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Abstrakt 

Denna rapport är en sammanställning av en litteraturstudie som undersöker trådlös 

nätverksuppkoppling (WLAN) ombord på fartygsbryggor. Samhället utvecklas hela tiden och 

användandet av enheter med tillgång till internet ökar ständigt. Arbetets syfte var att 

undersöka den trådlösa uppkopplingens positiva och negativa effekter samt för- respektive 

nackdelar. En litteratursökning genomfördes och baserades tillsammans med analysen på en 

mindmap. Resultatet visar flera negativa effekter genom att vara uppkopplad på 

fartygsbryggan. De slutsatser som arbetet kom fram till var att ökad tillgänglighet leder till 

ökat användande. Användandet påverkar individens fokus och hälsa negativt. Det kan även 

påverka sömnen negativt där både mängd och kvalitet försämras. Det positiva som WLAN 

kan bidra till är ett ökat välmående för individen samt att underlätta arbetet genom 

sammankoppling av enheter. Det är viktigt att optimera arbetsplatsen så att hälsorisker 

minimeras. WLAN har överlag en negativ effekt på bryggvakten. Möjligheterna som kommer 

med WLAN är få i förhållande till riskerna. 

Nyckelord: arbetsmiljö; cyberloafing; display; fartygssäkerhet; fokus; internet; hälsa; 

mobiltelefon; trötthet; WLAN 
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Abstract  

This report describes a literature study that examines the wireless local area network (WLAN) 

aboard the vessels bridge. Society is constantly evolving and the usage of electronic devices 

with access to the Internet is constantly increasing. The aim of the work was to investigate the 

wireless connection´s advantages, disadvantages, as well as its positive and negative effects. 

A literature review was performed and together with the analysis based on a mind map. The 

results suggests that more negative effects than positive comes with being connected on the 

vessel´s bridge. The conclusions that can be drawn are that increased availability leads to 

increased usage. This use affects the individual's focus and health negatively. It can also affect 

sleep negatively where both quantity and quality deteriorates. The positive aspects WLAN 

can contribute to are increased well-being of the individual as well as facilitate the work by 

linking devices together. It is important to optimize the workplace so that health risks are 

minimized. WLAN generally has a negative effect on the bridge watch. The possibilities that 

come with WLAN are few in relation to the risks. 

 Keywords: working environment; cyberloafing; display; ship safety; focus; internet; health; 

cellular phone; fatigue; WLAN  
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Akronymer och terminologi 

Bryggdator - dator som tillhör fartyget, placerad på fartygsbryggan, ingår ej i 

ECDIS/Radarsystem 

COLREGs - Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, 

Denna konvention motsvarar de svenska sjötrafikföreskrifterna 

Cyberloafing - att använda datorer och annan utrustning på arbetet för ej arbetsrelaterade 

sysslor 

Elektronisk Utrustning med Display (EUD) - elektronisk utrustning som kan användas för 

att surfa på internet, tex stationära datorer, bärbara datorer, smarta telefoner, ECDIS, radar 

och surfplattor.  

Internettid - tid spenderad i samband med användning av internet 

Multitasking - att utföra två eller fler uppgifter samtidigt    

Vakthavande - de personer som är engagerade i sjövakten och i tjänst. 

Wireless Local Area Network (WLAN) - ett nätverk för att sammankoppla två eller flera 

enheter till en gemensam knytpunkt med trådlös funktion inom ett begränsat område 
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1 Inledning 

I slutet av 2014 var nästan 3 000 000 000 människor uppkopplade till internet, vilket är mer 

än 40 procent av världens befolkning (ITU 2014). 2009 använde den genomsnittlige vuxna 

europén internet ca 8 timmar i veckan medan personer i tjugoårsåldern låg på runt 12timmar. 

Detta motsvarar en ökning på närmare 30 procent sedan 2005 och inkluderar inte den tid som 

används för att skicka meddelanden med mobiltelefon eller annan enhet (Carr 2010). Då dessa 

siffror är från innan surfplattan lanserades på marknaden i april 2010 (Apple 2010; 

Helmersson 2015) har troligtvis användandet ökat ytterligare sedan dess.  

