationsarbete 

 

Margareta Lützhöft som är docent, föreläsare, forskare och sjökapten har skrivit The 

technology is great when it works, Maritime Technology and Human Integration on the 

Ship‟s Bridge. Hennes forskningsintressen är human factors inom Sjöfarten, med ett 

speciellt intresse för sjömäns arbetsmiljö, design och layout av kontrollcentra på fartyg 

och deras instrumentering. En gemensam faktor är att det rör sig om tvärvetenskapliga 

projekt där kunskap från flera discipliner tas tillvara. Hennes arbete följer de 

vetenskapliga stegen, med en ingående metoddiskussion. Det är många som refererar till 

den här avhandlingen. Arbetet färdigställdes 2004 och är högst aktuellt. Hon har i 

huvudsak gjort en kvalitativ ansats i sin forskning för att försöka förstå hur arbetet 

mellan människa och maskin går till på fartygsbryggor, och för att få fram nya idéer och 

tankesätt kring detta. Undersökningen pågick under fyra år och på 15 olika fartyg.  
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Lützhöft har undersökt hur sjömän på fartygsbryggor ser på sitt arbete och sina verktyg. 

Hon har präglat begreppet integration work (Integrationsarbete). Det arbetet utförs när 

en människa sammanfogar information och data från omgivningen, från maskiner och 

datorer, tolkar informationen och reagerar genom att förändra parametrar och konstruera 

handlingsplaner. Integration omfattar koordination av resurser, kooperation med 

apparater och kompromiss mellan mål och medel. Integrationsarbetet måste utföras av 

sjömännen själva eftersom apparaterna inte kan kommunicera på vägar som sjömän 

anser som användbara.  Integrationsarbetet innehåller olika beteenden. Anpassning kan 

ske på två vis; som system tailoring där systemet anpassas till användarens behov och 

som task tailoring där användaren anpassar sitt beteende. (Lützhöft, 2004, s. 60). Hon 

nämner också technology shedding där användaren skippar vissa moment i en uppgift 

eller nonchalerar delar av det tekniska systemet för att istället använda sina basala 

kunskaper. Technology shedding sker pga. tidsbrist, pga. kunskapsbrist (kunskapen om 

systemet) eller därför att man vill utföra arbetet ”för hand”, för övnings skull eller som 

tidsfördriv. (Lützhöft, 2004, s. 61). 

 

Lützhöft har kunnat observera integrationsarbetet på fyra nivåer:  

- Integration av människoarbete och maskinarbete 

- Integration av olika typer av informationsrepresentation 

- Integration av regler, föreskrifter och praktik 

- Integration av lärandet och användandet (learning and practice) 

(Lützhöft, 2004, s. 58). 

 

Om integration av människoarbete och maskinarbete skriver hon: 

 

”A machine does not „know‟ where it is and what the effects of its actions may be. The most 

important problem here may well be that it is never „ahead‟, can never anticipate […] Being 

ahead‟ is fundamental to maritime safety […]” 

 

(Lützhöft, 2004, s. 77).  

 

Integration av olika typer av informationsrepresentation är nödvändigt eftersom det är 

systemtillverkarna som väljer vilka instrument och vilka komponenter som ska 
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integreras på bryggan. De bestämmer även hur data och information representeras på 

display och skärmar. Det händer ofta att samma information representeras på flera olika 

sätt. För att jämföra och använda data är sjömän därmed tvungna att sätta sig in i 

datorernas ”tänkande”. (Lützhöft, 2004, s. 63 f). 

 

Regelverk och föreskrifter som styr arbetet på bryggan kan vara motstridiga med 

varandra eller med sjömännens traditionella sätt att arbeta. I det dagliga arbetet ombord 

betyder detta att sjömän är tvungna att kompromissa och prioritera. (Lützhöft, 2004, s. 

69 f). 

 

Lützhöft konstaterar att arbetet som sjöbefäl innebär ett livslångt lärande. Utveckling av 

ny teknik sker kontinuerligt men utbildning för användarna halkar efter. 

Sjöbefälsskolorna har svårt att hålla jämna steg och det är en kostnadsfaktor för 

rederierna att utbilda personalen. Därför är styrmän tvungna att bekanta sig med den nya 

tekniken medan de använder den. (Lützhöft, 2004, s. 80 ff). 

 

Hon drar bl.a. följande slutsatser: 

 

Många skenbart tekniskt integrerade maritima system är varken väl integrerade ur ett 

mänskligt kooperationsperspektiv eller från ett tekniskt perspektiv. Sjömän måste 

överbrygga klyftorna med integrationsarbetet, med anpassning, med att skräddarsy och 

med att ta genvägar. 

 

Tekniken kan bli ett hinder för det som en sjöman uppfattar som hans arbete. Detta kan 

inträffa när en operatör fokuserar på verktyget i stället för arbetet, som i sin tur beror på 

att verktyget blir synligt (genom att uppmärksamma på felfunktioner). Vid en sådan 

tidpunkt blir verktyget ineffektivt för arbetets utförande och detta ökar operatörens 

arbetsbelastning. 

                                                                                                      (Lützhöft, 2004, s. 88 f).  
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2.4 Teorins betydelse för det här arbetet  

 

Endsley och Lützhöft har undersökt hur människor beter sig i arbetsmiljöer som 

kännetecknas av en hög grad av automatisering och teknisk integration. Det finns 

likheter och skillnader i Endsleys definition av situationsmedvetenhet och Lützhöfts 

beskrivning av integrationsarbete. Deras syften är bland annat att visa upp var och hur 

förbättringar, som underlättar människors arbetsuppgifter, är möjliga. Dessa är 

förbättringar i den fysiska och kognitiva ergonomin. Jones et al. beskriver problemen 

med alarmteknikens utformning som kan uppträda under de nuvarande 

omständigheterna. Även Jones et al. kräver ergonomiska förbättringar. 

 

Enligt vår uppfattning handlar situationsmedvetenhet huvudsakligen om att behålla 

överblicken, att kunna bedöma och prioritera information. Graden av 

situationsmedvetenhet kan påverkas. Jones et al. beskriver hur den påverkas på ett 

negativt sätt, som resultat nämns distrahering och felfokusering. I vår undersökning vill 

vi därför utröna hur dessa problem uppfattas av styrmän och om de har lösningar som 

kan jämföras med Endsleys modell. 

 

Lützhöft går andra vägar än Endsley. Hon undersöker inte bara hur individen beter sig i 

en definierad situation utan hennes undersökning omfattar alla arbetsuppgifter och 

problem som en styrman kan ha på bryggan. Integrationsarbetet omfattar även 

erfarenheter, rutiner och långsiktiga lösningsvägar. Konceptet Integrationsarbete är 

därför en intressant ansats för oss att undersöka återkommande problem med 

alarmsystem, som Jones et al. beskriver, och hur dessa problem kan lösas med 

integrationsarbete. 
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3 Metod 

 

Metodkapitlet skildrar författarnas begrundande om val av forskningsmetod och 

genomförandet av undersökningen. Den ger en överblick över analysmetoden och 

säkrar arbetets kvalitet med en kritisk undersökning av validitet, tillförlitlighet, 

objektivitet och en avslutande metoddiskussion. 

 

Arbetets syfte innebär att söka förståelse och djupare kunskap om mötet mellan teknik 

och människa. Jacobsen förespråkar en öppen, kvalitativ forskningsmetod när man 

söker efter data i form av ord, meningar och beskrivningar för ”att förstå vad människor 

gör och varför de gör det” (Jacobsen, Förståelse, beskrivning och förklaring - 

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete, 2007, s. 

47). Jones et al. och Lützhöft ger några hänvisningar om problem och lösningar som 

kan vara förknippade med alarmtekniken. Arbetet handlar om att återfinna dessa 

problem och eventuella lösningar i ett urval av styrmän. Undersökningen skulle belysa 

problemens sammanhang, utröna om det finns lösningar och förstå de valda 

lösningarna. Den skulle ge svar i form av beskrivningar och skildringar. I ett personligt 

samtal är det möjligt att få en nära kontakt med respondenten och att iaktta dess 

kroppsspråk. Komplicerade sammanhang kan på det viset uppfattas bättre. Det 

förutsätter en viss närhet till respondenterna och innebär att man bara kan undersöka ett 

litet urval. Ett ytterligare kännetecken av den kvalitativa metoden är, enligt Jacobsen, 

flexibilitet. En interaktiv forskningsprocess innebär ”att man kan gå tillbaka och ändra 

problemställning och datainsamlingsmetod medan undersökningen pågår” (Jacobsen, 

Förståelse, beskrivning och förklaring - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för 

hälsovård och socialt arbete, 2007, s. 50). En kvalitativ undersökningsdesign med 

intervju och innehållsanalys som metod verkade därför som mest lämpligt. 

