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Abstrakt

Vi har utrett de krav som ställs på bryggstolar; internationellt, nationellt och från ett 

användarperspektiv. Vi vill att den här utredningen ska ligga till grund för framtida utveckling av 

en bryggstol. Detta tror vi, i slutänden, kan leda till en bättre arbetsmiljö för navigatörer då de 

spenderar en stor del av sin arbetstid i bryggstolar. 

För att komma fram till vårt resultat gjorde vi en grundlig utredning i de nationella och 

internationella regelverken. Vi använde oss även av en intervjustudie för att spegla användarens 

önskemål och krav. Här intervjuade vi navigatörer från tre olika typer av fartyg. Fartygstyperna 

vi valde liknande varandra i tid navigatören spendera i bryggstolen men skiljer sig åt i själva 

praktiska användandet. Utredningen har visat att de krav som ställs internationellt och nationellt 

skiljer sig en hel del. På nationell nivå finns inga direkta krav ställda emot fartygs bryggstolar 

och dess ergonomi. Reglerna är hämtade från landbaserade arbetsplatser och mer generellt 

ställda ur ergonomisk synpunkt. De internationella däremot visade sig vara mer direkt ställda och 

inriktade på layout och utformning, mer tekniska. Ur en användarens perspektiv efterfrågades 

mer och enklare personliga inställningar, även vissa ergonomiska förbättringar. 

Nyckelord: Ergonomi, bryggstolar, arbetsmiljö, användarkrav
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Abstract

We have investigated the demands on helmsman chairs, internationally, nationally and from a 

user perspective. Our aim of this investigation is that it will form the basis for future 

development of helmsman chairs. We believe that it can lead to a better working environment for 

navigators who spend a lot of of their time in their bridge chairs.

To acquire our results we did a thorough investigation covering national and international 

regulations. We applied an interview study to reflect the user's wishes and requirements. The 

interview include navigators from three different types of ships. Vessel types chosen were shared 

a similarity in the time navigators time spent in their helmsman chair, but differed in actual 

practical use. The study has shown that the requirements of international and national regulations 

differ. At national level, there is no direct demands toward the ships helmsman chairs and its 

ergonomics. The rules are derived from land based worksites and more generally to employees 

from an ergonomic standpoint. The international regulations proved to be more hands-on and 

focus more on layout and design. From the users perspective more and easier personal settings 

were sought. The users also sought more ergonomic improvements.

Key words: Ergonomics, bridge chairs, helmsman chair, working environment, user 
requirements 
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Ordförklaring

Bryggstol: Stol placerad på bryggan från vilken navigatören manövrerar fartyget. Oftast 

placerad inom räckhåll till manöverkonsoler och navigationsinstrument. Se exempel på bild 

nedan.

Befälhavare: Även i folkmun kallad för kaptenen ombord på fartyget. Innehar högsta befälet 

ombord och har därmed yttersta ansvaret för fartyget, dess besättning, passagerare och last. 

Oftast den mest erfarna av “nautikerna” (se Styrman) ombord. Ställföreträdande befälhavare är 

överstyrman.

Bryggvakt: Är ett skiftsystem till sjöss. “Man går vakter” på antingen “fyra om fyra” eller “sex 

om sex”. “Fyra om fyra” innebär att tre nautiker delar dygnet genom att “vakta” på bryggan två 

gånger fyra timmar var. Ex. 0800-1200 och 2000-0000. Är det sex om sex så är det två 

vaktgående styrmän som delar på dygnet istället ex. 1800-0000. Under vakten navigerar nautiker 

fartyget med hjälp av befintlig utrustning och för loggbok, nautiker är ansvarig för fartygets drift 

genom befälhavaren. 

Fartygsbrygga: En fartygsbrygga består av två bryggvingar och i mitten, en styrhytt (se bild 

nedan). Från styrhytten, även kallad “cockpit” på engelska, manövreras fartyget under gång i 

öppet vatten eller i skärgård. När fartyget sedan skall föras mot kaj så manövreras det med fördel 

från någon av bryggvingarna, då detta ger en bättre sikt av fartygsidan, exempelvis babord till 

kaj så manövreras fartyget från babords bryggvinge.

IMO: International Maritime Organization, på svenska; internationella sjöfartsorganisationen. 

Ett organ under FN som är en internationell myndighet som reglerar den internationella sjöfarten. 

Medlemsstater i IMO är i princip alla kuststater. 

IACS: En teknisk intresseorganisation vars medlemmar är klassificeringssällskapen (se nedan) 

runt om i världen. Utifrån diskussioner och rekommendationen från IACS sida utformar sedan 

IMO sina regelverk. I vår utredning använder vi oss av IACS REC 95, som är en 

rekommendation kring hur fartyg skall utrustas.

Klassificeringssällskap: Organisation som klassificerar fartyg för att säkerställa att de tekniska 

förutsättningarna är goda ur ett säkerhetsperspektiv. Genom regler och inspektioner ser de till att 

en hög kvalitetsnivå hålls ombord fartyg.

Några kända klassificeringssällskap: Lloyd’s Register, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd 

och Bureau Veritas

Navigatör: Se Styrman.
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Offshore: Kallas den del av sjöfartsnäringen som sker kring oljeplatformar i exempelvis 

Nordsjön eller Mexikanska golfen. “Offshore fartyg” är  exempelsvis supplyfartyg till 

plattformar, ankarhanterare eller högsjöbogserare. Oftast kan många “offshore fartyg” fungera i 

flertalet, om inte i alla, av dessa roller.