 

Enligt SCB (2013) använder i snitt mer än 80 procent (år 2013) av svenska 16-74 åringar 

internetuppkoppling nästan dagligen. I statistik publicerad av Stiftelsen för 

internetinfrastruktur (2014) påvisas en tydlig ökning av internettid spenderad varje dag i 

samband med att tillgängligheten på trådlöst nätverk ökar. 83 procent av de tillfrågade i åldern 

16 till 65 år har en egen smarttelefon och 56 procent mellan 16 och 65 år har tillgång till en 

surfplatta. Statistiken visar även att internet är den viktigaste informationskällan för den yngre 

befolkningen i Sverige men med en dalande tendens i samband med ökande ålder. Vid 55 års 

ålder används i snitt internet lika mycket som andra informationskällor.  Av internetanvändare 

i åldern 12 år och uppåt besöker 48 procent sociala medier dagligen och i genomsnitt 

spenderar alla svenskar mellan 16 och 65 år fyra timmar i veckan på sociala medier.  

 

Samhället befinner sig i en utvecklingsfas där det ständigt tillkommer nya funktioner och 

produkter. När trådlösa internetuppkopplingar installerades ombord fanns till exempel inte 

smarta telefoner och surfplattor (beroende på när fartyget byggdes) som kan användas till 

både privata och yrkesrelaterande ärenden. Det är otydligt hur den trådlösa uppkopplingen 

kan påverka bryggtjänsten och driften av fartyget. 

 

Att arbeta som vakthavande ombord på fartyg innebär att manövrera och övervaka 

framförandet av fartyget. Det är många aspekter som ska tas hänsyn till samt följas upp för att 

undvika att överraskas av oförberedda situationer. Dessa aspekter kan bland annat vara 

navigation, väder, trafik, radiokommunikation, samt maskinella larm och värden. När dessa 

ska övervakas samt följas upp är det viktigt med ett aktivt arbete för att upprätthålla en aktuell 

lägesbild. Enligt the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (ColRegs) 
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Regel 5 ska det hela tiden upprätthållas en ordentlig utkik med syn och hörsel, samtidigt ska 

alla andra hjälpmedel som kan användas, användas för att framföra fartyget säkert 

 

Ombord på handelsflottans fartygsbryggor förekommer det ofta en trådlös 

nätverksuppkoppling WLAN med möjlighet till uppkoppling av flera enheter, alternativt en 

skeppsdator med internetuppkoppling. Den trådlösa nätverksuppkopplingen kan användas till 

både nytta och nöje. Den kan t.ex. användas till att ta reda på fakta såsom kommande 

väderförhållanden men även till att spela spel och besöka sociala medier. Eftersom den 

trådlösa uppkopplingen kan användas åt olika ändamål är det oklart om den bidrar till 

fartygets framdrift eller utgör ett hot. Därför vill vi undersöka hur den trådlösa uppkopplingen 

påverkar arbetet på fartygsbryggan. 

 

2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet som presenteras i den här rapporten är att klargöra hur den trådlösa 

internetuppkopplingens för- och nackdelar skulle kunna påverka individen och verksamheten 

när den används ombord på fartygsbryggan. De identifierade för- och nackdelarna utvärderas 

för att se vad de kan ha för effekter. 

 

Målet med arbetet är att besvara följande frågeställningar:  

- Hur skulle användandet av trådlös internetuppkoppling på fartygsbryggan kunna 

påverka individen som operatör med avseende på hälsa och prestanda?  

 

- Hur skulle användandet av trådlös internetuppkoppling på fartygsbryggan kunna 

påverka verksamheten med avseende på en säker och effektiv fartygsdrift?  

