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ABSTRAKT 

År 2009 antog IMO en ny resolution som innebär att ett nytt instrument gradvis kommer 

införas som obligatorisk standardutrustning på fartygsbryggan. Detta system förkortas 

BNWAS vilket står för Bridge Navigational Watch Alarm System och är kortfattat ett 

dödmansalarm som syftar till att varna vid otillräcklig aktivitet på bryggan. Detta system 

har funnits en tid men blir nu obligatoriskt ombord. Detta påverkar arbetssituationen och 

arbetsmiljön för vakthavande styrmän. Denna studie syftar till att undersöka vad 

styrmän som arbetar med systemet har för uppfattning och åsikter om systemet. Hur 

upplever de att det påverkar deras arbete under vakten? Tror de att systemet kommer att 

hjälpa till att höja säkerheten till sjöss? För att besvara dessa frågor har en intervjustudie 

genomförts med sex vakthavande styrmän som aktivt arbetar till sjöss. Detta har lett till 

ett varierat resultat där det bland annat visat sig att styrmännen som intervjuats är 

generellt positiva till systemet men med vissa reservationer. Några fördelar de ser är att 

BNWAS är ett effektivt sätt att påkalla hjälp ifall vakthavande styrman blir utslagen av 

medicinska skäl, sömnbrist eller liknande. Systemet minskar risken för att bryggan 

lämnas obemannad men inger ingen trygghet hos styrmännen angående mötande fartyg. 

En del styrmän har en farhåga om att BNWAS kommer användas som en lösning på 

trötthet och därmed leda till att styrmän pressas hårdare. Något som också kommit fram 

är att styrmän anser att ett system som är utformat enbart enligt IMOs grundkrav kan 

vara störande, distraherande och irriterande. Men det finns tillägg till systemen som 

innebär betydligt mindre inverkan i styrmännens arbete.  
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ABSTRACT 

In 2009, IMO adopted a new resolution to gradually introduce a new instrument as 

mandatory standard equipment on the bridge. This system is called BNWAS (Bridge 

Navigational Watch Alarm System) and is a dead man’s watch designed to warn if 

insufficient activity is detected on the bridge. This system has been in use for some time 

but will now be mandatory on board. This affects working conditions for duty officers. 

This study aims to investigate the officer’s opinions about the system and what they think 

of working with BNWAS. Do they think that the system will affect their work during the 

watch? And if, in what way? Do they think that the system will help to improve safety at 

sea? To answer these questions six interviews were conducted with six active duty 

officers. This has led to diverse results were in general the officers interviewed were 

positive to the system but with certain reservations. Some advantages they see are that 

BNWAS is an effective way to draw attention to the need for help if the OOW is out of 

action due to medical reasons, lack of sleep or similar circumstances. The system reduces 

the risk of the bridge being left unattended but provides no sense of security for officers 

regarding oncoming traffic as there is still no guarantee that the bridge on these vessels is 

attended. Some officers have a fear that BNWAS will be used as a solution to fatigue and 

thus lead to the officers being pushed harder. Something else that was revealed during 

this study is that when the system is installed according to IMO's minimum requirements 

the officers find it disturbing, distracting and irritating. But it is possible to have 

additional equipment installed to the system to minimize the distraction.  

 



 

FÖRKORTNINGAR OCH UTTRYCK 

Autopilot – Ett instrument som automatiskt håller fartyget på en stadig kurs. 

Befälhavare – Högsta befäl ombord och ansvarig för framförandet av fartyget. 

BNWAS – Bridge Navigational Watch Alarm System 

Bruttodräktighet – Ett värde för att definiera ett fartygs storlek. 

Bryggan – Den plats ombord som fartyget framförs ifrån. 

Bryggteam – Den grupp av personer som utgör bemanningen på bryggan. 

Dödmansalarm – Ett alarm som måste kvitteras inom en förinställd tidsperiod för att 

bekräfta närvaro. BNWAS är en form av dödmansalarm. 

ECDIS – Ett instrument som används vid navigering och framförandet av fartyget. 

Girat – Ändrat kurs, svängt 

Heading control system – En inställning på autopiloten 

IMO – International Maritime Organisation. Koordinerar regler och föreskrifter om 

sjöfart internationellt.  

ISM – International Safety Manegement code 

Lastfartyg – Ett fartyg som transporterar gods till sjöss. Får ej ta mer än 12 passagerare. 

Lastoperation – Arbete designerat till att lasta eller lossa fartyget. 

Lossa – att förflytta gods från fartyg till land. 

Master – Befälhavare, se befälhavare 

Nautiska befäl – Se sjöbefäl 

Navigering – Att planera, kontrollera och bestämma fartygets position och färdväg. 

Närsituation – Situation då risk för kollision med annat fartyg föreligger. 

OOW – Officer of the watch, se vakthavande styrman 

Passagerarfartyg – Ett fartyg vars ändamål är att transportera passagerare 

Radar – Ett instrument som används vid navigering och framförandet av fartyget.  

Sjöbefäl – Person som är behörig att arbeta som styrman 

SMS – Safety Management System 

SOLAS – Safety of life at sea, ett regelverk angående säkerhetskrav för sjöfarten. 

STCW - International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers 

Styckegodsfartyg – Fartyg som transporterar last i förpackad form. 

Står till rors – Att manuellt styra fartyget med hjälp av ratt eller joystick. 



 

Track control system – En inställning på autopiloten 

Trafiksepareringssystem – Ett navigationssystem som styr trafikflöden till sjöss. Jämför 

med filer på en väg.  

Utkik – Assisterar vakthavande styrman på bryggan med att hålla uppsikt runt fartyget 

under gång. 

Vakthavande styrman – Den styrman som för tillfället har ansvaret för framförandet av 

fartyget. 

Vaktsystem – Ett skiftsystem som ser till att det är minst en styrman som arbetar under 

dygnets 24 timmar.  

VHF – Very High Frequency, Radioutrustning avsedd för kommunikation. 

Vilotid – Tid som inte är arbetstid. Ej inräknat kortare raster. 
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Det är lugnt om du somnar för du kommer ändå bli väckt. 

-Styrman i handelsflottan 

 

INLEDNING 

Vi blir ett mer och mer datorstyrt samhälle och förlitar oss mer och mer på 

teknisk utrustning. Dagens teknik förenklar arbetet och ersätter mänsklig 

arbetskraft. Besättningarna blir mindre och arbetsbelastningen större. 

Ögonlocken blir lätt tunga och risken för att tappa fokus under ett pass på 

bryggan blir större. 2005 kolliderade styckegodsfartyget Karen Danielsen 

(Bahamas and Danish Maritime Authority, 2005) med stora bält bron i Danmark 

på grund av att vakthavande styrman var utslagen. Efter haveriundersökningen 

som följde skickade Danmark och Bahamas sjöfartsmyndigheter in ett önskemål 

till IMO om att införa ett krav på ett elektroniskt hjälpmedel som kallas BNWAS 

(IMO, 2005, MSC 81/23/2). BNWAS har funnits en längre tid men har inte varit 

ett krav ombord. 2009 antog IMO en ny resolution som innebar att systemet 

gradvis kommer att bli obligatoriskt. Detta innebär att nästintill alla vaktgående 

styrmän, även de som inte haft detta tidigare, kommer att behöva arbeta med 

systemet. Därför är det intressant att undersöka hur diskussionen går kring 

detta system. Denna kvalitativa studie syftar till att utreda vad vaktgående 

styrmän har för uppfattning och åsikter om ett system som ska övervaka deras 

aktivitet på bryggan. Tror de att det leder till en säkrare sjöfart? Hur upplever de 

att det påverkar deras arbete under vakten? För att ta reda på detta har en 

intervjustudie genomförts med 6 stycken vakthavande styrmän som alla aktivt 

arbetar med systemet. 
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Vad är BNWAS? 

BNWAS står för Bridge Navigational Watch Alarm System och är ett system för 

att se till att vakthavande styrman är vaken, aktiv och befinner sig på bryggan.  I 

enkelhet består systemet av ett larm som måste kvitteras från bryggan. Om detta 

inte sker inom ett förinställt tidsintervall kommer larmet att fortgå ut i övriga 

nautiska befäls hytter. Om det återigen inte kvitteras fortsätter larmet ut i övriga 

besättningsutrymmen. 