 

För datainsamlingen bestämde vi att genomföra halvstrukturerade intervjuer. Enligt 

Jacobsen lämpar sig intervjumetoden när det undersöks relativt få enheter, när man är 

intresserad av vad människor säger och av hur de tolkar och förstår ett visst fenomen 

(Jacobsen, Förståelse, beskrivning och förklaring - Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete, 2007, s. 93). Med 
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”halvstrukturerad” menar vi att vi bestämde i förväg, vilka teman som ska beröras. 

Jacobsen kallar även en prestrukturerad intervju för en öppen intervju. Enligt honom 

innebär prestruktureringen att vissa aspekter av intervjun sätts i fokus, men att det är 

alltjämt möjligt att upprätthålla en hög grad av öppenhet. (Jacobsen, Förståelse, 

beskrivning och förklaring - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård 

och socialt arbete, 2007, s. 95 f). Gillham däremot skriver att en halvstrukturerad 

intervju förutse analysen och underlättar sammanställningen av det slutliga skedet 

(Gillham, 2008, s. 109). Båda rekommenderar att sammanställa en intervjuguide. Enligt 

Jacobsen är en intervjuguide en översikt över de teman som ska behandlas och 

säkerställer att man kommer in på de viktigaste teman (Jacobsen, Förståelse, 

beskrivning och förklaring - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård 

och socialt arbete, 2007, s. 96 f). Vår intervjuguide
3
 bestod av sex ledfrågor eller ämnen 

med enklare stödfrågor i anslutningen. Stödfrågorna skulle hjälpa författarna att 

förtydliga och ge impulser för att hålla samtalet vid liv. Vi ville dock vara öppna för nya 

infallsvinklar. 

 

För transkriptionen försökte författarna att följa Gillhams grundregler för transkription. 

Det innebär bl. a att intervjuaren genomför transkriptionen själv och att gester, mimik 

och tankepauser antecknas bredvid texten (Gillham, 2008, s. 168). Eftersom författarna 

inte hann med att transkribera direkt efter intervjuerna skrev de minnesanteckningar 

med stöd av inspelningen.  

 

Undersökningen kan kallas för intensiv eftersom ett mindre antal respondenter har 

undersökts, undersökningsämnet har dock sonderats så gott som möjligt. 

Undersökningen stödjer sig på respondenternas erfarenheter och minnen och är därför 

retrospektiv. 

 

Gruppen som undersöktes var aktiva sjöbefäl som hade minst ett års erfarenhet i 

bryggtjänstgöring. Ytterligare villkor var att deras fartyg skulle vara utrustade med 

åtminstone radar, ARPA, gyrokompass, GPS, automatstyrning och brandlarm. 

                                                           

3
 Intervjuguiden bifogas i bilaga 1. 
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 Respondenterna skulle rekryteras bland dem som vid tillfället gick en extern kurs på 

Sjöfartshögskolan. Det visade sig att motivationen för detta var ganska låg. Vi lyckades 

rekrytera tre personer på det viset, resterande intervjuer genomfördes med personer som 

vi fick tag på genom privata och institutionella kontakter. Deltagandet var frivilligt och 

inte bunden till förmåner. Det intervjuades tre kvinnliga och fyra manliga styrmän med 

en yrkeserfarenhet som varierade mellan tre och 43 år. Deras bakgrund var RoRo-

fartyg, kryssning, specialfartyg och tankfartyg. Urvalet ur gruppen ”aktiva sjöbefäl” kan 

enligt Jacobsen betecknas som bekvämlighetsurval (Jacobsen, Förståelse, beskrivning 

och förklaring - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt 

arbete, 2007, s. 223). 

 

3.1 Insamling av data 

 

Intervjuerna genomfördes mellan den 28:e januari till den 3:e mars. Det gjordes sju 

intervjuer med sju personer. Samtalslängden varierade mellan 25 och 90 minuter. De 

första två intervjuerna var planerade som testintervjuer. Båda författarna av det här 

arbetet var närvarande, men bara en ledde samtalet med respondenten. Efteråt hade vi 

ett utvärderande samtal med respektive respondent. De fem efterföljande intervjuer 

genomförde författarna var och en för sig.  

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser, i ett avskilt rum i Sjöfartshögskolan, i 

hemmet hos respondenterna eller intervjuarna och i en lugn hotellounge. Alla intervjuer 

spelades in med digitala inspelningsapparater. Under tre av intervjuerna uppträdde 

problem med inspelningen i den mån att inspelningen pauserades automatiskt när 

talaren gjorde en tankepaus och fortsatte att spela in när man började prata. På det viset 

har det missats tankepauser och det har också klippts bort inledande ord till vissa 

meningar. 

 

Författarna hade möjlighet att anteckna under intervjuerna och gjorde 

minnesanteckningar i direkt anslutning. Transkriberingen skedde vid ett senare tillfälle. 
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3.2 Forskningsetik 

 

En av de viktigaste principerna när det gäller att skydda deltagarna är att de inte ska lida 

någon skada genom sin medverkan. De ”ska inte ha det sämre ställt vid slutet av 

deltagandet än vad de hade när de började.” (Denscombe, 2009, s. 195). Det får inte 

heller finnas några långsiktiga följder som skadar deltagarna av deltagandet i en 

undersökning (Denscombe, 2009, s. 195).  

 

Innan värvningen av intervjurespondenter diskuterade vi igenom förfaringssättet och om 

det kunde tänkas uppstå några problem inom det etiska området. Vi kom fram till att vi 

behövde skriva ett informationsblad
4
 som sedan skulle överlämnas till de tilltänkta 

respondenterna, där vi förklarade vilka vi är och vad intervjuerna skulle beröra för 

ämne. Vi förklarade vidare att vi tänkte spela in intervjun och att intervjuerna var tänkta 

att ske med en respondent i taget. Intervjuerna var beräknade att ta maximalt en timma.  

Det garanterades anonymitet om respondentens namn och fartyg, vid eventuell citering 

från materialet i efterhand så skulle namnen förändras dvs. kodas och eventuella 

fartygsnamn skulle också även de anonymiseras. Detta för att säkerställa att alla 

respondenter fick all den information som vi ansåg som nödvändig, för att ge dem 

möjlighet att kunna fatta ett beslut om att ställa upp på en intervju eller inte.  

 

Inför värvningen av intervjurespondenter delade vi ut informationsbladet till samtliga 

tillfrågade. Respondenterna som värvades genom personliga kontakter fick inte 

informationsbladet utan informerades muntligen. 

 

Respondenternas namn kodades. Namnen bakom koderna skall förbli anonyma. Vid 

citering med personliga pronomen kallas alla respondenter för ”han” oavsett kön. 

 

 

 

                                                           

4
 Informationsbladet finns som bilaga 2 till detta arbete. 
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3.3 Analys av data 

 

För att analysera det 88 sidor stora textmaterialet från transkriptionen tillämpade vi 

modellen av Graneheim och Lundman (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna ger 

en överblick över koncept som används inom metoden kvalitativ innehållsanalys och 

visar hur koncepten steg för steg
5
 kan leda genom forskningsprocessen.  

 

Enligt modellen så skulle man först bestämma om man ville analysera det uppenbara 

textinnehållet eller det latenta innehållet som kommer fram mellan raderna. Eftersom 

vårt ämne, alarm och strategier för att hantera alarm, innehåller många tekniska 

beskrivningar bestämde vi oss för att analysera det uppenbara textinnehållet.  

 

Sedan delades textmaterialet upp i analysenheter. För att få en överblick använde vi 

ledfrågorna i intervjuguiden. På det viset skapade vi sex nya dokument med respektive 

ledfråga som rubrik. Under varje frågeställning samlades allt textmaterial ur alla 

intervjuer som enligt vår uppfattning kunde ge svar på frågan.  

 

Nästa steg bestod i att hitta meningsbärande enheter i texten. Enligt Graneheim och 

Lundman är en meningsbärande enhet ord, meningar eller stycken som innehåller 

aspekter relaterande med varandra genom innehåll och sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 106). 

 

De meningsbärande enheterna måste nu bearbetas så att man kortar ner texten utan att 

förändra textens kvalitet, dvs. man bevarar kärnan. Processen kallas för kondensering. 

 

Alla steg som följer efter kondenseringen handlar om att abstrahera. Det betyder att 

man lämnar originaltexten och börjar finna egna ord och beteckningar. För att 

säkerställa att bevara innehållet av det som har sagts under intervjuerna arbetade vi här 

tätt ihop och diskuterade mycket. 

 

                                                           

5
  Det ges några exempel längre ned i tabell 1. 
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Sedan skulle man definiera olika innehållsområden. Många områden blev en följd av 

intervjuguidens frågor, några dök upp ur nya sammanhang, som respondenterna tog upp 

under samtalet. 

 

Nästa steg i processen var att hitta koder för de meningsbärande enheterna. En kod är en 

etikett eller rubrik som beskriver innehållet med bara några ord.  