Ro/Pax: Innebär att det är ett fartyg som både tar rullande (Ro - eng. rolling) gods och 

passagerare (Pax - eng. passengers).

Styrman: En tjänst ombord som innehas av en person med en nautisk behörighet från en nautisk 

högskola exempelvis. Olika grader finns av detta befäl ombord; andre styrman (junior befäl) 

överstyrman (senior befäl).

Andra namn för styrmanstjänsten: Nautiker (nautiskt befäl), navigatör, däcksbefäl eller sjöbefäl 

på däck.

Engelska motsvarigheten: Officer (2nd, 1st etc.) eller Mate (2nd, 1st etc.)

SOLAS: Safety of Life at Sea är en internationell konvention för människans säkerhet till sjöss, 

utfärdat av IMO. Den reglerar hur ett fartyg ska vara utrustat och konstruerat för att vara så 

säkert som möjligt. I den här utredningen är det kapitel 5, speciellt avsnitt 15, som reglerar 

säkerheten kring ny utrustning och nybyggnation, som är speciellt intressant. 

Trad: Från engelskans trade. Område som är fastställt av en sjöfartsmyndighet. I Sverige pratar 

vi om fyra områden i huvudsak, Europafart, Oceanfart, inre fart och närfart
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Exempel på en brygg/manöverkonsols layout, 
placerad i styrhyttssektionen på bryggan, eller 
cockpit på engelska. (bild hämtad, med tillåtelse, 
från IACS REC 95, 2007)

Bryggstol



1 Inledning

1.1 Bakgrund

Vi vill utreda vilka ergonomiska krav som idag ställs på bryggstolar och att denna utredning 

eventuellt skall kunna ligga till grund för företag som i framtiden vill utveckla en bryggstol. Ett 

sådant företag har ett intresse av att utveckla en bryggstol som ska uppnå de eventuella krav som 

kan ställas från nationella regelverk, internationella regelverk (IMO) och/eller av användaren 

själv. 

 Av erfarenhet från vår praktiktid, så är de yrkesverksamma nautikerna inte nöjda med vad de fått 

levererat till sin brygga, de har inte fått vad de betalt för. Även när det gäller helhetslösningar då 

stolen tillhör en fullt integrerad brygga som levererats efter nybyggen eller uppgraderingar har 

användaren inte blivit helt nöjd (vår erfarenhet). Vi anser att en bryggstol spelar en stor roll i  

nautikerns arbetsmiljö under bryggvakten och tycker därför att stora krav på ergonomi bör ställas 

på dem. Enligt Arbetsmiljöverkets råd angående truckstolar så ska man: ”Satsa på god ergonomi 

i truckens utformning, speciellt när det gäller förarstolens utformning: armstöd, nackstöd, 

inställbarhet, vibrationsdämpning, goda siktförhållanden. God ergonomi möjliggör ökad 

precision, minskat antal fel, minskad tidsåtgång för att lösa en uppgift, minskad trötthet och 

fysisk belastning” (arbetsmiljöverket.se, 2012-01-10). Arbetsmiljön i en truckstol liknar till viss 

del den i en bryggstol, men finns det några liknande ergonomiska krav på bryggstolar?

Det finns mycket som kan utvecklas i sjöfarten och ofta tar det lång tid på grund av de 

omfattande regelverken som styr. Men hur ser det ut med arbetsmiljökraven ombord gällande 

bryggstolarnas ergonomi? Finns det några regelverk kring dessa krav? Vilka ställer krav?

Det är det vi vill utreda, därför att bryggstolen har en så pass stor betydelse i navigatörens 

arbetsmiljö och vi tror det är i sjöfartens intresse att sammanfatta detta i en beskrivande 

utredning.

1.2 Syfte

I detta ska en utredning genomföras i vilka krav som ställs på bryggstolar ur ett ergonomiskt 
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perspektiv. Denna utredning kommer sedan agera underlag för eventuell produktutveckling av en 

bryggstol. Läsaren ska därför, genom enkelt beskrivningsspråk, få en överblick av de krav som 

ställs eller inte ställs på bryggstolar. Bryggstolen har en stor betydelse i navigatörens arbetsmiljö 

och detta arbete kan därför komma att ligga grund för en utveckling av navigatörens arbetsmiljö. 

1.3 Problemställning

En navigatör spenderar en stor del av sin arbetstid i sin bryggstol. Därför är det av stor vikt att 

stolarna är så pass ergonomiska att en god och säker arbetsmiljö vidhålls under en hel vakt, men 

även då vakten är över och stolen lämnas. Navigatörens arbetsmiljö är i fokus och i slutänden 

även fartyget och den omgivande miljöns säkerhet, då detta påverkas av navigatörens möjlighet 

att fokusera på fartygets säkra framförande.