Kvitteringen på bryggan sker traditionellt genom att trycka på en kvittensknapp 

men kan också vara integrerad i annan utrustning så som Radar och ECDIS. Till 

exempel om du aktivt använder radarn så känner larmsystemet av det och inget 

larm utlöses. Systemet kan även vara kopplat till en rörelsesensor som känner av 

rörelse på bryggan. Detta för att störa styrmannen mindre i hans arbete.  

 

Aktivering av BNWAS kan ske automatiskt eller manuellt. Automatiskt betyder 

att det aktiveras samtidigt som autopiloten aktiveras. Om det sker manuellt så är 

det endast befälhavaren som kan aktivera/avaktivera BNWAS och detta sker då 

med hjälp av en nyckel eller kod. (FURUNO, 2013)  

 

BNWAS, ett krav ombord 

BNWAS har funnits en längre tid men det är först på senare år det blivit ett 

utrustningskrav. Resolution MSC.282(86) (IMO, 2009) antogs av IMO 2009 och 

blev ett tillägg i SOLAS (2009) kapitel V regel 19 och behandlar BNWAS. Den gör 

att BNWAS är ett krav på alla nybyggnationer och kommer gradvis införas för 

resten av yrkessjöfarten. BNWAS måste vara aktiverat då fartyget är på väg. Se 

tabell i bilagan. 
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SYFTE 

Studien syftar till att undersöka styrmäns åsikter och uppfattning om både 

positiva och negativa effekter systemet kan bidra med eller orsaka. Följande 

frågeställningar undersöks: 

- Hur uppfattas införandet av BNWAS av vaktgående styrmän? 

- På vilket sätt tycker styrmän att BNWAS påverkar säkerheten till 

sjöss? 

- Hur påverkar BNWAS styrmannens arbete under sin vakt? 

- Vilka förändringar eller förbättringar önskar styrmännen göra på 

systemet? 

 

AVGRÄNSNING 

Författarna är endast intresserade av hur vaktgående styrmän påverkas då det 

är dem som till största del vistas i den miljö där BNWAS finns och studien vill 

utreda hur det påverkar det dagliga arbetet. Den kommer därför inte behandla 

övrig personal även om de kan beröras av BNWAS. Systemet införs gradvis på 

alla typer av yrkesfartyg och därför är studien inte begränsad av fartygstyp. 

BNWAS är inte installerat på alla fartyg än men det är även av intresse vad 

styrmän som vet att de i framtiden kommer behöva använda systemet har för 

åsikt och inställning till BNWAS. Däremot är författarna inte intresserade av 

sjöbefäl ombord på lastfartyg under 150 i bruttodräktighet då de inte har krav på 

sig att införa BNWAS. 

Undersökningen är endast intresserade av den enskilda styrmannens egna 

åsikter berörande införandet av BNWAS. Det kommer inte att undersökas 

huruvida BNWAS bidrar till säkerheten. Däremot är det intressant att få veta 

styrmannens egen åsikt om huruvida systemet kommer att bidra till förbättrad 

säkerhet till sjöss. 
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BAKGRUNDEN TILL BNWAS 
 

Varför BNWAS? 

Den 3 mars 2005 kolliderade det Bahamasflaggade lastfartyget Karen Danielsen 

med Stora Bält bron i Danmark. I undersökningen som genomfördes av 

sjöfartsmyndigheter i Bahamas och Danmark (Bahamas and Danish Maritime 

Authority, 2005) upptäcktes att vakthavande styrman hade 1,55 promille 

alkohol i blodet. Fartyget var utrustat med ett dödmansalarm men detta var inte 

påslaget. I olycksrapporten konstaterades att om detta hade varit aktiverat så 

skulle skepparen blivit informerad om överstyrmans tillstånd och då kunnat 

avvärja olyckan. Efter denna händelse skickade Danmark tillsammans med 

Bahamas in en ansökan till IMO om att införa krav på att BNWAS skall vara 

installerat och aktiverat på alla fartygsbryggor (IMO, 2005, MSC 81/23/2). 

Denna lag fanns redan i Danmarks nationella regelverk men det hindrade inte 

utländska fartyg att segla på danskt vatten utan BNWAS aktiverat. I denna 

ansökan beskrivs syftet med alarmet som följande:  

 

The purpose of the proposed alarm is to enhance the safety of navigation taking into 

account the human element. No change of manning of the bridge is intended.  

 

The benefits of BNWAS will be that the risk of ships sailing for periods of time without 

a vigilant OOW is minimized. (IMO, 2005, MSC 81/23/2) 

 

Detta resulterade i att IMO 2009 antog Resolution MSC.282(86) som blev ett 

tillägg i SOLAS (2009) kapitel V regel 19. Där beskrivs kraven på att installera 

och använda BNWAS. Inga ändringar gjordes på de tekniska kraven på BNWAS 

som är beskrivna i IMO:s resolution MSC.128(75)(2002). I den resolutionen 

beskrivs syftet med BNWAS som följande:  

 

The purpose of a bridge navigational watch alarm system (BNWAS) is to monitor 

bridge activity and detect operator disability which could lead to marine accidents. 

The system monitors the awareness of the Officer of the Watch (OOW) and 

automatically alerts the Master or another qualified OOW if for any reason the OOW 

becomes incapable of performing the OOW's duties. This purpose is achieved by a 
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series of indications and alarms to alert first the OOW and, if he is not responding, 

then to alert the Master or another qualified OOW. Additionally, the BNWAS may 

provide the OOW with a means of calling for immediate assistance if required. The 

BNWAS should be operational whenever the ship’s heading or track control system is 

engaged, unless inhibited by the Master. (IMO, 2002, MSC.128(75)) 

 

Karen Danielsen 

Karen Danielsen var ett Bahamasflaggat styckegodsfartyg på resa mellan 

Svendborg, Danmark och Finland. Efter att ha lämnat Svendborg ämnade 

fartyget att gå norrut för att lämna viken och runda Vresen norr om Langeland 

och fortsätta söderut i Stora bält. Klockan 1815 lämnade fartygets skeppare över 

vakten till överstyrman. 1820 gjorde fartyget en mindre kursändring. 1857 

skulle fartyget ha girat styrbord för att runda Vresen. Istället fortsätter fartyget 

norrut och tio minuter senare kolliderar fartyget med västra delen av Stora bält 

bron. Förmasten och bägge kranar slets loss från däck. Hela bryggdäck samt 

skorstenen blev totalförstört. En död och två skadade. Bron var avstängd i sex 

och en halv timmar efter olyckan. 0100 kunde fartyget bogseras iväg från 

olycksplatsen. 

 

I utredningen som följde (Bahamas and Danish Maritime Authority, 2005) 

konstaterades att överstyrman var starkt alkoholpåverkad under olyckstillfället. 

Någon gång mellan 1820 och 1857 somnade han och fartyget fortsatte då 

okontrollerat. På olycksdagen gick solen ner 1755 men trots detta befann sig 

ingen utkik på bryggan. Avsaknaden av utkik berodde på brister i fartygets SMS 

och brister i Skepparens stående order. Överstyrman hade arbetat elva timmar i 

sträck med endast kortare raster vid måltider innan han tog över vakten. BNWAS 

fanns installerat ombord men var ej aktiverat. Det fanns inte heller några 

instruktioner i fartygets SMS om hur systemet skulle användas. 

 

Utredningen resulterade i att man konstaterade att om BNWAS hade varit 

aktiverat skulle skepparen eller annan personal ha uppmärksammats på 

överstyrmans tillstånd och kunnat agera därefter.  
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Sömn 

En av motiveringarna till att göra BNWAS obligatoriskt är att systemet skall 

övervaka och upptäcka operatörers inaktivitet på bryggan. En viktig faktor som 

påverkar operatörers aktivitet är trötthet. Bristen på vila är här en stor fråga. 

Enligt The Seafarer’s International Research Center (SIRC, 2006) påverkar 

bristen på vila kroppen på flera sätt. Prestationsförmåga, subjektiva 

bedömningar och även fysisk påverkan är faktorer som förändras och kan vara 

tecken på akut trötthet. Risken att drabbas av akut trötthet påverkas av flera 

faktorer så som brist på vila, långa arbetstimmar, arbete under nattpass, för 

korta viloperioder mellan arbetspassen, hög arbetsbelastning samt ljud och 

vibrationer. Om en person blir utsatt för akut trötthet vid upprepade tillfällen 

under en längre period kan detta leda till kronisk trötthet. Det kan konstateras 

att dessa riskfaktorer är högst relevanta för personer som arbetar till sjöss. 