 

Koder sammanfattades sedan under olika kategorier. Graneheim och Lundman skriver 

att inga data som är av betydelse för syftet får exkluderas med anledning av att man inte 

hittar en kategori. Man får däremot göra en indelning i subkategorier och kategorier. 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). Det behövdes ibland för att inte förlora 

översikten. Kategorierna grupperades till teman. 
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Exempel från analysen 

 

Exempel 1 och 2 är tagna ur analysenheten Attityder och Funderingar; 

Exempel 3 är tagen ur analysenheten ”Hur bemästrar styrmän de situationer då 

kommunikationen med tekniken inte fungerar som förväntat?” 

 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

 Meningsbärande enhet 

Exempel 1 Sedan att det finns en massa onödiga alarm, det får man betalt för att stå där och 

kvittera bort en massa onödiga alarm, det är ju det de vill. Och det får man ju köpa, 

det är inte mer med det. Men man måste ju veta.  

Exempel 2 För om du blir bitter på alla dessa miljontals alarm som finns och till slut bara 

kvitterar bort dem… Det är väl en lärdom för att några gånger har man varit nära att 

göra det för att man var så trött på det och sedan så ser man att det är något 

(annat?). 

 

Exempel 3 Ja, många. När du kanske kommer på en ny båt och får ett larm som kanske inte är 

kritiskt för någonting, sådan där … på GMDSS maskin och det tjuter och du vet 

inte var det kommer ifrån och så hittar du på en bänk en summer, då är det den som 

tjuter, men vad är den kopplat till? – Ingen aning! 

 

 

 

 Kondensation  Kod Kategori Tema 

Exempel 

1 

Man får betalt för att svara på 

alarm, även på de onödiga. Det 

hör till vårt yrke. 

En del av 

yrket 

En del av 

yrket 

Attityd 

Exempel 

2 

Man får inte bli trött och bitter 

över de många alarm som finns. 

Man måste alltid utreda ett alarm 

även om man är trött på 

kvitterandet. 

Ingen kvittens 

utan 

kännedom 

Personlig 

princip 

Attityd 

Exempel 

3 

Jag har upplevt många situationer 

då ett alarm var svårt att 

lokalisera, särskilt när jag var ny 

ombord. 

Ny ombord 

har svårt att 

lokalisera 

alarm. 

Ny ombord 

 

Alarmkunskap 
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3.4 Validitet 

 

Enligt Jacobsen menas det med begreppsvaliditet ”… att de operationella begrepp vi 

använder faktiskt motsvarar de teoretiska begrepp vi önskar mäta.” (Jacobsen, 2007, s. 

267). Jacobsen ger oss också ledfrågor för att bedöma validiteten.  

  

1. ”I vilken utsträckning fångar den konkretisering man gjort in det man egentligen 

önskar mäta?” (Jacobsen, 2007, s. 269). 

I en intervju som förs ansikte mot ansikte finns det utrymme för att förtydliga och 

korrigera. Intervjuaren har möjlighet att observera och tolka respondentens mimik och 

gestik. Feluppfattningar och feltolkningar kan korrigeras på det viset. 

 

Intervjuguiden består av en rad frågor och ämnen som är formulerade utifrån syftet och 

frågeställningarna.  

 

2. ”Frågar man om förhållanden som man inte kan förvänta sig att respondenten 

vet något om eller har någon åsikt om?” (Jacobsen, 2007, s. 269). 

För att säkerställa att respondenterna var insatta i förhållandena i fråga fanns det två 

villkor som deltagarna måste uppfylla:  

1. Respondenterna måste vara aktiva sjöbefäl med minst ett års erfarenhet i 

bryggtjänstgöring.  

2. Respondenternas fartyg måste vara utrustade med åtminstone radar, ARPA, 

gyrokompass, GPS, automatstyrning och brandlarm. 

 

3. ”Frågar man om förhållanden som inte är relevanta för huvudtemat i 

undersökningen?” (Jacobsen, 2007, s. 269). 

En av frågorna i intervjuguiden var ”Vad anser du om dina kunskaper om 

bryggteknikens alarm?”. Frågan var irrelevant för syftet och kunde tolkas på olika sätt. 

En del respondenter angav sin uppskattning om den egna kunskapen i procent och 

nästan alla berättade om hur de har ökat sina kunskaper. Författarna bestämde att inte 

använda svaren för analys. 
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Ett annat sätt att förbättra validiteten är en metod som Denscombe kallar för 

forskartriangulering. Flera forskare diskuterar om de ser saker och ting på samma sätt 

och om de tolkar händelserna på samma sätt. (Denscombe, 2009, s. 187). 

Forskartrianguleringen inom vår undersökning utfördes på följande sätt: Intervjuguiden 

prövades genom att genomföra två testintervjuer. En av testrespondenterna var insatt i 

undersökningsämnet och hade kännedom om syftet och frågeställningarna, han kan 

betecknas som sakkunnig. Den andra testrespondenten var insatt i ämnet, men kände 

inte till frågeställningarna. I anslutning till testintervjuerna diskuterades frågorna såväl 

mellan forskarna och testrespondenterna som enbart mellan forskarna. I stort sätt 

gjordes det inga ändringar. En fråga om respondenternas attityd mot alarm tillsattes. 

Den frågan får även en betydelse för undersökningens objektivitet. Betydelsen av en 

annan fråga för syftet diskuterades mellan forskarna och togs bort (se punkt 3). 

 

3.5 Reliabilitet/Tillförlitlighet 

 

Reliabilitet innebär att man borde komma fram till samma forskningsresultat om man 

genomför undersökningen med samma metod. Inom kvalitativ forskning är det nästan 

omöjligt att genomföra två undersökningar på exakt samma sätt. Sammansättningen av 

respondenter kommer aldrig att blir densamma som i vår undersökning och även om 

man intervjuade samma personer en gång till så skulle de förmodligen svara på annat 

sätt, eftersom de är påverkade av första intervjun. Enligt Denscombe har forskarens 

”jag” vid kvalitativ forskning en tendens att vara mycket nära knutet till 

forskningsobjektet (Denscombe, 2009, s. 381). Det betyder att resultatet kan variera från 

forskare till forskare. 

 

I den här undersökningen har forskarna försökt att minska på felkällorna genom att 

använda samma intervjuguide, genom att lyssna på varandras intervjuer, diskutera och 

ge feedback till varandra. Tolkning av intervjuerna skedde gemensamt och det 

diskuterades olika tolkningsalternativ. 

 

Deltagandet i undersökningen var frivilligt och det kan frågas om respondenterna hade 

ett speciellt intresse i ämnet som kan ha påverkat resultaten. Den frågan måste förbli 
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obesvarad. Kanske hade några respondenter ett speciellt intresse i ämnet, några som 

ville ställa upp för oss som studenter och några som ställde upp för att de hade en 

personlig relation med författarna. 

 

3.6 Objektivitet 

 

Enligt Denscombe gäller frågan om objektivitet i vilken mån kvalitativ forskning kan 

producera fynd som är opåverkade av den eller de forskare som genomför 

undersökningen. Vidare skriver Denscombe att kvalitativa data alltid är en produkt av 

en tolkningsprocess och att de produceras genom det sätt varpå de tolkas och används 

av forskaren. Det rekommenderas att reflektera över frågor om vilken inblandning 

forskarens ”jag” kan ha i tolkningen av data och om möjligheten av att ha ett öppet 

sinne. (Denscombe, 2009, s. 383 f). 

 

Vi fick fråga oss i vilken utsträckning vi är präglade av våra erfarenheter med alarm och 

hur vi ser på undersökningsämnet. En av författarna har en bakgrund som sjuksköterska 

på en intensivvårdsavdelning där det finns många alarm. Inom vården är man alltid mån 

om att ha kontroll över alarmgränser och ljudnivån för att inte oroa eller störa 

patienterna. Den andra författaren hade inte några erfarenheter med alarm utöver det 

som han har upplevt på praktikfartygen och i simulatorn. 

 

Eftersom vi uppmärksammade risken med påverkandet av undersökningen genom våra 

attityder mot alarm infogade vi en fråga om respondenternas attityd i intervjuguiden. 

Svaren på den frågan skulle hjälpa oss att tolka de andra svaren inför rätt bakgrund. 

 

3.7 Metoddiskussion 

 

Problemet med inspelningen som skedde under tre av intervjuerna ledde enligt vår åsikt 

inte till nackdelar med transkriberingen. 
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Under en lång tid hade vårt arbete ett ganska vagt syfte med en väldigt omfattande 

frågeställning. Det ledde till en lika omfattande intervjuguide och gjorde att 

undersökningen inte gick så djupt som vi hade önskat. Detta hade kunnat förhindras om 

vi hade haft tid att transkribera och analysera testintervjuerna innan vi intervjuade de 

fem andra respondenterna. Vi hade då kunnat ge intervjuguiden en struktur som enligt 

Gillham förutser analysen (Gillham, 2008, s. 109). Vi fick använda intervjuguidens 

ledfrågor för att strukturera analysen och fick till följd kämpa med väldigt stora 

analysenheter. Vi tycker att Graneheim och Lundmans analysmodell fungerade utmärkt 

för vår innehållsanalys. Det kändes enkelt att omvandla intervjutext till kategorier. 