  



9 
 

3 Metod 

För att besvara frågeställningen har en litteraturstudie utförts. Litteraturstudien är byggd på en 

schematisk modell som kallas mindmap (Se Bilaga A). Modellen är illustrativ och underlättar 

upptäckten av nya samband samt tankebanor (Carter, Kelly & Brailsford 2012 ). Schematiska 

modeller kan ibland falla på att de byggs upp för att det ska se estetiskt vackra ut i 

slutprodukten trots att det är logiken som ska styra innehållet och uppbyggnaden (Eriksson & 

Wiedersheim 2014). 

 

Mindmap-tekniken valdes för att arbetet i början inte kunde begränsas till ett specifikt område 

eller ämne. Arbetet behövde kontinuerligt vidgas och utökas till nya områden vilket 

mindmapen gav möjlighet till. Dess huvudämnen (effekter av cyberloafing, trötthet hos 

individen, individens fokus samt hälsopåverkan på individen) har sedan delats upp i olika 

faktorer som kan påverka ursprungsfrågan (Carter, Kelly & Brailsford 2012). Mindmapen har 

sedan stått som grund för insamlingen av empirisk data för att täcka ett så brett område som 

möjligt. Mindmapen byggdes för att undersöka både negativt och positivt för att minimera ett 

vinklat utfall. Den byggdes upp från neutrala ord t.ex. sömn och ljus. Om en negativ vinkel 

togs med så kontrades den med en positiv. Mindmapen blir till en början begränsad av våra 

egna tankegångar men öppnar allt eftersom upp för nya utfall medan studier granskas. I 

mindmapen framgick även samband mellan huvudämnena och deras olika faktorer samt 

tankar om framtida forskning. 

 

Litteraturstudien är baserad på sökningar i databaser, böcker och tidskrifter på svenska och 

engelska. De databaser som använts är Google, Google Scholar, Diva samt Onesearch. De 

sökord som använts utgick till en början ifrån syftet och var begränsat till sökord som individ, 

prestationsförmåga och fartygsdrift vilket gav vaga resultat som medförde att en vidgning av 

sökområdet behövdes. Då vidgades sökområdet till liknande arbetsmiljöer som kontrollrum 

och driftövervakning. Det var väldigt begränsat resultat trots vidgandet av sökområdet vilket 

medförde ett ytterligare behov av nya sökområden. Då det var begränsat med relevant fakta 

som kunde ställas direkt mot sjöfarten riktades sökningen mer mot vilka möjliga faktorer som 

kan påverka individen. Genom att söka på forskning kring fokus upptäcktes ett flertal artiklar 

om hur bilkörning tillsammans med EUD-användande påverkar fokus. Därmed var fortsatt 

sökning kopplad till framförande av andra fordonstyper. 
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Forsätningsvis vidgades sökområdet till ett allmänt användande av EUD och hur det kan 

påverka individen som användare. De nya sökområdena riktades mot användarens 

cyberloafing, fokus, trötthet och hälsa. Sökord inom dessa är stillasittande, sömn, kostnad och 

multitasking vilket medförde att en allmän påverkan för användande av elektronisk utrustning 

kunde sammanställas. De tidigare nämnda sökorden kombinerades med andra sökord som 

framkommit genom tidigare arbeten och referenser, exempel på dessa är raster och stress. Vid 

intressanta studier har dess källor undersökts för att finna nya resultat. 

 

I samband med sökning efter artiklar online användes filter där det var möjligt för att få fram 

granskade vetenskapliga artiklar (peer reviewed). Litteratur som rör elektronisk utrustning 

med display (EUD) samt användande av EUD begränsades till sådant som publicerats från 

2005 och framåt då det ingår i en snabbt utvecklande bransch. Litteratur som rör övriga 

ämnen som inte utvecklas lika snabbt har ingen tidsbegränsning. Litteraturstudien är 

begränsad då den inte kan mäta det aktuella användandet ombord, vilket medför att till 

exempel kostnader inte kan beräknas.  