2. Metod

2.1 Beskrivande utredning

Vi har planerat och genomfört en beskrivande utredning. En beskrivande utredning kan vara 

mycket varierande och går ut på att beskriva exempelvis en process eller ett förhållande som 

råder. Beskrivande undersökningar kan både vara kvantitativa och kvalitativa. Gällande vår 

utredning faller den inom båda metodteorierna då själva datainsamlingen är kvantitativ genom 

att vår frågeställning syftar till att besvara frågor som, vad och vilka? Men undersökningen är 

även kvalitativ då framställningen av utredningen och även språket måste göras i beställarens 

perspektiv. Vi som författare måste därför tänka på att beskriva vår utredning med ett språk som 

kan förstås av beställaren och en som inte är insatt i sjöfart. För att beställaren ska kunna dra 

nytta av utredningens resultat ska vi inte använda specialtermer i vårt skriftspråk och vi kan även 

behöva använda oss av alternativa och kompletterande beskrivningar exempelvis över 

befattningar ombord, ordlista och brygglayout. (Lundahl & Skärvad, 1999)  

                                                                                                                                            !

9



2.2 Identifierade datakällor (material)

De datakällor vi identifierat hittills är:

• Internationella regelverk

• IMO, MSC/ Circ. 982

•IACS Rec 95, en rekomendation

• Nationella regelverk

• AFS 1998:5, Arbete vid bildskärm

•AFS 1998:1, Belastningsergonomi 

•AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete

2.3 Datainsamling på Internet

Datainsamling från klassificeringssällskap och nationella regelverk skedde tills största delen 

genom att besöka respektive organisations hemsidor på webben. Därifrån försöka identifiera, för 

utredningens syfte, väsentliga dokumentkällor och eventuella personkällor som kan användas i 

utredningen. Viktig att tänka på är att kunna sålla informationen och skilja på väsentlig och 

oväsentlig information (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta var inte något större problem då de 

hemsidor vi besökt drivs av seriösa och öppna organisationer. 

2.4 Enkäter

Enkäterna i detta arbete är uppdelat i två delar där ena sidan bestod av enkäter utförda via 

mailkontakt med olika rederier som har opererande fartyg inom skärgårds- och kusttrafik. I dessa 

fall skickades enkätfrågorna ut via e-post först till rederiernas respektive personalavdelning för 

att de skulle få granska enkäten i förväg och möjligheten att invända mot ställda frågor. Inga 

invändningar noterades från något rederi. Enkäterna vidarebefordrades därefter till de olika 

fartygens kaptener/styrmän med avseendet att de skulle besvara frågorna och sända tillbaka 

dokumentet till angiven e-postadress. Alla intagna enkäterna har använts för att få fram ett 

sammanställt samband och likheter från respondenternas svar som pekar på de olika egenskaper, 

positiva som negativa, som deras bryggstola innehar

Den andra delen bestod av direktkontakt med elever som studerar sitt fjärde och sista år vid 

Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan, som tillbringat senaste delen av sin praktik ombord på 

offshorefartyg.
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Vi plockade ut tre fartygstyper som vi ansåg var av intresse för en studie kring användarkrav på 

bryggstolar. De tre fartygstyperna vi plockade ut var: en större Ro/Pax färja i kusttrafik, en färja i 

skärgårdstrafik och ett fartyg som opererar offshore i hög sjö och dåligt väder. Anledningen till 

valet av de här tre fartygstyper är att navigatörerna ombord på dessa fartyg spenderar en stor del 

av sin bryggvakt med uppgifter som ställer höga krav på koncentration, precision och uthållighet. 

Man kan då tänka sig att navigatörer ombord nämnda fartyg har höga krav på en bryggstols 

ergonomi då de spenderar mycket tid i dem.

2.5 Urval för enkät

De intervjukällor vi identifierat är navigatörer som tjänstgör på följande fartygstyper:

• Större Ro/Pax-Färja i kusttrafik. Större färja, ca 2000 passagerare, längre resor (3-4 timmar), 

tar även rullande last.

• Färja i skärgårdstrafik. Mindre färja, ca 400 passagerare, kortare resor, enbart passagerare last.

• Fartyg i “offshoremiljö” (se Ordlista)

2.6 Etiska övervägande

De medverkande personer fick information om arbetet som låg till grund för intervjun och 

intervjuns syfte. Även en ungefärlig tid för ett genomförande och att deras medverkan var 

frivillig informerades.

Frågorna är ställda på så sätt att de är specifika där enbart ett svar är möjligt, ex. ”Vilken typ av 

fartyg navigerar du och vilken typ av trad opererar ditt fartyg inom?”, och öppna där vi söker 

personens personliga svar och eftertanke för att få fram ärlig respons, ex. ” Övergripande, vad är 

ditt helhetsintryck av din nuvarande bryggstol? Skulle du vilja göra några förändringar/

förbättringar?”.

Respondenterna kommer vara anonyma, innan varje intervju kommer respondenten informeras 

om detta. Anteckningar och mailkorrespondens kommer behandlas högst konfidentiellt och inget  

såsom; fartygsnamn, rederi, personnamn kommer presenteras in den slutgiltiga rapporten.

3 Teori

3.1 Begreppet ergonomi
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Begreppet ergonomi har sitt ursprung från det grekiska språket där ordet delas upp i e’rgon och 

nomi’a, översatt arbete och kunskap. Definitionen av begreppet är ”läran om människan i arbete” 

och ytterligare ”samspelet mellan människan och hennes arbetsredskap”. 