 

2004 gjorde den engelska motsvarigheten till haverikommissionen Marine 

Accident Investigation Bransch (MAIB, 2004) en undersökning om vaktsystem 

och sambandet mellan den mänskliga faktorn och olyckor.  Studien baserades på 

haverirapporter från perioden 1994 – 2003 angående handelsfartyg över 500brt. 

66 rapporter valdes ut och studerades. Alla olyckor som hänt i samband med 

avgång/ankomst, ankring och under lotsning exkluderades. I denna 

undersökning konstaterades att en tredjedel av alla grundstötningar innefattade 

en vaktgående styrman som led av sömnbrist och därtill saknade utkik. Två 

tredjedelar av alla fartyg involverade i en kollision höll inte godtycklig utkik. En 

tredjedel av alla olyckor som skedde nattetid hade enbart en ensam navigatör på 

bryggan. I studien konstaterades också att tiden på dygnet då det sker flest 

grundstötningar är mellan 0000 och 0600. Tiden mellan 0400 och 0500 är 

tydligt överrepresenterad. Detta är i slutet av nattvakten när man arbetar enligt 

ett tvåvaktsystem. 

 

Enligt undersökningen Shiftwork: Safety, Sleepiness and sleep av Folkard, 

Lombardi och Tucker (2005)  konstateras att arbetstid utöver 8 timmar per dygn ökar 

väsentligt risken för misstag och olyckor. I studien påvisas att vid arbete som uppgår 

till 12 timmar per dygn har olycksrisken fördubblats under de 4 sista arbetstimmarna 
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och vid 14 timmar per dygn har olycksrisken tredubblats under de sista två timmarna. 

De två vanligaste vaktuppläggen till sjöss är ett tvåvaktsystem eller ett trevaktsystem. 

Under ett tvåvaktsystem jobbar styrmännen sex timmar på bryggan för att sedan vara 

ledig sex timmar vilket resulterar i tolv timmars arbete per dygn. Under ett 

trevaktsystem jobbar styrmännen fyra timmar på bryggan och är sedan ledig åtta 

timmar vilket resulterar i åtta timmars arbete per dygn. Cirka hälften av 

arbetstimmarna är lagda nattetid och ofta har styrmännen ytterligare arbetsuppgifter 

utanför sin bryggvakt vilket leder till fler arbetstimmar per dygn.  

 

Enligt Lag (SFS 1998:958) om vilotid för sjömän, 4§, har sjömän rätt till vilotid. 

Vilotiden bör förläggas så att de får vila en dag i veckan och på allmän helgdag. 

Vilotiden får inte understiga 

1. 10 timmar under varje 24 timmars period och  

2. 77 timmar under varje 7 dagars period. (SFS 1998:958) 

Vilotiden enligt punkt 1 får delas upp i högst två perioder varav en period om 

minst 6 timmar. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga 14 timmar. 

Vilotiden omfattar inte kortare raster. 
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Bryggan 

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter om vakthållning (SJÖFS, 2005) måste det 

utöver vakthavande styrman finnas en utkik på bryggan. Utkiken måste använda 

alla sinnen för att hålla god uppsikt på vad som händer runt fartyget och får inte 

tilldelas andra uppgifter. En person som står till rors får inte räknas som utkik. 

Det enda tillfälle då det är tillåtet att framföra fartyget utan utkik är i dagsljus då 

följande villkor är uppfyllda.  

1. situationen har prövats noggrant och det är ställt utom allt tvivel att det 

är förenligt med säkerheten att göra så, 

2. alla rådande omständigheter har beaktats till fullo, exempelvis 

– väderförhållanden, 

– siktförhållanden, 

– trafiktäthet, 

– närheten till hinder för navigeringen, och 

– nödvändig uppmärksamhet vid navigering i eller i närheten av 

trafiksepareringssystem, samt 

3. förstärkning omedelbart kan kallas till bryggan när omständigheterna 

så kräver. 

 

Något som bör beaktas vid utformning av BNWAS och hur systemet installeras är 

att enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) 2 kap. 1§ ska teknik, arbetsorganisation 

och arbetsinnehåll utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller 

psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall, lag (2003:365). 

Enligt 3 kap. 1a§:  Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö, lag (1994:579). 
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METOD 
 

I detta kapitel beskrivs författarnas val av forskningsteknik och metod för 

genomförandet av studien. Detta för att skapa en överblick av analysmetoden 

och presentera en kritisk analys av validiteten, tillförlitligheten och 

objektiviteten. För stöd av metodval i undersökningen har en publikation som 

behandlar forskningsteknik av Jacobsen (2012) använts.  

 

Ansats och grundläggande metodval 

Studien inriktar sig på synsätt, åsikter, erfarenheter och värderingar. 

Undersökningen baseras på primärdata i form av intervjuer samt stöd av 

sekundärdata i form av tidigare forskning, relevanta lagtexter samt föreskrifter. 

Författarna har valt att använda en kvalitativ metod då dessa värden inte är 

mätbara. Jacobsen (2012) förespråkar en kvalitativ metod då  

 

Kvalitativa metoder är öppna och flexibla och lämpar sig väl när man vill utveckla ny 

kunskap och djupare förståelse. Detta kräver ofta att man koncentrerar sig på några få 

undersökningsobjekt. (Jacobsen, 2012, s26)  

 

Studien har inte syftet att bekräfta eller dementera en förbestämd hypotes eller 

teori utan syftar till att skapa en fristående slutsats utifrån insamlad data. För att 

inte riskera att styra undersökningen mot en förutfattad slutsats har ett 

induktivt förhållningssätt till datainsamlingen valts.  

 

Man ska undvika att skapa sig någon bestämd uppfattning om vad man letar efter. Det 

kan leda till att man bara får syn på det man på förhand bestämt sig för att se och att 

man därmed bara får sina antaganden bekräftade. Öppenheten gör att kvalitativa data 

lämpar sig väl för att utforska. (Jacobsen, 2012, s62) 
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Intervjumetod 

För att samla in data har författarna valt att använda sig av öppna intervjuer. 

Detta för att få ett så djupt och nyanserat resultat som möjligt. Enligt Jacobsen 

(2012, s97) skapar personliga intervjuer individualisering. De får fram den 

enskilda individens inställning och åsikter. Vid enskilda intervjuer fångar man 

individuella synpunkter. För att tillse att tillräckligt material erhålls har 

intervjuer genomförts på ett sådant sätt så att utrymme för diskussion och 

djupdykning i ämnet medgetts. Intervjuerna har strävat efter att formas utifrån 

ett samtal för att ge utrymme för svar med egna ord. Intervjuerna har 

genomförts på de intervjuades arbetsplatser, det vill säga ombord på fartyg. 

Författarna har på var sitt håll befunnit sig ombord på fartygen en längre tid och 

därför skapat en relation med de intervjuade. Det ger författarna en fördel då 

intervjuerna genomfördes med ett forum som inte kändes påträngande eller på 

annat sätt hämmande för resultatet. Intervjuerna gjordes enskilt med en av 

författarna. Den första intervjun som genomfördes antecknades direkt på plats 

och resterande intervjuer spelades in. När intervjuerna spelades in var det 

lättare att skapa en flytande diskussion och på så sätt få ett djupare och mer 

nyanserat resultat. Transkribering skedde vid ett senare tillfälle.  

 

Urval 

Det är av vikt för giltigheten av studien att de befäl som intervjuats fortfarande 

är aktiva i sin yrkesroll då BNWAS är ett relativt nytt system och det 

obligatoriska införandet träder i kraft under samma tidsperiod som 

undersökningen genomförts. Ytterligare så är det av vikt för giltigheten att 

befälen är vaktgående då det endast är vakthavande styrman som arbetar med 

systemet. I och med den valda metoden begränsas antalet intervjuer som 

genomförts.  

 

I resonemanget om kvalitativa metoder påpekades det flera gånger att man inte kan 

undersöka många enheter eftersom datainsamlingsmetoderna är tidskrävande och 

eftersom de data man får in är så rika på detaljer och information att man inte kan 

analysera allt för stora mängder på ett klokt sätt. (Jacobsen, 2012, s127)  



11 

 

Författarna har intervjuat sex stycken nautiska befäl som aktivt arbetar som 

vaktgående styrmän. De intervjuade kommer ifrån fyra olika fartyg. 