 

Analysen är en kvalitativ analys baserad på grundad teori (Eriksson & Widersheim-Paul 

2014). I analysen togs ställning till resultatens trovärdighet och om dessa var tillförlitliga. När 

resultaten från litteraturstudien skulle analyseras har mindmapen använts som underlag för att 

strukturera upp resultaten och identifiera olika teman. Litteraturstudien resulterade i stor 

mängd text och med hjälp av mindmapen har en mer överskådlig bild sammanställts 

(Tattersal,C et al. 2011). Mellan de teman som framgått drogs sedan kopplingar mellan de 

områden som är beroende av varandra.  

 

Rubriksättningen i rapporten baserades på de huvudämnen som framkommit via mindmapen 

och datainsamlingen. Analysen skrevs som en del i resultatet för att uppnå en överskådlig och 

sammanhängande koppling till de berörda resultaten.  
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Slutsatser 
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litteraturstökning 

 

Analys 

 

Framtida forskning 

Figur 1 nedan visar arbetsordningen under studien där ett kontinuerligt arbete skett med att 

bygga en mindmap som leder till nya sökområden. De nya sökområdena gav nya resultat och 

sökord. Resultaten och analysen har sedan lett till nya områden och teman i mindmapen. När 

analysen var sammanställd på samtliga resultat kunde framtida forskning och diskussion 

konstrueras och efter det även slutsatser. Figuren visar även hur de olika delarna i rapporten är 

beroende av varandra för att kunna färdigställas och arbetsordningen under studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1- Schematisk skiss som demonstrerar arbetsförloppet och dess ordning 

under studien 
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4 Resultat och analys av litteraturstudien 

Följande kapitel sammanställer de resultat som framkommit av litteraturstudien. Resultaten 

presenteras utifrån de huvudämnen som framkommit från mindmapen. Figur 2 visar de fyra 

huvudämnen som identifierats med hjälp av mindmapen: trötthet, hälsa, effekter av 

cyberloafing samt individens fokus under tjänstgöring.  

 

 

 

Figur 2 - Visar huvudämnena i rapporten och att dessa utgått från studiens syfte 

och frågeställning 

 

 

Efter resultaten inom varje huvudområde följer analys på motsvarande del. Analysen utgår 

från de resultat som redogjorts inom varje del och analysen är skriven som en underrubrik till 

respektive resultatdel. En del argument har styrkts med hänvisningar till författningar som 

återfinns i bilaga B.  
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4.1 Resultat, effekter av cyberloafing 
 

 

 

Figur  3 - Fördelar och nackdelar med cyberloafing och vad det kan leda till  

 

Cyberloafing innebär att en person använder EUD på arbetstid för att surfa på icke 

arbetsrelaterade hemsidor och det finns en ökande trend kring cyberloafing. Som framgår av 

Figur 3 finns såväl positiva som negativa effekter av cyberloafing på både individ och 

verksamhet. I en undersökning svarade 52 procent av 191personer att de trodde att de skulle 

bli bättre på sitt arbete om de fick hålla på med cyberloafing (Lim & Chen 2009). 

Cyberloafing uppges minska stressen samt ge variation i arbetet. Det ger dock en minskad 

produktivitet då det sker under arbetstid som också försvinner. Det kan även ge ett minskat 

engagemang i arbetet och dess uppgifter (Ugrin & Pearson 2013). Att låta anställda syssla 

med cyberloafing kan leda till gladare, nöjdare och mer kreativa medarbetare. Cyberloafing 

kan vara konstruktivt om det är för att bryta dåliga trender och minska stress samt ångest 

(Ozler & Polat 2012). 
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Cyberloafing kan kosta företag stora summor i förlorad produktivitet (Ozler & Polat 2012). I 

en undersökning i USA beräknades den årliga kostnaden till 5000 dollar per cyberloafande 

anställd, vilket innebär 178miljarder dollar per år (Saalfield 2005). Att växla mellan 

cyberloafing och arbete kan ta tid. I en studie fick ett antal arbetare uppskatta hur lång tid det 

tog att återgå från cyberloafing till att fortsätta arbeta med full fokus. Svaret blev i genomsnitt 

åtta minuter (Lim & Chen 2009).  