Ergonomi kan delas upp i tre olika delar bestående av kraftergonomi, informationsergonomi och 

synergonomi. (ergonomi.se, ergonomi, 2012)

Kraftergonomi behandlar måtten på människokroppen, hur människan använder sina krafter och 

påverkan från yttre faktorer. De ergonomiska områdena inom ämnet avser arbetsställningar, 

arbetsrörelser och kroppsliga belastningar. Informationsergonomi tar hänsyn till 

informationsbehandlande uppgifter och avser hur information från exempelvis en skärm på en 

instrumentbräda uppfattas och bearbetas för att sedan återföras. Synergonomi omfattar både 

kraft- och informationsergonomin och medför kunskaperna från de två och tillämpar de i 

avseendet att undvika fixerande huvudställningar, svåravläst text och för att optimera 

arbetsbelysningen (ne.se, ergonomi, 2012).

Utgångspunkten för ergonomi hos en produkt, arbetssätt eller en arbetsplats är att hänsyn tas till 

varje individs förutsättningar och begränsningar. Ytterligare tar ämnet hänsyn till de anatomiska, 

fysiologiska och psykologiska aspekterna hos en arbetsmiljö för att sträva mot hög säkerhet, 

hälsa, komfort och effektivitet (arbetsmiljöverket.se, ergonomi, 2012).

4 Resultat

4.1 Regelverk som reglerar bryggstolen

4.1.1 Nationella regelverk

I kontakt med Arbetsmiljöverket kan vi klargöra att inga direkta krav ställs på fartygs bryggstolar 

från deras sida. Däremot ställs mer övergripande krav på arbetsmiljön ombord gällande områden 

som exempelvis ergonomi, buller och ventilation. Ytterliggare krav hittas i Transportstyrelsens 

författningssamling (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg, 

TSFS 2009:119) där man bl.a. tar upp ämnet belysning i Kap.3.

Även om inga konkreta krav ställs riktade mot bryggstolar omfattas fartyg av föreskrifter från 

Arbetarskyddsstyrelsen där liknande arbetsförhållanden iland appliceras ombord. Med ämnet 

bryggstolar som inriktning har vi valt att inrikta oss på jämförbara situationer iland där vi utgått 

                                                                                                                                            !

12



ifrån AFS 1998:5, Arbete vid bildskärm, AFS 1998:1, Belastningsergonomi och AFS 2001:1, 

Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

Följande föreskrifter gäller för arbete som utförs med användande av bildskärm med tillhörande 

utrustning. 

En arbetsplats skall vara dimensionerad, utformad och utrustad så att en person som använder 

den kan inta en bekväm arbetsställning som kan varieras och så även arbetsrörelserna.

Arbetsplatsens stol skall vara stadig och ge möjlighet till en bekväm arbetsställning och 

rörelsefrihet. Inställningsmöjligheterna hos stolen skall vara lättopererade där sitsen och 

ryggstödet skall vara reglerbara i höjdled. Ryggstödet skall även kunna vinklas.

 Möjligheterna att kunna undvika olämpliga belastningar vid bildskärmsarbetet ligger i arbetets 

upplägg och innehåll. Detta skapas genom förutsättningar för variation, flexibilitet, 

självbestämmande etc. Om flera individer använder sig av samma arbetsplats är det särskilt 

viktigt att utrustningen är flexibel och lätt att ändra i inställningar då detta underlättar 

anpassningen till de olika personerna. För att undvika och minska olämpliga belastningar och 

sittställningar är det av stor vikt att arbetsstolen är enkel att ställa in efter den arbetandes 

kroppsmått och personliga behov. Varierande och bekväma arbetsställningar kan möjliggöras om 

stolsitsen är reglerbar i höjdled, sittdjupet kan ändras och ryggstödet kan vinklas och höjas och 

sänkas. Det är angeläget att den som så önskar även kan få ett fotstöd. 

 Arbetsgivaren är enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi bl.a. 

skyldig att se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om vilket sätt som är bäst att arbeta 

på från belastningssynpunkt. Instruktioner kan vara nödvändiga om hur regleringsanordningar på 

bord, stol och övrig utrustning ställs in och anpassas individuellt samt hur tekniska hjälpmedel 

används. Det är också viktigt att arbetstagaren får möjligheter att träna in en lämplig 

arbetsteknik. Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om 

belastningsergonomi ger ytterligare information och vägledning som är till hjälp för att uppfylla 

kraven gällande arbetsställningar och arbetsrörelser i dessa föreskrifter. (AFS, Arbete vid 

bildskärm, 1998)
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Belastningsergonomi (AFS 1998:1)

Under ”Modeller för bedömning av arbetsställningar, manuell hantering och ensidigt upprepat 

arbete enligt kommentarerna till 2-4 § §” (Bilaga A, AFS 1998:1, Belastningsergonomi) tar man 

upp hur olika kroppsdelar bör förhålla sig för att minska belastningen under perioder man 

befinner sig sittande. Modellen utgår ifrån ett arbetsskift bestående av 4-8 timmar. Modellerna är 

uppbyggda av ett system innehållande tre zoner indikerat med färgerna rött, gult och grönt med 

följande innebörder. Med begreppet "en väsentlig del av arbetsskiftet" menas att arbetsställningen 

förekommer utan avbrott, eller med mycket korta avbrott, under mer än hälften av arbetsskiftet. Med 
"periodvis" menas att arbetsställningen varvas med andra arbetsställningar i sådan omfattning att den 
sammanlagda tiden den intas inte överstiger halva arbetsskiftet.

– Rött: Olämpligt. Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att alla eller 

flertalet av arbetstagarna riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt.

– Gult: Värdera närmare. Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att ett icke 

obetydligt antal arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt.

– Grönt: Acceptabelt. . Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att ingen eller 

bara enstaka arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär.