Fartygstypen har varierat, det har varit roro-, tank- och containerfartyg. Även 

fartområdet har varierat, allt från närfart till oceangående. 

 

Litteratursökning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur styrmän uppfattar BNWAS. För att 

undersöka detta har syftet med BNWAS från IMOs sida utretts. Detta har lett in 

författarna på olycksrapporter och tidigare undersökningar om olyckor och dess 

anledningar som legat till grund för beslutet att införa ett obligatorium angående 

BNWAS. Primärdata i form av intervjuer har resulterat i frågor som handlar om 

sömn, vilotid, arbetsmiljö och bryggbemanningen. Detta har lett till att 

författarna har sökt efter tidigare forskning, lagar och föreskrifter som behandlar 

dessa områden. För att undersöka den tekniska sidan av systemet har 

tillverkares hemsidor använts. 

 

Analys av insamlad data 

Efter att rådata samlats in har en innehållsanalys genomförts. Enligt Jacobsen 

(2012, s146) syftar en innehållsanalys till att både förenkla och berika data för 

att skapa överskådlighet. Författarna har i varje enskild intervju identifierat och 

plockat ut delar som ansetts som relevanta för arbetet. I detta har författarna 

åtskilt positiva och negativa åsikter och värderingar som berört studiens 

frågeställning.  Efter det har resultatet delats upp i övergripande teman för att 

jämföra och skapa ett tydligare sammanhang mellan de olika intervjuerna. De 

teman som identifierats och valts ut är följande, 

• Införandet av BNWAS 

• Sömn 

• Pålitlighet 

• Sjukdomsfall 

• Bemanning 

• Stress och irritation 

• Förbättringar och alternativa lösningar 
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I resultatdelen presenteras data under dessa rubriker. I varje del har de 

intervjuades citat grupperats så att data presenteras med en logisk följd. Det vill 

säga både positiva och negativa åsikter har presenterats under samma tema och 

positiva respektive negativa åsikter och värderingar är presenterade 

tillsammans. I varje tema har resultatet kopplats till och analyserats tillsammans 

med den insamlade sekundärdata. 

 

Etik 

Innan intervjuerna genomfördes informerades de intervjuade om bakgrunden 

till studien och hur informationen kommer användas (Gullveig Alver och Oyen, 

1997, s93). De intervjuades identitet har inte betydelse för forskningsresultatet. I 

och med att urvalsgruppen är begränsad till samma yrkesroll så kan de 

intervjuade vara anonyma. Det skapar dessutom en bättre förutsättning för att 

de intervjuade ska vara ärliga under intervjuerna. I detta arbete har författarna 

valt att byta ut de intervjuades namn mot bokstäver. Respondenterna kommer 

att benämnas som styrman A-F. Fartygsnamn eller annan avslöjande information 

som påträffats under intervjuerna har vi valt att censurera för att bibehålla 

respondenternas anonymitet. Detta har inte påverkat resultatet av arbetet. 

 

Validitet och reliabilitet 

Syftet med arbetet är att undersöka människors åsikter. Metoden är att fråga 

människor om deras åsikter. Författarna har inte ställt ledande frågor eller på 

annat sätt försökt påverka de intervjuades svar utan varit öppna för oförutsedda 

eller motstridiga åsikter. Det gör att validiteten är hög då det inte går att säga att 

någons åsikt är felaktig.  

 

Med reliabilitet menas att samma forskningsresultat bör uppnås om man skulle 

göra studien igen med samma forskningsmetod. Eftersom detta är en kvalitativ 

studie med ett begränsat antal genomförda intervjuer är detta svårt att uppnå. 

Om någon annan skulle genomföra samma studie med samma metod är det stor 

risk att de skulle få ett annat resultat. Även om grundfrågorna skulle vara de 

samma så skulle intervjun ta en annan väg om det är någon annan som utför 
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intervjun. Skulle nya personer intervjuas så finns det stor risk att de skulle 

arbeta med systemet under andra förutsättningar och därför ha andra åsikter.  

 

Resultatet av detta arbete syftar inte till att ge ett generellt resultat som kan 

användas utanför urvalsgruppen utan är enbart avsett för att väcka tankar och 

funderingar kring ämnet. För att skapa en generell bild krävs forskning med ett 

annat metodval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

DATASAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS 

Införandet av BNWAS 

De generella åsikterna angående det obligatoriska införandet av BNWAS har 

varit spridda. Vissa av respondenterna har varit positiva till åtgärder som höjer 

säkerheten i branschen och det uppfattas som positivt att det blir obligatoriskt 

då rederierna annars hade valt bort systemet endast av ekonomiska skäl. Men 

alla har inte varit ense om att BNWAS är ett steg i rätt riktning. Vissa anser att 

det är en genväg för att lösa ett problem som handlar om sömn. 

 

Det är bra att det blir obligatoriskt. Det är dags att hela branschen på något sätt tar sig 

i kragen. Sjöfarten har ett dassigt rykte om sig och allt man läser är olyckor, olyckor, 

olyckor. Det är på tiden att vi försöker höja säkerheten. (A)  

 

…det funkar aldrig om rederierna får bestämma. Utan ska man ha någonting så ska det 

vara obligatoriskt /---/ det kostar ju dessutom pengar så gör man det inte 

obligatoriskt kommer det inte att införas. (B)  

 

Jag tycker det är bra att det sätts krav på sjöfarten och att säkerheten ökar till sjöss. 

(C)  

 

Ta bort (D)  

 

BNWAS är en enkel väg att gå för att försöka hitta en lösning på ett problem som 

handlar om sömn. (A) 

 

I NAV 54/6/1 (IMO, 2008) diskuteras priset för installation av systemet. Där 

beräknas kostnaden för ett godkänt grundläggande system med rörelsesensor 

vara ca 1500 US dollar per fartyg. Respondenter har uttryckt en farhåga för att 

rederier väljer bort systemet på grund av kostnaden. Valmöjligheten att inte 

använda systemet försvinner eftersom det är obligatoriskt. Det gör att det inte 

längre är en ekonomisk fråga och därför är det lika för alla. 
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I dokument MSC 81/23/2 (IMO, 2005) motiveras obligatoriumet på följande vis:  

 

The purpose of the proposed alarm is to enhance the safety of navigation taking into 

account the human element.   

 

Detta överensstämmer med de intervjuades inställning till systemet. 

Grundtanken är att höja säkerheten till sjöss. 

 
Sömn 

Syftet med BNWAS från IMO är att övervaka bryggaktivitet och upptäcka 

operatörs inaktivitet. Under intervjuerna har detta dominant tolkats som att 

förhindra att vakthavande styrman somnar vilket har beskrivits som ett problem 

ombord, speciellt på mindre fartyg där tvåvaktssystem ofta tillämpas. Vissa har 

uttryckt att BNWAS är positivt då det kan väcka styrman om han somnat och på 

så sätt höjer säkerheten. 

 

Framförallt är det sömn. Det är ofta sömnbrist ombord, speciellt på mindre fartyg. (C) 

 

Fördelen är att det väcker en om man skulle råka somna till när det är långa 

arbetstimmar. (F) 

 

Någon gång är man trött ibland och då är det bra att vakna till. (F)  

 

En tredje respondent svarade Om både jag och utkiken skulle somna så är det ju en 

enorm fördel att larmet går. (E)  

 

…man har sett många fartyg som mycket väl bara hade kunnat gå fram utan att någon 

faktiskt är vaken på bryggan. Så det absolut är både en säkerhet för en själv och för 

andra att det finns. (E) 

 

Det händer ju i och för sig olyckor på alla typ av fartyg men just när det kommer till 

fylla, sova på bryggan och sådant är det nischat till de mindre fartygen med 6/6 

vakter. (A) 

 

Många är överens om att för lite sömn är nyckelproblemet. Dock tycker flera 

respondenter att BNWAS inte löser problemet. Om man är trött kör man inte bra 



16 

 

båt även om man inte somnar, då bör man istället lösas av. Dödmansalarmet ser 

enbart till att styrmännen inte somnar, men förutom det så är risken att något 

händer på grund av trötthet lika stor ändå. 

 

Nyckelproblemet är ju att folk är trötta liksom. Och om du är trött och ouppmärksam 

när du kör båt så kommer du ju inte köra bättre båt för att det piper var tolfte minut. 