Under analysen blev det snabbt synligt att vissa frågor var ställda på fel sätt, nämligen 

som slutna frågor som bara kan besvaras med ja eller nej.  
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4 Analys och Resultat 

 

I det här kapitlet presenteras analysen av intervjuerna. I anslutning till varje delanalys 

följer resultaten av vår tolkning.  

 

4.1 Styrmännens möjligheter för att anpassa bryggans 

alarmuppsättning till situationen och till sina behov 

 

Vi frågade våra respondenter om de har möjligheter att aktivera och avaktivera vissa 

alarm, om deras möjligheter att ändra på alarmgränser, om möjligheten att justera 

ljudnivån av akustiska alarm och om det finns föreskrifter för alarminställningar 

ombord. Svaren på frågorna har blivit till kategorierna På och avstängning av alarm, 

Alarmgränser, Ljudnivåjustering och Alarminställningar. Under samtalen dök tre nya 

aspekter upp som sammanfattas under kategorierna Snarare hjälpmedel
6
 än alarm, 

Apparatavstängning, Central alarmenhet.   

 

Respondenterna svarade att det går i viss mån att aktivera eller avaktivera alarm. De 

syftade då på de plottingrelaterade alarmen inom ARPA och ECDIS. De flesta 

respondenter svarade att apparaterna med alarmfunktion som finns på bryggan är 

föreskrivna och att det är tekniskt begränsat eller otillåtet att stänga av alarmfunktionen. 

Undantagsvis kunde man avaktivera vissa delar av brandalarmet och alarm för 

vattentäta dörrar, när det genomfördes arbeten i de områden som annars hade utlöst 

alarm. 

 

Alarmgränser, svarade respondenterna, kan väljas i ARPA, ECDIS, ekolod och 

automatstyrningen. Det berättades att ingen ombord gör ändringar och alla använder 

samma inställning. Man förlitar sig på varandra och på de gränser som är förinställda. 

Eftersom många föredrar att stänga av ljudalarmet i ARPA, kunde respondenterna sällan 

                                                           

6
 När respondenterna pratar om hjälpmedel i det här underkapitlet menar de hjälpmedel eller 

hjälpfunktioner som tekniken tillhandahåller. Respondenterna var inte medvetna om att vi använder 

beteckningen ”hjälpmedel” i ett annat sammanhang (se kapitel 4.7). 
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ange, vilka gränser som gällde på respektive fartyg för CPA och TCPA. Enhällig 

mening var att man egentligen inte behöver alarmet i ARPA, eftersom man följer 

trafiksituationen och vidtar åtgärder för antikollision innan ett alarm indikerar. Tre 

respondenter ansåg alarmen inom ARPA mer som ett hjälpmedel än ett alarm. 

Ljudalarmet inom ARPA verkade uppfattas som störande och valdes därför bort. En 

respondent uppgav att ljudalarmet i ARPA var aktivt enligt order och det uppfattades 

som störande: ” Alltså jag håller inte på att pilla så mycket med sådant utan det är de 

larm som var, som fanns inlagda, de skulle larma för saker och ting. Det är väl de som 

man använder. Sedan vill inte jag att det kommer fler larm för det räckte med de som 

var. Det var ju larm nästan hela tiden. Det tutar ju överallt.” (A4, 2011). 

 

Möjligheten att justera alarmgränser i ekolodet utnyttjas sällan. En respondent svarade 

att han inte ansåg de gränserna som ett hjälpmedel eftersom bryggteamet är medveten 

om risken för grundstötning när man navigerar i skärgården. ”När ekolodet piper då 

står man ju på grund.” (J1, 2011). 

 

På frågan om möjligheten att justera ljudnivån svarade respondenterna ”samma pipton 

för alla larm” (A1, 2011), ”Man får tejpa, det är många som gör det.” (A2, 2011), 

”Det tjuter överallt, ett jäkla larmande.” (J3, 2011). 

 

När vi frågade om det finns föreskrifter för alarminställningar fick vi nästan bara 

nekande svar. En respondent uppgav att han trodde att det fanns föreskrifter, men alla 

var säkra på att det i checklistorna ombord saknades uppgifter om alarmgränser eller 

aktivering/avaktivering. I det sammanhanget nämnde två respondenter en central 

alarmenhet som kunde ställas in på vissa modes (lägen), t. ex. harbour mode, sea mode, 

maneuver mode. Vid val av ett visst mode skulle vissa alarm undertryckas eller 

aktiveras. 

 

Några respondenter berättade att man väljer att stänga av vissa apparater när de inte har 

en betydelse för fartygets framförande eller säkerhet, ofta sker detta på grund av 

störande akustiska alarm. T. ex. stänger man av ekolodet vid oceanpassage eftersom 

man vet att det är tillräckligt djupt och apparaten ger många felalarm. 
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Följande resultat kan sammanfattas: 

Möjligheter att aktivera och avaktivera alarm ansågs som få. Sådana möjligheter 

nämndes egentligen bara för ARPA och ECDIS. Om respondenterna ansåg ett alarm 

som onödig eller utan relevans, tyckte de att man lika väl kan stänga av instrumentet, 

sådana tillfällen angavs dock vara mer undantag än regel. För möjligheten att välja och 

justera alarmgränser nämndes utöver ARPA och ECDIS också ekolod och 

automatstyrningen. Ingen av respondenterna angav att göra ett aktivt val för 

alarmgränser inom dessa instrument. Man förlitar sig på varandra och på de gränser som 

är förinställda.  Föreskrifter för alarminställningar saknades enligt respondenterna och 

att använda samma inställning verkade vara en outtalad överenskommelse. Alarmen 

inom ARPA, ECDIS och ekolod sågs snarare som ett hjälpmedel än ett alarm. Ett 

hjälpmedel kan användas individuellt och respondenterna valde att inte använda det. 

Ingen av respondenterna kunde nämna ett instrument som hade en möjlighet att justera 

ljudnivån. Det berättades att man använder tejp för att dämpa ljudet av vissa alarm (se 

kapitel om hjälpmedel 4.5). 

 

4.2 Attityder och Funderingar 

 

Fem av sju respondenter frågades hur de skulle beskriva sin attityd mot alarm. Svaren 

innehöll ofta mer än bara beteckningen ”Trygghet” eller ”Irritation” utan 

respondenterna yttrade sina åsikter om alarmtekniken som de har upplevt och funderade 

om och hur man kan göra förbättringar. Därför ordnades kategorierna in i två teman: 

Attityder och Funderingar. 

 

Attityder 

Två respondenter svarade bestämt. Den ena tyckte att tryggheten överväger, den andra 

att irritationen överväger. De andra respondenterna ville inte bestämma sig för ett av 

alternativen, eftersom det förekommer båda delar. De ansåg mer att alarmhanteringen är 

en del av yrket som man bara tar för givet och inte funderade så mycket över. ”Alltså 

larmen tänker man ju inte riktigt på. De bara är ju med i ens arbete hela tiden.” (A4, 

2011). Nästan alla berättade om sina personliga principer i sammanhang med alarm, 

enhetlig mening var här att man aldrig får kvittera ett alarm utan att ha förvissat sig om 
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orsaken och de beskrev en personlig rangordning för olika alarm. ”Vad det gäller 

brandlarm, larm som har med fartygets sjövärdighet och säkerhet att göra då tar jag 

alla larm som skarpa tills jag har förvissat mig om att vad orsaken var. Inga larm, av 

den sortens larm är oviktiga. Däremot ARPA, att den håller på att blinka och skrika för 

att det är ett för litet CPA, då vet jag ju det och bort med… sluta plotta det målet 

istället. Man måste ju också ha klart för sig rangordningen, vilken vikt de har.” (A2, 

2011). En respondent betonade också att det är viktigt att vara envis och motiverad när 

det visar sig vara komplicerat att spåra alarmorsaken. En respondent nämnde att 

personliga principer även hänger ihop med rederiets eller fartygets policy.  

 

Funderingar 

Några respondenter konstaterade att bryggans alarmdesign inte var genomtänkt ur ett 

ergonomiskt perspektiv. En respondent nämnde IMO:s Code on Alerts and Indicators 

och tyckte att det är en stor skillnad mellan koden och verkligheten. En annan 

respondent visade på risken med för många alarm. ”Jag tycker att det har gått lus i det 

här med larm, alltså det är för mycket larm och det ser man ju idag det är jättemånga 

som kvitterar idag utan att titta på vad det är för larm. De bara trycker ifrån det.” (J2, 

2011). Han nämnde också att alarmskötandet i vissa fall kan bli till en huvuduppgift för 

en person och hade funderingar om syftet med tekniken. En respondent tyckte att 

tillverkare och designer borde använda sig av forskningsresultat från flygplansindustrin. 

Han önskade också en gemensam alarmpanel för alla alarm på bryggan. 

 

Resultat 

Alarmhanteringen verkar ses som en del av yrket som vanligtvis sköts vid sidan om. 