Vid sittande arbetsställning där något av nedanstående förekommer under en väsantlig del av 

arbetsskiftet befinner personen sig inom rött område.

Olämpligt

– Nacke: Böjd utan rörelsefrihet och/eller vriden utan rörelsefrihet. Kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet

– Rygg: Böjd utan rörelsefrihet och/eller vriden utan rörelsefrihet.. Kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet. Ryggstöd saknas.

– Axel/arm: Handen i eller över skulderhöjd. Handen utanför underarmsstöd utan avlastning.

-Ben: Otillräcklig plats för benen, inget fotstöd. Kraftigt inskränkt rörelsefrihet. Benmanövrerat 

pedalarbete.

Vid sittande arbetsställning där något av nedanstående förekommer periodvis under arbetsskiftet 

befinner personen sig inom gult område.
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Värdera närmare

– Nacke: Böjd utan rörelsefrihet och/eller vriden utan rörelsefrihet. Kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet

– Rygg: Böjd utan rörelsefrihet och/eller vriden utan rörelsefrihet.. Kraftigt inskränkt 

rörelsefrihet

– Axel/arm: Handen i eller över skulderhöjd. Handen utanför underarmsstöd utan avlastning.

– Ben: Otillräcklig plats för benen, inget fotstöd. Kraftigt inskränkt rörelsefrihet. Benmanövrerat 

pedalarbete.

Vid sittande arbetsställning där något av nedanstående förekommer under en väsantlig del av 

arbetsskiftet befinner personen sig inom grönt område.

Acceptabelt

– Nacke: I mittställning med möjlighet till fria rörelser

– Rygg: Möjlighet till fria rörelser, väl utformat ryggstöd, möjlighet att växla från sittande till 

stående.

– Axel/arm: Arbetshöjd och räckområde anpassat till arbetsuppgift och individ med god 

armavlastning.

– Ben: Fritt benutrymme, bra fotstöd, sällan ben- eller fotmanövrerat pedalarbete, möjlighet att 

växla mellan stående och sittande.

(AFS, Belastningsergonomi, Modeller för bedömning av arbetsställningar, manuell hantering och 

ensidigt upprepat arbete enligt kommentarerna till 2–4 § §, 1998)

Systematisk arbetsmiljöarbete

Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in 

arbetskraft. 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens undersökande arbete i att genomföra 

och följa upp verksamheten med målet att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och att ohälsa 
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och olycksfall förebyggs. Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 

arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att förebygga ohälsa och olyckor i 

arbetet och hur man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Uppgifterna fördelas av 

arbetsgivaren till en eller flera chefer, arbetsledare eller arbetstagare som har de befogenheter 

och de resurser som behövs. Ytterligare skall tidigare nämnda chefer, arbetsledare eller 

arbetstagare inneha tillräckliga kunskaper om.

– regler som har betydelse för arbetsmiljön, 

– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, 

– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 

– arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. 

Arbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, 

psykiska och sociala förhållanden som är av betydelse för arbetsmiljön. Möjlighet att medverka i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ges till arbetstagare, skyddsombud och 

elevskyddsombud. (AFS, Systematiskt arbetsmiljöarbete, 2001)

4.1.2 Internationella regelverk

IMO

Bryggstolar skapas i enlighet med kraven från IMO:s ”Guidelines on ergonomic criteria for 

bridge equipment and layout”. Detta är sammanställt för att assistera designers i deras arbete att 

skapa ergonomiska lösningar vid utformandet av ett fartygs brygga där målet är att förbättra 

effektiviteten och tillförlitligheten vid navigering. Riktlinjerna är också framställda för att 

understödja regelverket 5/15 från SOLAS konventionen.

Siktkrav och knappars positionering är exempel på krav hämtat från IMO.

Det som tas upp angående bryggstolar är följande:

1. De ska vara designade så att de ska ha rotationsmöjlighet med ett statiskt fotstöd

2. Inställningsmöjlighet i höjdled 

3. Kunna vara fast positionerad i durken. 

(IMO, MSC/Circ. 982, Guidelines on ergonomic criteria for bridge equipment and layout, 2000)
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IACS REC 95

En arbetsstations och dess kontrollers konfiguration skall förse arbetsplatsen med rationell och 

användarvänlig placering av utrustning med målet att 

- Underlätta de uppgifter som utförs av besättning och lots och ge dem en heltäckande 

bedömning av situationen och navigera fartyget säkert under alla omständigheter.

- Främja effektiv och säker hantering av bryggans resurser.

- Möjliggöra att besättning och lots har lämplig och kontinuerlig tillgång till väsentlig 

information.

- Tillåta att besättning och lots har snabb, kontinuerlig och effektiv 

informationsbearbetning och beslutsfattande.

- Förhindra, eller minska, överdrivet eller onödigt arbete och förhållanden eller störningar 

på bryggan som kan leda till trötthet eller interferera med vaksamheten hos besättning 

eller lots.    