Det stora problemet är ju att folk jobbar för mycket och inte får vila. (A)  

 

Så pass bra fungerar det ändå här att om jag är så pass trött att jag känner att jag inte 

kan köra för jag somnar på vakten då ringer jag någon som kommer och löser mig. (A)  

 

Det är lugnt om du somnar för du kommer ändå bli väckt. Är det säkrare? Bara för att 

man är vaken betyder inte att man kör bra. (A)  

 

Enda sättet att få det säkrare är att se till att folk inte somnar på bryggan självmant. 

Alltså att folk är utvilade och kan utföra sitt arbete utan att bli trötta. (B)  

 

…dödmansalarmet är ju bara ett larm som påvisar att jag är vaken. Efter det är ju 

risken att kollidera eller gå på grund lika stor ändå. (C)  

 

Några respondenter har även uttryckt att BNWAS inte har något syfte angående 

sömnproblem då bryggan alltid ska ha minst två personer på vakt nattetid. Om 

en person skulle somna så upptäcks det av den andra personen. 

 

Skulle vara om man är ensam på natten så man inte somnar. Men man får ju inte ha 

ensamvakt på natten så därför tycker jag inte den fyller någon funktion 

överhuvudtaget. (D) 

 

I vilket fall som helst så ska ju ingen vara ensam på bryggan utan det ska alltid vara 

två stycken på bryggan och då skulle ju inte egentligen ett sådant här alarm behövas. 

(B) 

 

En av respondanterna har även uttryckt att BNWAS inte skulle behövas om man 

istället hade tryckt på vilotiden. Om styrmännen hade fått den vila de behövt 

hade de inte gått på vakt trötta och därför hade problemet kunnat avhjälpas. 

Även högre kunskap om trötthet och återhämtning hade kunnat hjälpa. 



17 

 

 

…man kunde ha lagt mer tid på att höja minimikraven på utbildning istället och vara 

hårdare när det gäller vilotider så att bryggpersonalen inte är trötta när de går på 

vakt. Vi ligger ju lite efter flyget där. Det är ingen som skulle komma på tanken att vi 

kan köra hårdare med piloterna om vi sätter in en klocka som ringer var femtonde 

minut. (B) 

 

I Bridge Watchkeeping Safety Study (MAIB, 2004) konstateras att majoriteten av 

alla grundstötningar skedde med fartyg under 3000grt. Nästan alla av dessa 

fartyg hade tvåvaktsystem, det vill säga två navigatörer som arbetade i skift om 6 

timmar. I denna studie beräknas att om du arbetar i skift om 6 timmar under en 

7 dagars period så återstår enbart 1 timme om dagen för övrigt arbete. Styrmän 

har många uppgifter ombord som ej går att genomföra under vakten som till 

exempel koordinera underhållsarbete, underhåll av säkerhetsutrustning, 

förtöjningsarbete, rättelse av nautiska publikationer. Detta stärker flera 

respondenters åsikter att problemet är överrepresenterat på de mindre fartygen. 

 

Flera respondenter har uttryckt att det är positivt att man blir väckt om man 

somnar. Dock anser många att det inte löser problemet med utmattning då man 

ändå har nedsatt prestationsförmåga. Enligt en undersökning av SIRC (2006) har 

man kommit fram till att arbeta i någon form av skiftsystem påverkar kroppens 

förmåga till återhämtning negativt. Att arbeta under dygnets mörka timmar 

medför att prestationsförmågan kan bli nedsatt trots tillräcklig vila. Det är också 

svårare att tillgodose sig den vila som kroppen behöver genom att sova dagtid. 

Under de intervjuer som genomförts har majoriteten uttryckt åsikter som visar 

på att vilotidslagen inte alltid följs och en farhåga att BNWAS kommer användas 

för att försöka lösa problemet som egentligen handlar om vilotid, dvs. att 

styrmän tillåts arbeta trötta på grund av att systemet finns. I diskussionerna 

kring BNWAS hos IMO konstateras dock att BNWAS inte ska ses som en lösning 

på trötthet (NAV 54/6/1, 2008) utan enbart ett hjälpmedel för att underrätta 

övrig besättning om vakthavande styrman skulle bli inkapaciterad. En 

respondent uttryckte att han träffat på flera fartyg som sett ut att gå utan att 

någon är vaken på bryggan. Detta kan jämföras med Karen Danielsen som 
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framfördes upp till 40 minuter med utslagen styrman. I haverirapporten 

(Bahamas and Danish Maritime Authority, 2005) sägs följande:  

 

The investigation of KAREN DANIELSEN’s collision with the Great Belt West Bridge 

has concluded that the use of the bridge watch (dead man) alarm would probably 

have prevented the accident.  

 

Pålitlighet 

Flera respondenter har uttryckt att de inte litar på att systemet är aktiverat på 

andra fartyg. Det är lätt att fuska eller slarva. Befälhavaren har tillgång till 

nyckeln eller koden och det finns inget som säger att han inte kan dela med sig 

av dessa även om han inte får det. Systemet är inte felsäkert, som all annan 

utrustning på bryggan kan systemet fallera. Detta gör att styrmännen inte litar 

på systemet fullt ut och det påverkar inte deras navigering eller inställning 

beträffande andra fartyg. 

 

Vi har ju fortfarande möjligheten att stänga av dödmansalarmet. Nyckeln finns ju 

ombord, det är ju upp till befälhavaren om han vill stänga av det även om han inte får 

det. (A) 

 

Självklart är det en trygghet och veta att det ska finnas på båtarna. Men det är ju som 

all annan utrustning, man vet ju inte om den är inkopplad eller fungerar på mötande 

fartyg. Så jag ser det inte som någon trygghet. Men på sikt kanske det kan bli det. (C)  

 

…alla larm går att fuska med. Det är ju inte säkert att det är ens aktiverat på deras 

brygga. Så jag tänker inte så att det känns bättre för mig för att andra båtar har det. 

(B) 

 

 …man kan alltid manipulera de här alarmen på olika sätt. Det är ju väldigt enkelt. 

Återigen så är det snarare att det är kompetent personal häruppe som är det 

viktigaste. (B) 

 

 Jag litar inte på honom (mötande fartyg) i alla fall och det finns inget som säger att det 

är igång. (D)  
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Enligt IMOs tekniska krav på BNWAS (IMO 2002, MSC.128(75)) så ska aktivering 

och avaktivering av systemet enbart kunna göras av skepparen. Dessutom ska 

systemets alla komponenter vara skyddade på så sätt att de inte kan 

manipuleras av övrig besättning. Enligt IMO resolutionen som gör systemet 

obligatoriskt (IMO 2009, MSC.282(86)) så ska BNWAS alltid vara aktiverat när 

fartyget är på väg. Men det finns inget som fysiskt hindrar skepparen att dela 

med sig av dessa uppgifter eller själv stänga av systemet. BNWAS ska enligt 

kraven (IMO 2002, MSC.128(75)) också indikera ifall den upptäcker något som 

är fel på systemet eller om strömförsörjning uteblir. Dock kan det uppstå fel som 

systemet själv inte kan detektera och därmed finns risken att felet inte 

uppmärksammas. 

 

Sjukdomsfall 

När vi ställt frågor angående fördelar med BNWAS har tre stycken respondenter 

nämnt att systemet larmar om styrman skulle råka ut för en hjärtattack, 

epilepsianfall, eller annan typ av sjukdom som skulle förhindra styrman att 

framföra båten. Utan systemet skulle fartyget fortsätta okontrollerat utan att 

övrig besättning skulle bli uppmärksammade på problemet. 

 

man rör sig inte speciellt mycket det kan ju vara sjukdomsfall och du klappar ihop där 

uppe med hjärtinfarkt eller vadsomhelst ensam på bryggan. Och hinner inte påkalla 

hjälp och då går larmet efter X minuter. (C) 

 

Men som ett komplement är det helt okej. Och man kan ju bli sjuk eller något under 

vakten. (B) 

 

Enligt Byggkungörelsen är det förbjudet att vara ensam på bryggan nattetid men 

på dagtid tillåts det under vissa omständigheter. Utan BNWAS skulle det då inte 

finnas något sätt att veta att vakthavande styrman är utslagen. IMOs grundsyfte 

med BNWAS (IMO 2002, MSC.128(75)) är att upptäcka och varna i de fall där 

bryggvakten blir utslagen eller inkapaciterad på grund av olycka, sjukdom eller 

säkerhetshot. Detta överensstämmer med respondenternas åsikter i detta 

hänseende.  
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Bemanning 

Några av respondanterna har nämnt att BNWAS tillser att bryggan inte kan 

lämnas obemannad så länge systemet är aktiverat. Detta ger en trygghet men det 

går fortfarande att fuska med. Några respondenter har uttryckt en farhåga att 

bryggteamet minskas eller pressas hårdare då larmet inger en falsk trygghet. Att 

man tillåter en utmattad styrman ta över vakten för att man vet att om personen 

somnar så går larmet. Dock tror inte respondenterna att systemet kommer att 

påverka storleken på bryggbemanningen då detta är fastlaget i regelverk och 

dessutom upp till vakthavande styrmans omdöme.  