Nästan alla har upplevt situationer med många och störande alarm. Respondenterna gav 

intrycket att vara medvetna om risken att ignorera alarm, särskilt i situationer då ett 

alarm indikerar upprepade gånger. De verkar vara medvetna att alarmtekniken ombord 

har brister och att det finns möjligheter att förbättra användarvänligheten, men de flesta 

verkar gilla läget, anpassar sig och söker egna lösningar. 
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4.3 Styrmännens personliga rutiner och lösningar för att anpassa 

bryggutrustningens inställningar till den rådande situationen 

 

De flesta respondenter hade redan berättat att de inte ville eller kunde ändra på 

alarmgränser eller inställningar. Personliga rutiner för den egna vakten beskrevs av två 

respondenter. Den ena uppgav att kontrollera framförallt radarn och ändra 

presentationen och bildkvaliteten vid behov. Den andra respondenten beskrev det som 

en inre rutin att göra ett kontrollsvep på bryggan, kontrollsvepet innebar också att 

genomföra en lamptest på alarmpanelen (J2, 2011). För säkerhetsalarm som brandalarm 

och alarm för vattentäta dörrar uppgav många att man har rutiner ombord för att 

kontrollera om dessa alarm indikerar som förväntat. I sådana alarmsystem finns det 

även alarm för interna fel. 

 

Resultatet av analysen är att våra respondenter knappast hade några personliga rutiner 

med alarmsammanhang. Skälen för att det saknades personliga rutiner och lösningar är 

att många använde samma grundinställning enligt en outtalad överenskommelse (se 

4.1), att man använde checklistor (se 4.7) och att man litade på alarmtekniken när det 

gällde t. ex. brandalarm och alarm för vattentäta dörrar. 

 

4.4 Rutiner och lösningar inom bryggteamet för att anpassa 

bryggutrustningens inställningar till den rådande situationen  
 

Analysen av svaren inom den här frågeställningen ledde till tre huvudkategorier: 

Navigatör, Anvisningar och Bemanning. 

 

Tre respondenter berättade att man har en överenskommelse om att fartygets navigatör 

eller OOW är ansvarig för alarminställningarna på bryggan. För att ändra på 

alarminställningar måste avlösaren eller befälhavaren först ha tagit över vakten. ”Då är 

det faktiskt han som kör som ska bestämma tycker jag, och då ska inte den andra lägga 

sig i tycker jag.” (J2, 2011).  
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Några av respondenterna berättade att det finns anvisningar om uppgiftsfördelningen på 

bryggan. De berör mest samarbetet på bryggan men handlar inte uttryckligen om 

alarmhanteringen. Befattningsbeskrivningar, arbetsbeskrivningar och checklistor kan 

innehålla uppgifter om ansvarsfördelning för normal drift och för nödsituationer. Det 

beskrevs att alarmskötandet är en del av uppgifterna och att det är en gängse procedur 

att navigatören avlastas av assistenten eller copilot med det (A2, 2011). Man har en 

rutin att man hjälps åt med att sköta uppkommande alarm, som viktigt anses att man 

kommunicerar så att bägge befälen har kännedom om de alarm som uppstår. ”Så att är 

det så att det blir en stressig situation, även att han har tagit över, han kanske inte 

hinner med att trycka på tre larm samtidigt, samtidigt som han ska köra och prata med 

lotsarna i VHF:n. Så då hjälps man ju åt när det är en sådan situation. Men man pratar 

med varandra, man har ju en dialog.” (A4, 2011).  

 

Respondenterna angav att man knappast ändrar på alarminställningar inför en 

hamnangöring utan att man förhöjer säkerheten med hjälp av ökad bemanning på 

bryggan och i maskinrummet. Maskinalarmen kan då skötas av maskinpersonalen och 

på bryggan arbetar man enligt uppgiftsfördelning. ”Vi förhöjde ju säkerheten genom att 

bemanna fartyget med fler folk på bryggan helt enkelt. Så vi ändrade inte på 

radarinställningen utan det var‟t fler gubbar.” (A1, 2011). 

 

Resultaten kan beskrivas som så att våra respondenter inte kunde beskriva några rutiner 

eller lösningar inom bryggteamen som var fastställda och/eller dokumenterade, för att 

anpassa bryggutrustningens alarminställningar efter den rådande situationen. Däremot 

beskrev de rutiner och procedurer som förhöjer säkerheten och fördelar ansvaret. Dessa 

rutiner och procedurer verkar ha sina ursprung i befattningsbeskrivningar, 

arbetsbeskrivningar och checklistor. Alarmansvaret och uppgiften att sköta 

uppkommande alarm beskrevs som inbyggd i befälens huvuduppgifter och verkar ske 

vid sidan om. 
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4.5 Strategier för att undvika felfokusering  

 

I intervjuerna har vi fått många beskrivningar hur respondenterna letade efter 

alarmkällan, vad som gjordes för att undersöka ett alarm och om omständigheterna som 

förhindrade en snabb alarmutredning. Det fanns också beskrivningar som handlade om 

höga ljudnivåer och irritationskänslor. När styrmannen på bryggan är upptagen med 

alarmundersökning innebär det att han måste släppa uppmärksamheten på navigationen 

dvs. dela sin uppmärksamhet och fokusera även på alarmet. En respondent beskrev 

väldigt tydligt vad som händer i hennes huvud: ”Det första du tittar på är rodren, du 

tittar på roderindikeringarna - händer det någonting? Styr jag eller lägger autopiloten 

fel roder… eller har du fortfarande koll på navigationen liksom. Man kollar då medan 

man har… om man då är osäker vad är det som larmar så kollar man givetvis så att 

hon inte gör en jätteskarp gir eller händer det någonting? Har vi ström? Har vi GPS?  

Snurrar radarn? Har vi kompasser? Är det rimligt det kompasserna visar? – Sedan kan 

vi i lugn och ro leta vidare eller ringa någon .” (J1, 2011). 

 

När ett okänt alarm påkallar uppmärksamhet måste styrmannen inom några sekunder 

bestämma om det är alarmet eller navigeringen som måste prioriteras. Alarm som visar 

på en felfunktion med fartygets framdrivningsmaskineri och styrsystem bedömdes att ha 

högsta prioritet. För att avgöra eller utesluta detta kontrolleras roderindikatorn, 

automatstyrningen och om fartyget girar eller om det girar som förväntat. För att 

utesluta ett fel med den övriga navigationsutrustningen jämförs kompasserna och GPS 

apparater, radar och övriga instrument, vilka bör visa rimliga värden. Minst lika viktigt 

som framdrivningsmaskineriet är trafiksituationen, några respondenter angav att de 

skulle ignorera alarmet litet grand om fartyget befann sig i en tät trafiksituation. 

 

Kan man inte utesluta en felfunktion i framdrivnings- och navigationsutrustningen, 

handlar man enligt stående order och ringer befälhavaren. Kan man utesluta en sådan 

felfunktion och tillåter trafiksituationen att man lämnar styrplatsen, kan man ägna tid åt 

att utreda alarmorsaken. Undersökningen kan visa sig vara okomplicerad, men det kan 

också hända att man kör fast. Har man kommit så långt, har man åtminstone en 

uppfattning om alarmets viktighet och då kan man avgöra om man måsta skaffa 
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omedelbar hjälp, behöver experthjälp t.ex. elektrikern eller om man kan kvittera alarmet 

”Då får man tillkalla någon till som kan ägna tiden åt att felsöka. Jag kan inte börja 

krypa runt och leta efter orsakerna till larmet när jag håller på att köra båt. Då måste 

man ha någon till som hjälper en att leta efter.” (A2, 2011). En av respondenterna 

betonade i det sammanhanget att det är viktigt att dokumentera alarmet innan 

kvitteringen, eftersom alarminformationen kan försvinna från displayen genom 

kvitteringen.   
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Resultatet av analysen blev ett handlingsschema som delvis styrs av egna prioriteringar 

och erfarenheter och delvis av rutinerna ombord och befälhavarens stående order. 

 

Figur 1. Handlingsschema vid delad uppmärksamhet. 

 

Okänt alarm 

↓ 

Delad uppmärksamhet 

↓ 

 Snabbprioritering: 

- Kontrollera trafiksituationen 

- kontrollera roderindikeringar 

- kontrollera autopiloten 

- kontrollera om fartyget girar 

- kontrollera strömförsörjningen 

- Fungerar GPS, radar, kompasserna och visar instrumenten rimliga värden? 
 

↓ ↓ 

Navigation måste prioriteras Allt ok 

Inga omedelbara navigationsåtgärder behövs 

↓ ↓ 

Skaffa assistans/hjälp med alarmutredning Ägna tid åt alarmutredning 

↓ ↓ ↓ 

Alarm utreds Alarm kan inte 

utredas inom rimlig 

tid 

Alarm utreds 

 ↓  

 Skaffa hjälp, experter 

och/eller 

dokumentera 
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4.6 Alarmproblem och deras lösningar 

 

Vi har fått flera berättelser av olika respondenter som handlade om problematiska alarm 

som saknade en tillfredsställande lösning. Berättelserna handlar om väldigt olika och 

fartygsspecifika problem som krävde många förklaringar och beskrivningar om 

sammanhanget i intervjuerna. I analysen ledde detta till väldigt många kategorier, därför 

delade vi kategorierna av fyra berättelser i huvudkategorier enligt problemlösning: 

Problem, Händelse/Sammanhang, Lösning. Mellan raderna kom fram att lösningen inte 

kändes tillfredsställande, därför skapade vi en kategori som betecknas med Känsla. 