Konsolerna som är designade för användande inom specifika arbetsstationer i både stående och 

sittande position skall 

- Möjliggöra installation av utrustning som är inom räckhåll från arbetspositionen

- Ej skapa sikthinder genom fönster från sittande position 

- Förse sittande person med tillräckligt med benutrymme som underlättar användandet/

nåbarheten av utrustning och kontroller som används från arbetspositionen

Bryggans design skall tillåta installation av stolar som möjliggör navigering i både stående och 

sittande ställning vid tillägnade arbetspositioner utan att nedgradera de siktkrav ställda för 

navigering. Detta även om ett nytillverkat fartyg ej levereras med stolar

Notering: Att installera stolar på bryggan är ett val som ägaren till fartyget gör med konsultation 

tillsammans med fartygets professionella besättning. Här tas i beräkning erfarenhet från 

operationer på bryggan med förhållanden av hög arbetsbelastning relaterat till fartygstyp och 

trad. Fokus ligger på att minska trötthet och öka koncentration och effektivitet. 
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När en stol installeras på en arbetsplats som används i både sittande och stående ställning skall 

den fästas i spår som tillåter en förflyttning av stolen i längdled. Detta för att möjliggöra att man 

enkelt kan nå utrustning i sittande position och att tillräcklig med utrymme finns för att man skall 

kunna stå och navigera framför konsolen, helst 700 mm med stolen i tillbakaskjutet läge. Stolen 

skall även vara höj- och sänkbar så att användare av olika längd kan uppnå optimal sikt och 

nåbarhet av knappar och utrustning. Om armstöd finns installerat skall dessa kunna vikas undan 

och helst vara höj- och sänkbara. Stolen skall ytterligare vara utrustad med ett justerbart fotstöd. 

(IACS, Rec 95, 2009)

4.2 Sammanfattning av användarens krav på bryggstolen

Vi fick totalt in sex enkätsvar från färjor, fyra från skärgårdsfärjor och två från större RO/Pax

färjor. Offshore-industrin var desto svårare att få tag i, så två sistaårsstudenter från 

sjökaptensprogrammet, Kalmar, som spenderade tre månader vardera på två olika ankarhanterare 

i Nordsjön under sin sista sjöpraktik, fick svara på enkäten. Efter att ha sammanställt 

intervjuerna så har vi delat upp respondentgrupperna i två nya delar: Skärgårdstrafikerande och 

Offshore, studenter. Anledningen till detta är att svaren skilde sig åt mellan dessa grupperna 

medan svaren i grupperna “större RoPax färja” och “skärgårdsfärja” liknade varandra.

4.2.1 Skärgårdstrafik 

 Efter att ha sammanfattat svaren från dessa enkäter har vi kommit fram till att överlag så är det 

den individuella inställningsmöjligheten något man saknar på stolarna, framför allt på båtarna 

som navigerar i skärgården. En respondent svarade på frågan “Övergripande, vad är ditt 

helhetsintryck av din nuvarande bryggstol? Skulle du vilja göra

några förändringar/förbättringar?” med svaret “Byta ut den mot en mer anpassad yrkesstol. Vi 

saknar justeringsmöjligheterna för att lätt kunna optimera stolen för långa och korta personer.” 

Denna typ av förfrågan av en mer individanpassad stol, “fler justeringsmöjligheter”, återkom i 

många intervjuer hos de som navigerade i skärgården. Man talade även om luftdämpning som 

“skulle minska vibrationer och komforten skulle bli betydligt högre.”

En annan önskan som återkom på båda typerna av färjor var önskan efter ett integrerat 

manöverreglage, alltså möjligheten att kunna styra fartyget manuellt och/eller genom autopilot 

från armstödet.
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4.2.2 Offshore - studenter

Studenterna tyckte överlag att stolarna på de fartyg de hade praktiserat ombord på höll en hög 

ergonomisk standard. En av studenterna nämde dock “Lite mer skålning på stolen för att det ska 

vara bekvämare att sitta i den vid kraftig rullning då vårt trafikeringsområde framförallt på 

vinterhalvåret är utsatt för väldigt dåligt väder.” 

När det gällde enkelheten i att hitta en optimal ergonomisk sittposition så var svaren inte 

tillräckligt precisa för att dra någon slutsats av detta.

5 Analys av resultat

Det första vi vill konstatera är att de internationella kraven på en bryggstol skiljer sig en hel del 

från de nationella. De nationella är mer ergonomiskt och indirekt ställda medan de internationella 

är mer direkt ställda och tekniska. Om vi skall börja internationellt så är den organisationen som 

reglerar de tekniska kraven på bryggor och dess utrustning, IMO (med hjälp av IACS 

rekommendationer). I dessa krav så har man inte lagt så stort fokus på bryggstolen i sig, utan mer 

på utformandet av bryggan i det stora hela. Vi hittade egentligen ingen regel som sa att fartyg var 

tvungna att levereras med bryggstolar installerade utan att valet att ha stolar görs av redare i 

samråd med exempelvis navigatörerna eller någon annan på rederiet som är insatt i fartygets 

opererande, de som skall bruka stolen helt enkelt. De kraven som däremot finns på själva 

bryggstolen är få och mer inriktade på säkerhet. Krav ställda är att navigatören skall sitta stabilt 

och ha en god överblick över instrument och vattnet framför fartyget, nära tillgång till instrument 

och även kunna växla mellan sittande och stående position genom att skjuta stolen bakåt. Vidare 

ställer IMO och IACS mer indirekta krav på bryggstolarna så som att “ Förhindra, eller minska, 

överdrivet eller onödigt arbete och förhållanden eller störningar på bryggan som kan leda till 

trötthet eller interferera med vaksamheten hos besättning eller lots.” (IACS, Rec 95, 2009) vars 

tolkning till bryggstolen är att den ska vara lätt att justera för varje individ.