 

Det känns kanske lite tryggare att man vet att folk måste sitta på bryggan och kvittera 

det här larmet, förutsatt att man inte har stängt av det. Jag har ju varit på praktikbåt 

då man har gått upp på bryggan när vi var på väg runt Skagen och upptäckt att det inte 

är någon där. Då har skepparen haft vakten och gått ner i sin hytt och spelat patiens. 

(A) 

 

Risken är ju det att man tänjer på gränserna ännu mer för att det känns säkrare. Att 

man tänker att det är ingen fara om han är själv däruppe för om det händer något så 

ringer klockan om femton minuter ändå. Speciellt i båtar där besättningen redan är så 

pass hårt pressade att man försöker ta genvägar hela tiden. Det finns alltid en risk 

med utrustning på det sättet. (B)  

 

…jag tror att det kommer användas mer för att försöka hålla styrmän och 

bryggpersonal vakna så att man kan köra dem hårdare och tro att bara för att man ska 

behöva trycka på en knapp eller vifta med armarna var femtonde minut så blir det 

säkrare, och då är man fel ute. (B)  

 

…i grund och botten är det jag som vakthavande som bestämmer när och när jag inte 

behöver en utkik. (E)  

 

Det finns ju regler för att vid dålig sikt eller under nattetid så ska det vara minst en 

utkik. Det tror jag inte man kommer komma ifrån (C) 

 

Enligt IMO (IMO 2008, NAV 54/6/1) ska BNWAS inte påverka bemanningen 

ombord eller ses som en lösning på trötthet. Ändå uppfattar de tillfrågade 

styrmän systemet som något som kan hota deras vilotid eller utkik. Under 
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intervjuerna har några respondenter beskrivit en rädsla för att många inom 

sjöfarten gärna tänjer på gränserna av olika anledningar. Enligt de föreskrifter 

som finns angående utkik så ska det alltid finnas utkik på bryggan under nattetid 

och nästintill alltid under dagtid (STCW, 1978/2010). Ändå visar statistik att det 

förekommer fall då detta inte är fallet. I Bridge Watchkeeping Safety Study 

(MAIB, 2004) uppdagas det att många av de fartyg som kolliderat eller gått på 

grund har brutit mot regeln om utkik. Där har det inte funnits en utkik på 

bryggan trots att det enligt regelverket (STCW, 1978/2010) skulle ha varit det.  

Dessutom visar studien (MAIB, 2004) på att många av de styrmän som hade 

utkik på bryggan när olyckan inträffade enbart sett denna som ett sätt att 

uppfylla kraven och inte som en tillgång. I några fall har det dessutom uppdagats 

att vakthavande styrman inte ens pratat med sin utkik under vakten. Så trots att 

det är två personer på bryggan har god uppsikt inte förekommit och det har 

funnits outnyttjade resurser. Några respondenter argumenterar att eftersom det 

finns utkik på bryggan behövs inte BNWAS. Men I praktiken visar det sig att 

eftersom många fuskar med utkik så faller detta argument.  

 

När IMO sökte kommentarer och förslag från sina medlemmar angående att göra 

BNWAS obligatorisk bidrog Japan med ett förslag utifrån deras erfarenheter. I 

detta förslag (NAV 54/6, 2008) finns det med en punkt som säger att kapten har 

rätten att stänga av larmet om han anser att det stör det övriga arbetet. Detta 

önskemål antogs ej av IMO och finns därför inte med i de regler som finns idag 

beträffande BNWAS. En av respondenterna har delat med sig om erfarenheter av 

att till och med skepparen valt att lämna bryggan under sin vakt. Som det är nu 

kan inte skepparen stänga av BNWAS under gång utan att bryta mot reglerna.  

 

Stress och irritation 

Flera respondenter har uttryckt att de irriterar sig på alarmet och att det kan öka 

stressen i pressade situationer. När larmet går kan det stjäla koncentration och 

uppmärksamhet på vad som är viktigt i rådande situation. Detta kan äventyra 

säkerheten i mer komplicerade situationer. Dessutom har det uttryckts att 

systemet kan störa i ordinarie arbete. Särskilt system som kräver manuell 

kvittering. 
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Nackdelar som jag känner är att så länge jag är vaken och sen om larmet ändå går 

igång då blir man ju fruktansvärt irriterad och okoncentrerad och skulle det hända i 

en närsituation där man faktiskt är väldigt upptagen med vad som pågår vad gäller 

kollisionsregler och trafik, då tror jag den kan störa väldigt mycket. Det låter ju ganska 

högt och man får helt plötsligt ägna lite tid åt att ställa ner larmet då. Är man 

jättestressad under en situation så går det larmet igång helt plötsligt så tror jag att 

man i stridens hetta kan bli väldigt nojig och kanske inte alltid hittar att det är det 

larmet och börjar fippla med andra grejer och tappar fokus på vad som egentligen är 

viktigt. (E)  

 

Ett irritationsmoment som stör mitt ordinarie arbete. T.ex. när man ska ta en position 

eller på annat sätt jobbar i sjökortet och måste springa ifrån mitt i allt för att kvittera 

larmet. (D)  

 

System där man måste nolla hela tiden så kan jag tänka mig att det kan vara väldigt 

irriterande och det är lätt att glömma bort andra saker då man hela tiden måste gå och 

tänka på att nolla systemet. (F)  

 

Andra respondenter uttryckt sig positivt då systemet inte ökar 

arbetsbelastningen, dessa styrmän arbetar med system som kvitteras av 

rörelsesensor. Dock är rörelsesensor inte en komplett lösning då den inte 

fungerar fullt ut nattetid. För att avhjälpa denna svaghet finns önskemål om att 

integrera systemet i fler brygginstrument. 

 

Nej, vi har ju rörelsesensorer ombord så man är hyfsat fri. Det kan vara någon gång 

om man står vid kartbordet och rättar sjökort så går larmet. Men det är ju bara att gå 

lite så kvitteras det. Så det stör mig inte alls. (C)  

 

Nej, inte det minsta. Inte det vi har här ombord i alla fall. Detta är ju rörelsebaserat så 

det stör inte det minsta. (B)  

 

Nej, det var bättre än jag trodde det skulle vara faktiskt. Det ända jag kan sakna med 

det här är att det inte är inkopplat i radarn, autopiloten eller ECDIS:en så att det 

resetar även när man använder något av instrumenten. Nu är det ju bara 

rörelsesensorn och den fungerar väldigt dåligt på natten så då går det ju titt som tätt. 

(A)  
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…man kan väl önska att det skulle vara mer integrerat i det övriga systemet. Det 

kanske finns men det har vi ju inte ombord. (C) 

 

I IMOs tekniska grundkrav (IMO 2002, MSC.128(75)) är det beskrivet att larmet 

ska vara utformat så att det uppmärksammar bryggvakten utan att skrämma 

eller överraska. Dessutom ska larmet konstrueras så att ljudet inte går att 

förväxla det med andra alarm. Även i arbetsmiljölagen finner man paragrafer 

som säger att teknik på arbetsplatsen ska vara utformad så att den inte skapar 

psykisk ohälsa. Detta har tillverkarna inte lyckats med då flera respondenter 

uttryckt att de känner stark irritation och stress om larmet aktiveras vid fel 

situation. Dessutom har de uttryckt att de ibland inte känner igen larmet och 

behöver då leta efter vad det är som larmar och tappar fokus på vad som är 

viktigt. Även i andra situationer som inte är så stressade kan systemet störa 

styrman i hans arbete. Till exempel har en respondent uttryckt irritation att 

behöva avbryta var 10-12 minut för att kvittera larmet när han rättar sjökort. 