 

Just nu finns inget enhetligt regelverk som behandlar frågan om arbetsgivare får kontrollera 

sina anställdas datoranvändande (Flemström 2012). I en utredning om integritetsskydd i 

arbetslivet, gjord av Statens offentliga utredningar, framgår att det är tillåtet att kontrollera 

anställdas datoranvändning om själva användandet sker via arbetsgivarens dator. Om så inte 

är fallet måste arbetsgivaren ha en policy som säger att cyberloafing är oacceptabelt och att 

det kan leda till att arbetstagarens datoranvändande kan komma att granskas. Arbetsgivaren 

måste dock ha skäl till att kunna granska datorerna (SOU 2009).  

 

4.1.1 Analys, effekter av cyberloafing 

Som framgår av resultaten använder fler och fler EUD och tillsammans med den ökade 

tillgängligheten på trådlöst internet kopplar fler och fler upp sig allt oftare. Det är oklart vilka 

effekter cyberloafing har gentemot ett företag då det är svårt att mäta omfattningen av 

cyberloafing då det kan uppfattas som skamligt att cyberloafa. Att man cyberloafar är något 

som överlag uppfattas som negativt. Det skulle antagligen få stora protester om man utan 

arbetstagarnas vetskap skulle kolla upp deras internetvanor (förutsatt att arbetstagarna får reda 

på det). Nu finns det heller inget tydligt och enhetligt regelverk som beskriver exakt vad som 

gäller i frågor angående om arbetsgivare får kontrollera datoranvändandet på anställda. Ingen 

mår bra över att få sitt privatliv övervakat och kränkt av en obehörig person. Dock skulle detta 

sätt att undersöka cyberloafing vara mer rättvisande då personerna som undersöks ej skulle 

vara medvetna om det.  

 

Studier som gjorts har gjorts på ett sådant sätt att man egentligen inte vet hur stor nytta/skada 

cyberloafing gör. Den initiala tanken av att höra om folk som cyberloafar är att dessa personer 

missköter sig. Arbetsgivare lägger ofta mycket tid och pengar på sitt företag och att som 

anställd då cyberloafa för de pengarna hen satsar är oförskämt och respektlöst. Om 
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användandet av internetuppkoppling har ett förbestämt mål som att ta fram en karta över 

strömmar så kommer surfandet att avslutas när målet uppnås och det går snabbt att återgå till 

arbetet. Om det inte finns ett mål så riskerar surfandet att bli cyberloafing där arbetstiden 

läggs på annat än det som gynnar fartyget. Det kan i slutändan kosta redaren pengar då tiden 

skulle kunna läggas på att optimera bunkerförbrukning alternativt något annat som gynnar 

rederiet.  

 

Resultaten visar även att cyberloafing anses vara positivt bland arbetstagarna. Arbetstagarna 

får en liten paus i arbetet och hävdar att de istället blir effektivare resterande arbetstid. 

Studierna som rör arbetstagarnas inställning till cyberloafing kan vara missvisande då det kan 

föreligga ett intresse i att få syssla med cyberloafing. Det föreligger en risk att arbetstagarna 

svarar det som de tror gynnar dem personligen och inte företaget vilket skulle kunna leda till 

att cyberloafing blir mer accepterat på arbetsplatsen. Att folk uppskattar att det tar ca åtta 

minuter att återfå samma fokus i arbetet som innan avbrottet betyder att den egentliga tiden 

för avbrottet blir längre än själva tiden då du cyberloafar. Den förlorade arbetstiden ska sedan 

tas igen och ett högre arbetstempo kommer att krävas för att samma arbete ska genomföras på 

samma tid. Detta kommer i sin tur att kunna leda till en ökad stress för arbetstagaren vilket 

påverkar prestationsförmågan. 8-minuterstid för att återgå till arbetet fullständigt och utföra 

sitt jobb medför en stor risk om denna siffra är samma ombord då det kan uppstå många 

situationer under denna tid. Även om operatören anser sig bli bättre på sitt jobb efteråt kan det 

inte väga upp risken det medför med oövervakad framdrift. 