Gällande de nationella regelverken så var det tre regelverk vi identifierade som indirekt ställer 

dessa krav, de regelverken är: AFS 1998:5, Arbete vid bildskärm, AFS 1998:1, 

Belastningsergonomi och Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Efter att ha studerat dessa 

regelverk kan vi konstatera att de ergonomiska kraven på arbetsstolar är överlag hårda i Sverige. 

                                                                                                                                            !

19



Även att dessa landbaserade krav inte alltid nått fram till fartygsbryggorna på svenskflaggade 

fartyg, de kan vi konstatera efter att ha frågat användare i våra enkäter. Ett exempel på sådana 

krav som inte uppfyllts tillräckligt kan man läsa om i Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5); 

“Arbetsplatsens stol skall vara stadig och ge möjlighet till en bekväm arbetsställning och 

rörelsefrihet. Inställningsmöjligheterna hos stolen skall vara lättopererade där sitsen och 

ryggstödet skall vara reglerbara i höjdled. Ryggstödet skall även kunna vinklas” (AFS, Arbete 

vid bildskärm, 1998). Större delen av våra respondenter ansåg att den största bristen hos deras 

bryggstolar var att just inställningsmöjligheterna inte var lättopererade.

I Belastningsergonomi (AFS 1998:1) graderas olika belastningar på kroppen i en färgskala, där 

rött är olämpligt, gult är värdera närmare och grönt är acceptabelt. Vi har försökt att analysera 

under vilken färg vi hamnar under utifrån de bryggstolarna vi har suttit i under våra 

praktikperioder. De vi kom fram till var ett grönt resultat, alltså acceptabelt, utom i axel/arm 

avseendet då många bryggstolar har manövrering med exempelvis joystick fått ske så att man får 

sträcka sig över stolen och in mot manöverkonsolen för att ge roder eller justera kurs. Då hamnar 

alltså “Handen utanför underarmsstöd utan avlastning” periodvis, vilket innebär gul nivå - 

värdera närmare. För att lösa detta hade man kunnat integrera manöverreglage i bryggstolens 

armstöd, något som även påpekades av några respondenter i våra intervjuer.

Den sista nationella regleringen vi identifierade var Systematisk arbetsmiljöarbete som är av mer 

indirekt betydelse för bryggstolarnas utformning. Den här regleringen tar upp arbetsgivarens 

allmänna ansvar kring en god arbetsmiljö. Den tar upp hur arbetsgivaren och personer som har 

ett personalansvar på företag ska ha tillräcklig kunskap kring arbetsmiljö och att de ska finnas en 

arbetsmiljöpolicy som förebygger ohälsa och olyckor. Vi tror att en bryggstols ergonomi spelar 

en stor roll i detta systematiska arbetsmiljöarbete, just med tanke på hur mycket tid som 

navigatören spenderar i dem. Från våra intervjuer så varierade spenderad tid i bryggstolen mellan 

40-100% av arbetstiden.

De vi också kunde utläsa från intervjuerna var att förutom kraven på en mer “yrkesanpassad 

bryggstol” som är lättinställd/lättjusterad och integrerat manöverreglage så ville man även se 

luftdämpade stolar vilka skulle minska vibrationer och öka komforten. På offshorefartygen 

föreslog man en stol med lite mer skålning som lösning på att kunna sitta bekvämt även när 

fartyget rullar i hög sjö.
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Den optimala bryggstolen

Hur ser då den optimala bryggstolen ut, enligt oss? Jo efter att ha studerat vårt resultat närmare 

och analyserat det har vi kommit fram till en bryggstol som håller alla de krav som ställs 

nationellt, internationellt och av användaren är en individanpassad stol. Med individanpassad 

menar vi att det är stol där varje enskild nautiker snabbt, kanske med enbart en knapptryck, kan 

hitta sin optimala arbetsposition, för bästa möjliga ergonomi och med minsta belastning under 

långvarigt arbete. Det skulle exempelvis kunna finnas en display, eller knappsats bredvid, eller 

på stolen med förprogrammerade inställningar av stolen, en programmerad inställning för varje 

användare av stolen i fråga. Det som ställs in ska vara höjd av stol, lutning av ryggstöd, höjd på 

fotstöd, lutning på nackstöd, svankstöd och skålning i sittdynan.  Då kan den navigatören som tar 

över en vakt från sin kollega, bara genom ett knapptryck, snabbt och utan ansträngning få sin 

optimala sittposition och därmed koncentrera sig mer på att kontrollera instrument, trafik och 

fartygets status.

En sådan här lösning finns redan i bilbranschen där på många nytillverkade fordon kan varje 

förare kan ha en egen körställning inprogrammerad i sätet och via ett enkelt knapptryck få 

förarstolen inställd med hjälp av elektronik som finns inbyggt i sätet.

Förutom denna individanpassning av stolen så ser vi att vår optimala bryggstol även är utrustad 

med manöverjoystick/tiller i ett av armstöden för manöver av fartyget och/eller kurskomando till 

autopilot. I det andra armstödet skall det finnas trackball eller någon slags “touch”-platta för 

kontroll av skärmar (med navigationsinstrument) framför stolen.

Övrigt så ser vi gärna att man med hjälp av elstyrning eller hydrauliskstyrning kan flytta stolen 

på en skena till eller från konsolen, så det ges ståutrymme framför manöverkonsolen exempelvis.