I IMOs diskussion angående BNWAS (IMO 2008, NAV 54/25) tas det upp att ett 

system med rörelsesensor är att föredra framför ett system med enbart 

tryckknappar. Både Japan (IMO 2008, NAV 54/6) och Danmark (IMO 2008, NAV 

54/6/1) har genomfört undersökningar där de kommit fram till att 

rörelsebaserad kvittering rekommenderas. Dock valde IMO att inte sätta detta 

som krav. Även de respondenter som intervjuats i denna studie anser att 

rörelsesensor är att föredra, vissa kan till och med inte tänka sig att arbeta med 

ett system utan rörelsesensor. 

 

Förbättringar och alternativa lösningar 

Många av respondenterna har uttryckt åsikter om vad de skulle vilja förbättra 

med systemet. En respondent har uttryckt att det är viktigt med ett forum 

ombord som tillåter att man hjälper varandra om man av någon anledning är för 

trött för att gå på vakt. Respondenterna uttryckte också att man istället för 

systemet borde lägga mer kraft på utbildning och vilotidslagen. Det har även 

nämnts att det är befälhavarens uppgift att tillse att de regelverk som finns 

efterföljs. Flera respondenter har uttryckt önskemål om att systemet skulle vara 

mer integrerat i övrig bryggutrustning och standardiserat för att minska 
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systemets inverkan på arbetet. De respondenter som vill ha BNWAS ombord 

kräver att rörelsesensor är installerat. 

 

Det är ju inte en teknisk grej som gör det tryggare utan det är snarare så att man 

måste se till att utbilda sjömän istället. (B) 

 

 Jag tycker dock att man kunde ha lagt mer tid på att höja minimikraven på utbildning 

istället och vara hårdare när det gäller vilotider så att bryggpersonalen inte är trötta 

när de går på vakt.(B) 

  

Det finns inga hjälpmedel eller instrument som kan göra att sjöfarten blir säkrare utan 

kompetent och kunnig personal. (B) 

 

…om jag är så pass trött att jag känner att jag inte kan köra för jag somnar på vakten 

då ringer jag någon som kommer och löser mig. Det har hänt här ombord, inte för min 

del, men det har varit andra som varit utslitna efter en operation och grejer och inte 

kunnat sova och då har man ju fått anpassa vaktrutinerna efter det. (A)  

 

Hans primära uppgift är ju att organisationen ombord är säker så att fartyget framförs 

enligt regelverk på ett säkert sätt. Där ingår vilotidslagar och att du har ett bryggteam 

som är up to the task, och det är man ju inte om man tvingas köra medan man håller 

på att somna. Då försvinner hela iden (med BNWAS) (A) 

 

Jag tror dock att det stora problemet är vilotiden och att många fartyg bryter mot den. 

BNWAS är enkel väg att gå för att försöka hitta en lösning på ett problem som handlar 

om sömn. Det hade varit bättre att sätta tryck på rederier och organisationer med fler 

kontroller angående vilotid etc. (A)     

 

Jag skulle gärna ha det integrerat i alla instrumenten. (C) 

 

Det ända jag kan sakna med det här är att det inte är inkopplat i radarn, autopiloten 

eller ECDIS:en så att det resetar även när man använder något av instrumenten. (A)  

 

…framförallt skulle det egentligen varit mer standardiserat så att det är lika på alla 

båtar. (B) 

 

Ja det skulle jag vilja ha men inte ett sådant som jag måste resetta eller nolla själv. (F)  
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…rörelsedetektorer är nog det smartaste sättet som vi har nu. (E) 

 

I utredningen om Karen Danielsens kollision med stora bält bron (Bahamas and 

Danish Maritime Authority, 2005) är en av slutsatserna att vakthavande styrman 

hade jobbat för hårt och fått för lite vila innan han gick på vakt. Rapporten 

rekommenderar att rederiet ifråga bör se över sin ISM manual för att se till att 

vakthavande styrmän är utvilade innan de går på vakt. Vilotiden måste 

prioriteras framför fartygets arbetsschema. Detta överensstämmer med vad flera 

respondenter har sagt under intervjuerna. 

 

Flera respondenter har uttryckt åsikten att utbildning skulle vara ett bättre eller 

ett alternativt sätt att komma till rätta med problemet. I Bridge Watchkeeping 

Safety Study (MAIB, 2004) nämns att kommunikationssvårigheter mellan 

vakthavande styrman och utkik gör att alla resurser på bryggan inte utnyttjas till 

fullo. En bidragande orsak till detta som nämns är att fler olika nationaliteter 

arbetar tillsammans. I arbetet föreslås att med rätt utbildning skulle utkiken 

kunna bidra till en säker vakt på ett mycket effektivare sätt. Till exempel om 

utkiken fick utbildning i de elektroniska hjälpmedel som finns på bryggan. Detta 

skulle bara vara möjligt om styrmän blir tränade i att hantera en sådan resurs på 

ett bättre sätt.  

 

Flera respondenter har sagt att de skulle vilja att systemet bör vara integrerad i 

övrig bryggutrustning. Då skulle de bli mindre störda i deras arbete. 

Rörelsesensorer hjälper till detta men de fungerar mindre bra på natten. Flera 

BNWAS tillverkare har modeller som är kapabla till integrering. Till exempel har 

Furuno (FURUNO, 2013) BNWAS system som kan integreras i bland annat ECDIS 

och radar. Då känner systemet av om du använder något av instrumenten och 

tidnedräkningen börjar om på nytt. Detta är dock lite dyrare än ett 

grundläggande system och är inte ett krav från IMO. 
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RESULTATDISKUSSION 
 

Studien har syftat till att undersöka styrmäns åsikter och uppfattning om både 

positiva och negativa effekter systemet kan bidra med eller orsaka. Följande 

frågeställningar har undersökts och besvaras nedan. 

 

Hur uppfattas införandet av BNWAS av vaktgående styrmän? 

Studien har visat att BNWAS generellt, bland respondenterna, uppfattas som 

något positivt. Det är ett steg framåt för sjöfarten och något som kommer att 

hjälpa till för att sänka olycksstatistiken. Resultatet har visat på att det uppfattas 

som positivt att något konkret görs för att lösa ett viktigt problem. Att systemet 

görs obligatoriskt anses vara ett måste för att systemet skall anammas. Däremot 

finns vissa motsättningar till hur problemet angrips. Det nämns att BNWAS inte 

fungerar som det ska och inte löser det problem det är tänkt att lösa. Detta kan 

bero på att BNWAS syfte är lätt att missuppfatta. Många talar om faror med brist 

på vila och utmattning. BNWAS är dock inte tänkt som en lösning på sömnbrist 

eller trötthet utan ska enbart indikera om något är fel och på så sätt möjliggöra 

lämplig åtgärd. En del irritation har påträffats angående ytterligare ett moment 

under vakten som kan inkräkta på navigeringen. 

 

På vilket sätt tycker styrmän att BNWAS påverkar säkerheten 

till sjöss? 

Studien har visat att uppfattningen är att BNWAS är ett effektivt sätt att påkalla 

hjälp om vakthavande styrman skulle av någon anledning bli utslagen. Vanliga 

exempel som tas upp är hjärtattack eller liknande medicinsk orsak eller att 

vakthavande styrman somnar. Dessutom kan vakthavande styrman inte längre 

lämna bryggan obemannad utan att larmet går. Uppfattningen är att detta 

kommer leda till en säkrare sjöfart. Dock visar studien på att BNWAS ibland ses 

som en genväg för att lösa ett problem som handlar om för lite vila. Flera 

respondenter har pekat ut att BNWAS ser till att du är vaken men den ser inte till 

att du är koncentrerad, fokuserad och alert. Trots att detta inte är syftet med 

BNWAS visar studien att en del personer är rädda för att systemet kanske 



27 

 

kommer att användas på det sättet. En uppfattning som upptäckts är att 

systemet kan distrahera om larmet aktiveras i en stressig situation och kan då 

förvirra navigeringen. Dessutom har en del personer påpekat att det fortfarande 

finns möjlighet att stänga av systemet eller manipulera det på något sätt. 

Systemet ses som opålitligt av flera respondenter. Dock är det generella intrycket 

att om systemet kan hindra en enda olycka från att inträffa är det ett system som 

är värt att använda. 

 

Hur påverkar BNWAS styrmannens arbete under sin vakt? 