 

Några exempel: 

”Ja vi hade väl ett som var ett GPS-larm faktiskt som satt och då började det tjuta och 

det satt långt inne i en konsol. Så vi fick montera ner konsolen, skruva ner en massa 

grejer för att komma in och resetta det där” (Händelse/Sammanhang) ”Och det larmet 

gick så in i bänken ofta när vi var på vissa breddgrader.” (Problem) ” Så då lät man 

konsolen vara av.” (Lösning) (J1, 2011). 

 

En styrman berättade att kocken ombord på ett gastankfartyg ofta använde en 

ångkokare. Ångan utlöste brandalarmet genom rökdetektorn. Det kunde hända flera 

gånger om dagen, även klockan 04.00 på morgonen. Ett särskilt problem hade man när 

det hände under lastning eller lossning, eftersom man fick stoppa lastpumparna pga. 

brandalarmet. Lösningen blev ett arrangemang mellan bryggan och byssan. Kocken fick 

ringa till bryggan innan han satte igång med matlagningen, då stängde styrmannen av 

brandalarmet i den sektionen. Styrmannen som berättade var osäker om det är det 

korrekta sättet att lösa problemet. 

 

En annan styrman berättade om ett alarm från ett sopnedkast. Alarmet utlöstes när röret 

i ett sopnedkast täpptes till. Det skedde ofta när kökspersonalen städade, mest förorsakat 

av en konservburk som fastnade. Alarmet var kopplat till fartygsbryggan och till 

befälens personsökare. För att nollställa alarmet fick matroserna avlägsna burken i 

sopnedkastet. Man hade försökt att finna en teknisk lösning, men utan framgång. Den 

bästa möjliga lösningen enligt styrmannen var att informera kökspersonalen att platta 
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till stora burkar, så att risken för tilltäppning minskades. Kom det ny personal ombord 

gick alarmet ofta. Eftersom alarminformationen sopnedkast tilltäppt betraktades som 

irrelevant för fartygssäkerheten utlöste det mycket irritation bland befälen. 

 

Resultaten är snarare gemensamheter i de olika berättelserna. Problemet betecknades 

ofta med ett irriterande alarm, det handlade mest om ett ljudalarm. Beteckningen 

förtydligades av olika respondenter på följande sätt: 

- Alarm på flera ställen 

- Alarm i otid 

- Återkommande alarm 

- Irrelevant alarminformation 

Det gjordes många ansträngningar för att undersöka och åtgärda alarmet. I det första 

fallet är det bristfällig design eller en felkonstruktion som förorsakar problemet. I det 

andra fallet kan vi förmoda att konstruktörerna inte hade tänkt på besättningens behov 

att laga mat med en ångkokare. Den tredje berättelsen visar på att besättningen hade 

andra behov än tillverkaren hade trott. Vid fartygsbygget måste en utredning om 

besättningens behov för ett alarm om sopnedkastets status ha uteblivit. Enligt 

respondenterna var lösningarna ofta de bästa möjliga som kunde finnas ombord, men de 

upplevdes ändå som otillfredsställande. Lösningar i de här fallen handlade om 

arrangemangen som upprättades inom besättningen utan att man beskrev en procedur på 

en checklista eller liknande, ibland var flera avdelningar inblandade. En lösning kunde i 

det här sammanhanget också vara att medvetet och systematiskt ignorera ett alarm. 

Känslor som upplevdes i samband med problematiska alarm var maktlöshet, osäkerhet 

och irritation.  

 

4.7 Hjälpmedel i alarmsammanhang 

 

Vår analys gav följande kategorier som är lika med hjälpmedlen som användes av 

respondenterna i alarmsammanhang: Checklista, Skeppsdagboken, Komihåg skylt, 

Utrustningslogg, Lathund, Tejp, Väggmagnet och Känseln. 
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Checklistor nämndes av alla respondenter som hjälpmedel för att komma ihåg vissa 

procedurer. Det finns checklistor för ankomst, avgång, navigation i kustnära vatten, 

navigation vid dålig sikt osv. Checklistorna omfattar många moment som ska utföras för 

att förbereda fartyget eller fartygsbryggan för en situation som kräver precision, 

säkerhet och samarbete. Momenten med alarmrelevans angavs bara utgöra några få 

punkter på dessa listor, t. ex. att aktivera brandalarmet på lastdäcket på RoRo-fartyg 

inför avgång, att kontrollera alarmpanelen för vattentäta dörrar eller att utföra en åtgärd 

för att förhindra ett störande alarmljud. Respondenterna verkade lita på checklistorna 

och även på att deras arbetskamrater utför alla punkter som finns på listan. Har den ena 

arbetat sig igenom checklistan, så finns det knappast en anledning för avlösaren att 

kontrollera punkterna igen. Således kontrollerades t. ex. en panel för vattentäta dörrar 

inte en andra gång om den punkten redan hade prickats av på avgångschecklistan. I det 

sammanhanget uttryckte en respondent: ”Det var ju det som var liksom gott sjömanskap 

för länge sedan. Tills man hittade på checklistorna. Och nu har det blivit så komplexa 

system så nu behöver man ju checklistor för att se till att man har tryckt på alla 

knappar.” (J1, 2011). Checklistor verkar vara ett anpassningsbart hjälpmedel. Det 

upplevdes att checklistorna förändrades när ny utrustning installeras på bryggan. 

 

I skeppsdagboken dokumenterade man när det skedde en utomordentlig händelse med 

alarmrelevans, t. ex. när en slinga av brandalarmet stängdes av för svetsarbeten: 

”Säg att de ska svetsa på bildäck. Då kanske man ska ta bort de brandvarnare som är 

där, och då hände det att man blockerade de då och då fick man ju notera det i 

skeppsdagboken att den här var avstängd.” (A1, 2011). 

 

Komihåg skylt nämndes i två sammanhang. I ett fall pga. av bryggergonomin, dvs. 

indikatorpanelen som visade en viss status var placerad en bit bort från styrplatsen på 

bryggan. Det andra sammanhanget var att påminna styrmännen att undvika ett bestämt 

RPM tal på maskinen: ”58 RPM på motorn är dåligt för det blir en massa 

egensvängningar i maskinrummet. – Finns ju inga larm för det. Det står en lapp där: 

Kör inte 58!” (A3, 2011). 
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En av respondenterna använde fingertoppskänslan som hjälpmedel. Han berättade att 

han ofta hade upplevt situationer då ett alarm ljöd på bryggan med hög volym. Den 

höga volymen gjorde att han inte kunde lokalisera ljudkällan och var tvungen att känna 

med handen på högtalarna för att avgöra var ljudet kom ifrån. 

 

Om utrustningsloggen berättade en av respondenterna att det var en bok på bryggan där 

styrmännen dokumenterade när de hade problem med bryggutrustningen. Sådana 

problem kunde ofta vara förknippat med alarm. Respondenten tyckte att när man får ett 

alarm utan att kunna reda ut orsaken så borde man skriva ner så mycket som möjligt om 

problemet, dvs. alarmkod, åtgärder och vad de ledde till. Utrustningsloggen användes 

sedan av teknisk personal för att undersöka och åtgärda problemet 

 

En respondent berättade att bryggteamet hade sammanställt en lathund med de mest 

förekommande alarmkoderna. Lathunden besparade det tidskrävande sökandet i flera 

stora manualer och var placerad närmare styrplatsen än bokhyllan med manualerna.  

 

Tejp användes för att dämpa ljudet på ljudalarm. Det beskrevs att vara till hjälp för att 

lokalisera ljudkällan. Respondenten som kände på högtalarna satte en tejpbit på dem när 

han väl hade lyckats lokalisera ljudkällan. ”Har man tur så hittar man den och så tejpar 

man över den, så att ljudet blir lägre. Man sätter en tejp på den. Och då får man ner 

decibel styrkan på den. Och då kan man faktiskt höra från vilket håll det kommer.” (A2, 

2011). Andra respondenter nämnde att tejp användes som ett medel att dämpa 

alarmljudet av de styrmännen som var ljudkänsliga.  

 

En respondent berättade att det ibland användes en väggmagnet för att hålla en 

kvitteringsknapp intryckt. Det handlade om ett återkommande alarm som styrmännen 

hade undersökt flera gånger och som allmänt bedömdes som mindre relevant. 