Vi tror att med dessa förbättringar så kommer en bryggstol kunna stå upp i mot de 

nationelltställda, internationelltställda och användarställda kraven som finns på bryggstolar.
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6 Slutdiskussion

I syftet till denna utredning skrev vi att vi ville utreda vilka krav som idag ställs på bryggstolar ur 

ett ergonomiskt perspektiv. Vi ville sedan formulera det vi kom fram till i en beskrivande rapport 

som ett företag kan ha till grund i en framtida produktutveckling. Anledningen till detta var för 

att vi i första hand ville utveckla arbetsmiljön på bryggan.

Genom att dela upp de krav som kan ställas på bryggstolar i tre delar; internationella, nationella 

och användarens krav lyckades vi strukturera upp arbetet på ett sätt som vi tycker gav en tydlig 

överblick åt oss som utredare och i slutänden även läsaren. 

Det resultat vi sedan fick fram förvånade oss en del då vi trodde att de skulle vara mer specifika 

krav ställda på bryggstolar, vilket det inte var. De fanns enbart ett kort stycke i IACS och IMO 

kraven som tydligt reglerade bryggstolarnas konstruktion, annars var det mestadels generella 

krav ställda både internationellt och nationellt på arbetsmiljön i stort. De nationella kraven var 

helt klart ställda utifrån en landbaserad arbetsplats vilket inte är konstigt då Sverige anser sig 

vara en sjöfartsnation. Men vi tror dock att detta även kan vara bra då det låter tillverkare av 

bryggstolar göra sina egna tolkningar utifrån grundförutsättningarna och tillverka något unikt 

vilket annars skulle vara svårt med alltför precist ställda krav. Vi tror även att vår utredning är en 

utmärkt start för en tillverkare som vill ge sig på att designa och konstruera en framtida 

bryggstol. Med hjälp av vår utredning får potentiella utvecklare en sammanfattad bild av de krav 

som ställs på stolen med möjlighet att studera och forska vidare, på egen hand, i specifika 

nationella eller internationella krav vi har tagit upp i utredningen. 

Eventuella brister i enkäter

Det var en viss skillnad mellan svaren från respondenterna från färjor och svaren från offshore. 

Denna skillnad tor vi dels kan bero på att de på att navigatörerna på färjor spenderar mycket 

längre tid i sin stol och utför mer enformiga uppgifter i sitt handhavande av fartyget. I svaren på 

frågan “hur mycket tid (i procent) av din vakt spenderar du i bryggstolen?” svarade de 

navigatörerna på färjorna att de spendera mellan 80-100% i sin bryggstol under en vakt. 

Navigatörer på offshore utför olika uppgifter på bryggan beroende på vilka slags operationer 

fartyget utför, exempelvis navigation av fartyget eller ankarhantering. De visade sig även på 

intervjusvaren att de spenderar , över lag en kortare tid i sin bryggstol, 40-80%. 

Det visade sig även att de på offshore var överlag mycket nöjdare med sin stols ergonomi och 

anledningen till detta tror vi kan bero på att fartygen är modernare och mer tid och pengar har 
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lagts på bryggergonomi. Fartygsåldern på färjefartygen var alla 20 plus i ålder medan offshore 

fartygen inte var över 5 år gamla. Dock var stolarna på färjorna utbytta under sin verksamma 

ålder men troligen aldrig anpassade till fartyget i fråga.

Ingen hög kvantitet av intervjuer är utfört i detta arbete men eftersom svaren ifrån de intervjuade 

har en röd tråd blir resultatet ändå användbart och intressant.

Vi ser ingen anledning till och kommer inte, att använda intervjuerna till annat än just denna 

undersökning och examensarbete.

Vidare forskning

Vi anser att med den här utredningen har man en tillräcklig grund att stå på för påbörja 

utvecklandet av en bryggstol som håller de nationella och internationella kraven. Något som 

kanske en student vid en av landets ingengörsutbildningar kan ta sig an som examensarbete.

Det hade även vart intressant att bredda den intervjustudien vi har gjort till vad fler navigatörer 

på andra typer av fartyg hade att säga om sina stolar. Man hade även kunnat intervjua någon/

några aktuella stolstillverkare och studerat hur de arbetar fram en ny bryggstol, även studera hur 

de följer kraven som ställs. En annan intressant studie är att studera ifall bryggstolarna på dagens 

svenska fartyg följer de krav som ställs i Belastningsergonomi (AFS 1998:1), under vilken färg 

de hamnar; grönt gult eller rött. 
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BILAGA 1 - Intervjumall

Frågor om bryggstolars utformning och användarvänlighet

1. Vilken typ av fartyg navigerar du och vilken typ av trad opererar ditt fartyg inom? 
Svar: 

2. Hur mycket tid (i procent) av din vakt spenderar du i bryggstolen?
Svar:

3. Är din bryggstol optimerad för den typ av trad ditt fartyget opererar?
Svar:

4. Ur ett ergonomiskt perspektiv, hur tycker du att din bryggstol fungerar i…
- Personliga inställningsmöjligheter?
- Handhavande av inställningarna, går det snabbt och effektivt att hitta Din optimala sittposition.
Svar:

5. Övergripande, vad är ditt helhetsintryck av din nuvarande bryggstol? Skulle du vilja göra 
några förändringar/förbättringar?
Svar:

Tack för din medverkan i detta arbete.

David Eriksson & William Elfversson
Sjökaptensprogrammet
Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet
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