Studien visar att de styrmän som arbetar med ett system som är kopplat till en 

rörelsesensor anser att systemet har minimal inverkan på deras arbete. Under 

dagtid märks systemet inte av. Dock finns en viss irritation på systemet nattetid 

då rörelsesensorn har svårt att upptäcka rörelse i mörker. Då krävs en manuell 

kvittering eller stora rörelser. De som arbetar utan rörelsesensor har uttryckt 

stark irritation över att behöva avbryta deras arbete för att gå till en 

kvittensknapp var 12 minut. Om de till exempel håller på att sätta av fartygets 

position i sjökortet och larmet utlöses finns en irritation i att behöva avbryta, 

kvittera larmet och börja om. Som tidigare nämnt så finns det även en risk att 

larmet stör vid högst olämpliga situationer då distraktionen till och med kan 

innebära en fara. Studien visar tydligt att ett system med rörelsesensor är att 

föredra framför ett system som måste manuellt kvitteras. 

 

Vilka förändringar/förbättringar önskar styrmännen göra på 

systemet? 

De styrmän som arbetar med ett system utan rörelsesensor vill installera en 

rörelsesensor och de styrmän som arbetar med rörelsesensor vill att systemet 

blir mer integrerad i övrig bryggutrustning. Detta för att systemet ska påverka 

det normala bryggarbetet minimalt. Studien har visat att uppfattningen är att om 

det finns en utkik på bryggan skulle BNWAS inte behövas. Detta skulle kunna 

fungera om det alltid befinner sig en utkik på bryggan och utkiken används på 

rätt sätt. Men studien har visat att i många olycksfall har det visat sig att utkiken 

inte befunnit sig på bryggan alternativt inte har använts på rätt sätt. Utbildning 
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och förståelse skulle kunna förbättra samarbetet mellan styrman och utkik och 

arbetet skulle kunna fungera på ett effektivare sätt. Dessutom har studien visat 

att flera styrmän som komplement önskar att det sätts hårdare krav på att 

vilotidskraven efterlevs. 

 

De tillfrågade styrmännens allmänna åsikter är att… 

  

• BNWAS bidrar till högre säkerhet till sjöss 

• BNWAS är ett effektivt sätt att se till att hjälp tillkallas om vakhavande 

styrman blir utslagen 

• BNWAS ser till att bryggan inte lämnas obemannad 

• Det är positivt att BNWAS numera är obligatoriskt 

• Rörelsebaserad BNWAS är att föredra framför ett system som kräver 

manuell kvittering 

• BNWAS bör integreras i övrig bryggutrustning för att minimera påverkan 

på styrmans arbete 

• BNWAS ska inte användas som en lösning för trötthet eller utmattning 

• BNWAS bör kompletteras med utbildning för att ge större kunskap om 

kroppens begränsningar och vikten av vila 

• BNWAS ersätter inte utkiken 

• BNWAS bör kompletteras med utbildning för effektivare samarbete 

mellan styrman och utkik 

• BNWAS är möjligt att manipulera eller stänga av  
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SLUTDISKUSSION 

Idén till studien tillkom när vi upptäckte att det obligatoriska införandet av 

BNWAS skulle ske under samma period som arbetet skulle utföras. Det är därför 

ett aktuellt ämne som väcker nya färska diskussioner som vi såg chansen att ta 

till vara på. Säkerhet till sjöss är enligt oss ett viktigt ämne och är under ständig 

utveckling. BNWAS är dessutom ett brygginstrument som vi kommer arbeta 

mycket med i framtiden. Grundtanken med arbetet var att ta reda på vad 

styrmän som arbetar med systemet tycker om det. Både ur en säkerhetsaspekt 

och ur en ergonomisk aspekt. Avsikten med arbetet var inte att dementera eller 

bekräfta våra egna teorier eller åsikter. Under arbetets gång har problem och 

olika synvinklar på saken framträtt som vi inte hade tänkt på innan. Svaren vi 

fått har varit bredare och mer nyanserade än förväntat och har lett till nya 

reflektioner och idéer. På en del punkter har styrmännen varit helt ense om vad 

de tycker medan på andra har åsikterna varit mer skilda. Dock har vi upptäckt 

att en del av problemen som diskuterats hade vi gärna utvecklat frågorna på för 

att få en ännu djupare diskussion. Det hade kanske lett till ännu fler synvinklar 

och uppfattningar som hade kunnat undersökas. 

 

Metoden som valts har passat målet som vi strävat efter, det vill säga en 

diskussion med berörda personer som väcker både positiva och kritiska tankar 

om ämnet. Intervjuerna som genomfördes har varit öppna och lett till 

diskussioner som varierat sig på ett oförutsett vis. Tanken med intervjuerna var 

att de skulle genomföras i form av ett samtal. Detta känner vi att vi inte alltid 

uppnådde. Önskan var att den intervjuade skulle vara drivkraften i samtalet för 

att våra egna åsikter inte skulle färga resultatet. Ibland gick intervjuerna något 

trögare än önskat och vi var tvungna att vara mer drivande med nya frågor. 

Resultatet av intervjuerna har legat till grund för hela arbetet. De sekundärdata 

som insamlats har baserat sig på de diskussioner som intervjuerna väckt och 

därför bidragit på ett effektivt sätt.  

 

Analysen och tematiseringen av intervjuresultatet genomfördes på det sättet vi 

tänkt oss och gav en klar bild av de åsikter som framförts. Det var tydligt vilka 
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åsikter som skilt sig och vilka som var mer vedertagna. Det var också tydligt vilka 

teman som gick att hitta bland diskussionerna och hur dessa kunde kopplas till 

sekundärdata. Ett problem som stötts på är att många åsikter går att överföra 

mellan de teman som valts. Det har gjort att det lätt uppstått upprepningar i de 

olika styckena vilket kan uppfattas som tjatigt. Men det visar också på ett starkt 

sammanband mellan de olika teman och att det som tagits upp är relevant för 

frågeställningen. Något vi upptäckt är att en andra intervjuomgång hade kunnat 

bidra till ett djupare resultat. En del av de problemställningar som påträffats har 

inte varit förutsedda och därför har det inte funnits frågor som lett till en djupare 

diskussion i ämnet. Om vi hade genomfört en andra intervjuomgång hade vi 

kunnat lägga mer fokus på de områden vi önskat mer material i eller utvecklat 

det material vi har. Men vi anser att vi fått tillräckligt material för att presentera 

ett resultat som på ett tillfredställande sätt svarar på vår frågeställning. 

 

Genomförandet av detta arbete har för oss lett till många intressanta 

diskussioner och tankar har väckts om saker som vi tidigare inte tänkt på. Det 

har för oss varit intressant att se att en så specifik och enkel sak som ett 

dödmansalarm kan väcka så mycket känslor. Att skriva ett vetenskapligt baserat 

arbete har för oss varit nytt och vi har därför stött på problem vi inte har 

påträffat förut. Vi har lärt oss väldigt mycket av detta och om vi skulle hamna i en 

situation som skulle kräva att vi gör ett nytt arbete skulle vi vara mer förberedda 

för det nu än vi var innan. Det är väldigt roligt att se ett resultat som 

förhoppningsvis kommer användas av andra och kanske även leda till fortsatt 

forskning.   
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Bilaga 

 

  Fartygstyp Storlek Resa Byggdat BNWAS 
installerat 

1 

Lastfartyg ≥150 

internationell 

1 juli 
2011 
eller 

senare 

vid nybyggnation 
Pass.fartyg alla 

2 

Lastfartyg 

≥500 inrikes 

1 juli 
2011 
eller 

senare 

vid nybyggnation 
Pass.fartyg 

3 Pass.fartyg alla internationell 
före 1 

juli 
2011 

senast vid första 
besiktning efter 
1 juli 2012 

4 Pass.fartyg ≥500 inrikes 
före 1 

juli 
2011 

senast vid första 
besiktning efter 
1 juli 2012 

5 Lastfartyg ≥3000 internationell 
före 1 

juli 
2011 

senast vid första 
besiktning efter 
1 juli 2012 

6 Lastfartyg ≥3000 inrikes 
före 1 

juli 
2011 

senast vid första 
besiktning efter 
1 juli 2012 

7 Lastfartyg 
≥500 men 

<3000 
internationell 

före 1 
juli 

2011 

senast vid första 
besiktning efter 
1 juli 2013 

8 Lastfartyg 
≥500 men 

<3000 
inrikes 

före 1 
juli 

2011 

senast vid första 
besiktning efter 
1 juli 2013 

9 Lastfartyg 
≥150 men 

<500 
internationell 

före 1 
juli 

2011 

senast vid första 
besiktning efter 
1 juli 2014 

Källa tabell: Transportstyrelsen, 2013. 

 