 

Resultaten från den här analysen är de olika hjälpmedlen i sig. Hjälpmedel som 

checklista, skeppsdagboken, komihåg skylt, utrustningslogg och lathund sammanknyter 

tekniken med ett mänskligt sätt att tänka och att bete sig. Sådana hjälpmedel verkar 

anses som tillförlitliga och formbara eftersom det är sjömännen själva som bestämmer 
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hur och när de används. Känsligheten för ljudnivåer är individuell och de styrmän som 

störs av höga volymer sätter tejp på högtalarna. Styrmännen är medvetna om att de gör 

ett ingrepp i ett alarms funktion när de använder hjälpmedel som tejp och 

väggmagneter. Sådana hjälpmedel verkar vara skambelagda och de avlägsnades inför en 

inspektion. Att åtgärda eller reparera ansågs som en bättre lösning. 
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5 Slutsatser 

 

I det här kapitlet återknyter vi undersökningens resultat med frågeställningar och med 

syftet. Frågeställningar tas i samma ordning som i kapitel 1.2. 

 

Hur uppfattar de tillfrågade styrmännen alarmteknikens funktioner och 

möjligheter på deras bryggor och hur beskriver de sina attityder mot alarm? 

 

Respondenterna uppfattade sina möjligheter för att anpassa bryggans alarmuppsättning 

till situationen och till sina behov som få. Om man exkluderar ARPA med de 

tillhörande alarm, som några respondenter gjorde, så ter sig möjligheterna att vara ännu 

mer begränsade. Möjligheterna att ändra på alarmgränser verkar användas i väldigt liten 

utsträckning och det verkar vara skälet till att det saknas interna föreskrifter för 

alarminställningar. Möjligheten att justera ljudnivån förefaller vara obefintlig och därför 

har man skapat sig den möjligheten genom att sätta tejp på högtalare eller stänga av en 

apparat med störande ljudalarm. Alarmhanteringen verkar ses som en del av yrket som 

vanligtvis sköts vid sidan om. De tillfrågade styrmännen verkade anpassa sitt sätt att 

hantera alarm och dess inställningsmöjligheter till arbetssättet som råder ombord. Om 

alla arbetar på samma sätt verkar det inte behövas varken personliga rutiner eller 

dokumenterade bryggrutiner. Även om alla har upplevt situationer då de kände sig 

irriterade verkade de vara medvetna om risken med att ignorera alarm. De försöker stå 

ut med alarmens nackdelar för att ha nytta av fördelen med tryggheten.  

 

Vilka personliga rutiner och lösningar beskriver de tillfrågade styrmännen för 

hantering av alarm och alarmtekniken på deras bryggor? Vad anser de att sina 

bryggteam har för lösningar? 

 

De tillfrågade styrmännen verkade knappast ha några personliga rutiner och lösningar. 

Användning av vissa hjälpmedel kan eventuellt tolkas som personliga lösningar. Det är 

upp till var och en att tejpa, sätta en väggmagnet eller att skriva en lapp, men enligt 

författarnas uppfattning kan det inte kallas för ett sätt att hantera alarmtekniken. En 

checklista däremot är en lösning som ett bryggteam kan välja att sammanställa och 
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använda i sina rutiner. Förhöjd beredskap och förhöjd bemanning anges vara 

säkerhetsåtgärder för situationer som kräver precision och samarbete. En 

uppgiftsfördelning medför en ansvarsfördelning bland befälen. Genom att dela på 

ansvaret delar man också på alarmansvaret, detta verkar dock vara underförstått och 

förblir mest outtalat.  

 

Är de tillfrågade styrmännen medvetna om risken med felfokusering och har de i 

så fall strategier för att undvika detta? 

 

Risken med felfokusering har varit ett ämne i alla våra samtal och respondenterna 

verkade ha sina lösningsvägar i ryggmärgen. Ingen av dem berättade om situationer då 

delad uppmärksamhet ledde till större problem. Handlingsschemat som visas i figur 1 

(kapitel 4.5) kan användas för att bedöma ett alarms prioritet och för att avgöra om det 

finns tid och resurser för alarmutredningen. Handlingsschemat är en produkt av 

undersökningen och kan säkert förbättras. 

 

Kan de tillfrågade styrmännen ge exempel på problem med alarmtekniken som 

resulterar ur skillnader mellan deras behov och hur den tekniken är utformad? 

Kan de beskriva strategier för att lösa dessa problem? 

 

Respondenterna berättade om flera problem som tyder på skillnader i tillverkarnas 

tankesätt och användarnas behov. När ett bryggteam anpassar sig till ett alarmproblem 

handlar det inte om en strategi för att hitta alarmorsaken och åtgärda den, utan det 

handlar ofta om att hitta en lösning för att stå ut med problemet. Vi fick höra om 

irriterande alarm av samma orsak som kan bero på felkonstruktioner, dålig ergonomi 

eller överkänslighet av vissa komponenter med alarmutlösning. Några respondenter 

nämnde skälen för att sådana problem inte åtgärdas på ett tillfredsställande sätt. I ett fall 

var tillverkaren av ett system inte längre nåbar för fartyget eller rederiet. En annan 

respondent nämnde höga kostnader som är förknippat med ombyggnad och 

användarvänlig design. En tredje hade funderingar om rederiets policy. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi inte har hittat strategier för alarmhantering i 

samtalen med våra respondenter. Det vi har funnit är snarare omedvetna metoder som 
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Lützhöft kallar för ad-hoc solutions och arbetsintensiva (ibland fantasifulla) 

arrangemang kring skenbart olösbara problem. Handlingsschemat för delat 

uppmärksamhet som vi har kunnat sammanställa kan enligt vår uppfattning ge 

vägledning för studenter och nyblivna styrmän. 
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6 Diskussion 

 

I det här kapitlet diskuteras vilka aspekter från teorin vi har återfunnit i vår 

undersökning.  

 

En del av problemen som beskrivs av Jones et al. har vi återfunnit under intervjuerna. 

Det finns risk för ignorering och nonchalering av alarm när styrmän är tvungna att 

kvittera ett alarm om och om igen.  

 

Jones et al. nämner att designers av individuella system kan sakna vyn på helheten och 

tenderar att förse sina system med alarm som inte står i relation med alarm från andra 

system (Jones, Earthy, Fort, & Gould, 2006). Operatörerna kan ha helt andra 

prioriteringar än tillverkarna. En sådan klyfta blev särskilt tydligt när en av 

respondenterna berättade om alarmet från sopnedkastet (se 4.6).  

 

Ett alarm som påkallar navigatörens uppmärksamhet kan enligt Endsleys modell ses 

som ett nytt element i navigatörens omvärld. Det nya elementet uppfattas, infogas i 

navigatörens bild av situationen och bedöms om hur det kan förändra den aktuella 

situationen. Därefter följer beslutsfattning och handling. Handlingsschemat vid delad 

uppmärksamhet (figur 1, kapitel 4.5) får därmed sin plats inom modellen. Ett 

karaktäristiskt alarmljud som kan förmedla alarmets allvarlighet till operatören skulle 

underlätta beslutsfattningen. I intervjuerna framträdde det att styrmän sorterar alarmen 

på bryggan i en personlig rangordning. Det framgick också att den av ljudkaraktären 

förmedlade rangordningen som råder på fartygsbryggor inte alltid överensstämmer med 

den personliga modellen. 

 

Hanteringen av alarm på bryggan, som den har visat sig i intervjuerna, sker på alla fyra 

nivåer av integrationsarbetet som Lützhöft beskriver. 

 

Integration av människoarbete och maskinarbete sker när man tillverkar komihåg 

lappar, när man lägger till en punkt på en checklista för att det ska vidtas en åtgärd som 

förhindrar ett alarm eller när man skriver en lathund som hjälper att tolka alarmkoder. 
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Integration av olika typer av informationsrepresentation sker när en styrman kontrollerar 

olika instrument och situationen utanför för att bedöma ett alarms relevans och 

rimlighet. 

 

Integration av regler, föreskrifter och praktik pågår i alarmsammanhang egentligen 

oavbrutet. Flaggstatens lagar, i Sverige t. ex. Sjöfartsverkets föreskrifter om 

vakthållning på bryggan på handelsfartyg föreskriver bl. a. vilka värden som måste 

kontrolleras under vakten (Sjöfartsverket, 2005). Att stänga av ett 

övervakningsinstrument eftersom det ger störande felalarm kan bli till ett svårt beslut 

för en styrman. 

 

Kunskap om alarmtekniken måste förvärvas från början när en styrman kommer till ett 

nytt fartyg. Varje fartygsbrygga verkar ha en individuell alarmkaraktär. Även om några 

apparater och komponenter kan vara bekant från föregående fartyg kan det finnas 

många olika varianter av sammankopplingar komponenterna emellan. Att lära sig alarm 

innebär inte bara att känna igen ljudet eller koden utan också att lära sig vilka 

konsekvenser för apparaternas samspel som kan uppstå när ett alarm indikerar en 

felfunktion. Om integration av lärandet och användandet skriver Lützhöft att det är en 

av sjömansyrkens grundkunskaper att komma underfund med användandet av ny teknik 

och att kunna agera när tekniken fallerar. (Lützhöft, 2004, s. 81). Att lära sig om 

alarmtekniken är till stor del styrmannens eget ansvar, detta blev också tydligt i 

respondenternas attityder.  

 

Integrationsarbetet är det arbete som utförs av sjömän för att länka ihop maskinarbetet 

med ett mänskligt sätt att arbeta och tänka och för att kunna tillgodogöra sig teknikens 

möjligheter. Det här arbetet visar hur integrationsarbetet utförs i sammanhang med 

alarmtekniken och kan ge hänvisningar till områden där det behövs ett samarbete mellan 

tillverkarna och användarna. 
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7 Rekommendationer 

 

Sjömän uppfattar alarmhanteringen som en del av yrket. Alarmhanteringen nämns 

knappast i anvisningar för bryggprocedurer eller befattningsbeskrivningar. Det ses som 

en bisyssla. Som några har nämnt kan alarmkvitterandet dock ta väldigt mycket plats i 

vissa situationer och ibland bli till en huvuduppgift för en person. Det kan vara av 

intresse att belysa sådana situationer, eventuellt med en fallstudie eller fältobservation 

och undersöka om det finns tekniska lösningar som kan underlätta arbetet på bryggan. 

 

En sak som vi har lagt märke till i intervjuerna är språkbruket som rör kvittering av 

alarm eller för att beskriva ett alarmsystems status.  I samband med alarmkvittering 

används det ord som tysta, stänga av, ta bort, kvittera bort, muta, trycka av, trycka 

ifrån, resetta. För att beskriva ett alarmsystems status har vi hört beteckningar som 

avstängd, påslagen, larmet ligger på, skarpt alarm, larmet är aktivt. Det var inte alltid 

tydligt vad som menades och vi undrar om det berodde på att vi inte var insatta i 

fartyget i fråga eller om respondenterna var osäkra om innebörden. Vi tycker att det är 

viktigt att användaren känner till konsekvensen av en alarmkvittering och har kännedom 

om alarminformationen. Vad händer med alarminformationen om man kvitterar? 

Försvinner informationen eller sparas den i en inbyggd alarmlogg? Vilken information 

ger man till alarmsystemet när man trycker på kvitteringsknappen? Finns det en 

möjlighet att undertrycka ett ljudalarm för en tid och blir man påmind om man inte 

avlägsnar alarmorsaken? Att undersöka dessa frågor är avgörande för en nykomling. Vi 

tycker att det är ett ämne för undervisning att förmedla grundläggande kunskaper om 

alarmsystemens uppbyggnad och hur kommunikationen med de olika systemen 

fungerar.  

 

Ett annat ämne för undervisning är integrerade fartygsbryggor. Som vi nämnde tidigare 

anses det som en ny grundkunskap inom sjömansyrket att komma underfund med 

användandet av ny teknik och att kunna agera när tekniken fallerar. Frågor som uppstår 

här är: Hur kan man undersöka vilka kopplingar som finns inom ett integrerat system? 

Hur använder man komponenterna när de ska fungera oberoende av varandra? Vilka 

alarm är kopplade till kommunikationen av komponenterna sinsemellan? Hur använder 
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man manualer och i vilken utsträckning kan man följa deras instruktioner när 

komponenterna är integrerade? 
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8 Resan är målet 

 

Redan 2009 började vi intressera oss för ämnet alarm på bryggan och dess ergonomiska 

aspekter. Inom ämnet finns det många intressanta vägar att utforska och det tog lång tid 

för oss att bestämma vilken av dem vi ville följa. Det var första gången som vi 

genomförde ett vetenskapligt arbete, därför blev den valda vägen en aning krokig. Vi 

hade bestämt oss för en kvalitativ metod för att utforska ämnet på djupet. Vi tycker att 

vi i stort sätt har lyckats med det, men förmodligen hade vi kunnat beröra vissa aspekter 

mer intensivt om vi hade begränsat ämnet tydligare. Vi känner oss ändå nöjda med vårt 

arbete eftersom vi har lärt oss otroligt mycket på vägen – inte bara om alarm utan också 

inom andra områden som rapportskrivning, litteratursökning m. m. Det mesta har vi lärt 

oss gemensamt och från varandra. 
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10 Bilaga 1: intervjuguide 

 

Vad anser styrmän om sina möjligheter för att anpassa bryggans 

alarmuppsättning till situationen och till sina behov? 

 

Intervjufrågor: 

- Har du möjlighet att välja vilka alarm som ska vara på- eller avstängda under din 

vakt på bryggan? 

- Kan du välja alarmgränser? Vilka apparater har sådana möjligheter? 

- Finns det möjligheter att justera ljudnivå i vissa apparater med akustiska alarm? 

- Finns det föreskrifter ombord för situationer som kräver en viss 

alarmuppsättning på bryggan? (Situationerna kan vara navigation i skärgård, i 

nedsatt sikt, manövrering till kaj etc.) 

- Vad anser du om dina kunskaper om bryggteknikens alarm (på ditt fartyg)? 

 

Vilka personliga rutiner och lösningar beskriver styrmän för att anpassa 

bryggutrustningens inställningar till den rådande situationen och för att uppnå en 

optimal kommunikation med tekniken som finns på bryggan? 

 

Intervjufrågor: 

- Har du någon slags grundinställning för bryggutrustningens alarm när du börjar 

din vakt på bryggan? 

- Fartygets situation/omgivning förändrar sig under vaktens gång. Hur säkerställer 

du att apparaternas alarminställningar motsvarar situationen vid varje tidpunkt?  

- Hur hanterar/kontrollerar du alarminställningar för övervakningsteknik som inte 

har med fartygets framförande att göra, t. ex. brandlarmspanel och 

statusindikering för vattentäta dörrar (t. ex. lamptest)? 
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Vilka rutiner och lösningar kan det finnas inom ett bryggteam för att anpassa 

bryggutrustningens inställningar till den rådande situationen och för att uppnå en 

optimal kommunikation med tekniken som finns på bryggan? 

 

Intervjufrågor: 

- Hur hanterar ni bryggans alarminställningar när flera befäl samarbetar på 

bryggan, t. ex. vid lotsning eller för hamnangöring? 

- Finns det anvisningar för sådana situationer? 

- Hur ser anvisningarna ut och vem ansvarar för dem?  

 

Hur bemästrar styrmän de situationer då kommunikationen med tekniken inte 

fungerar som väntat? 

 

Intervjufrågor: 

- Har du upplevt situationer då ni fick ett alarm på bryggan som var svårt att 

spåra/lokalisera? 

- Beskriv situationen och hur ni löste problemet. 

- Vad gjorde ni för att inte tappa uppmärksamheten över fartygets 

situation/omgivning? 

- Vad gjorde ni för att förhindra sådana problem i framtiden? 

- Vilka personliga lärdomar har du fått av den situationen/ de situationerna? 

 

Används det några hjälpmedel och finns det i så fall självtillverkade sådana? 

 

Intervjufrågor: 

 

- Finns det hjälpmedel på bryggan som hjälper er att komma ihåg vissa procedurer 

med alarmsammanhang (som checklistor, komihåg lappar)? 

- Finns det hjälpmedel på bryggan som förändrar en apparats alarmbeteende (t. ex. 

tejp eller tandpetare som håller en knapp på plats)? 

- Diskuteras dessa hjälpmedel inom bryggteamet? 
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Hur beskriver styrmännen sina attityder mot alarm och mot alarmtekniken som 

de arbetar med? 

 

Intervjufrågor: 

 

- Hur skulle du beskriva din attityd mot alarm? 

- Ser du alarm som en trygghet eller överväger irritationskänslan? 
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11 Bilaga 2: Informationsblad till respondenter 

 

Intervjurespondenter sökes! 

 

Vi, Anja Zaremba och Jem Petersson läser vår sista termin på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och håller på med examensarbetet. 

Examensarbetet har arbetstiteln ”Alarm på Bryggan – nödvändighet och 

irritation” och handlar om styrmännens sätt att hantera alarmen. 

 

Därför vill vi genomföra intervjuer med styrmän som har minst ett års 

yrkeserfarenhet med vakt på fartygsbryggan. En intervju ska maximalt ta 

en timma. Vi kommer att intervjua en respondent i taget och spela in 

intervjun. Undersökningen är anonym, dvs. era namn och eventuella 

fartygsnamn kommer inte att visas i examensarbetet. Ifall vi citerar från 

intervjuerna kommer vi att förändra namnen. 

 

Ifall du är intresserad hör av dig till oss. Om du inte bor i Kalmar vill vi 

gärna ta tillfället i akt medan du deltar i xxx-kursen, dvs. efter kl 17.00 i ett 

rum i skolan. 

 

Vi ser fram emot samtalen med er! 

Anja Zaremba & Jem Petersson 

 

Anja Zaremba: 073XXXXXXX eller az22at@student.lnu.se 

Jem Petersson: 073XXXXXXX eller jp22hs@student.lnu.se 

mailto:az22at@student.lnu.se
mailto:jp22hs@student.lnu.se