 

Ombord på ett fartyg är personerna som arbetar som vakthavande på bryggan skyldiga att 

vara i direkt anslutning till bryggan varav befälet ej kan lämna bryggan alls enligt TSFS 

2012:67. Med tillgång till en trådlös internetuppkoppling skulle de som är på vakt parallellt 

med framförandet av fartyget kunna följa upp information som rör både privatlivet och driften 

av fartyget (multitaska). Informationen skulle kunna vara strömkartor och händelser i 

familjelivet. Om de anställda inte skulle kunna cyberloafa ombord kan det hända att dessa 

missar viktiga händelser i sina privatliv och därmed oroar sig och tänker på saker som stör 

deras arbete. Personerna kan fortfarande göra detta utanför arbetstid vilket innebär att minst 

10timmar om dygnet finns tillgängligt enligt vilotidslagen för sjömän. 
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4.2 Resultat, individens fokus vid framförande av fartyg 

 

 

Figur  4 - Effekter av WLAN på fokus och hur arbetet utförs på fartygsbryggan  

 

Människan klarar att fokusera effektivt i ca 90 till 120 minuter om svårighetsgraden på det 

som kräver fokusen inte är allt för hög. Under 45-60 minuter anses dock vara en rimligare 

nivå, då situationen och den omgivande miljön inte alltid är optimal. Kroppens signaler som 

indikerar att en paus behövs uppmärksammas inte alltid då det kan uppfattas som en 

tidsförlust i arbetet. Frekventa raster kan leda till en ökad produktivitet i slutändan (Rozental, 

2013). 

 

Som framgår av Figur 4 kan multitasking, som att prata i mobiltelefon eller sms:a medan du 

gör någonting annat påverka en persons effektivitet negativt både uppgiftsinriktat och 

kommunikativt (Bowman & Pace 2014). I en undersökning om hur högskolestudenter 

använder sin mobiltelefon svarade 91 studenter (73 procent) utav 125 studenter med påslagen 

telefon att de använder sin mobiltelefon under föreläsningen. På frågan om hur de ansåg att 

mobilanvändandet påverkade deras koncentrationsförmåga blev svaren: positivt 9.5 procent, 

inte alls 42.5 procent, något 43.5 procent, negativt 4.5 procent, av totalt 108 svar (Örneving & 

Kamil 2013).  
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Som Figur 4 visar är användandet av mobiltelefoner och andra enheter en form av 

multitasking som påverkar förmågan att fokusera på andra uppgifter. Dinkelacker (2005) 

menar att användning av mobiltelefoner under bilkörning fyrdubblar risken för en kollision. 

Det motsvarar risken att köra bil med en alkoholhalt i blodet på 0,5 promille vilket är 

gränsvärdet för rattfylleri i Kanada (förutom Québec) där studien gjordes. Många länder har 

uppmärksammat att användande av mobiltelefon i samband med bilkörning påverkar 

körningen och har infört åtgärder mot detta. I svenska SFS Trafikförordningen (1998:1276) 

kap4  §10 står det: 

 

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som 

användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det 

inte inverkar menligt på förandet av fordonet. 

 

Både erfarna och oerfarna bilförare löper större risk att bli involverad i en olycka när de talar i 

mobiltelefon under körningen (Strayer, Drews & Dennis 2006). Distraktionen kan leda till att 

förarens körteknik. Användandet av mobiltelefon påverkar i stort lika mycket oavsett om 

föraren använder handsfree eller inte (Skellefteå Kommun 2010, Törnros & Bolling 2005).  

 

Wood et al. (2011) gjorde en undersökning där 145 studenter delades in i sju olika grupper 

som alla skulle utföra olika uppgifter enskilt samtidigt som de lyssnade på sammanlagt tre 

föreläsningar. Gruppernas uppgifter var: (1) att använda Facebook, (2) att utföra uppgifter de 

fick skickade via SMS, (3) att få använda diverse elektronisk utrustning som de ville (men de 

fick även låta bli att använda utrustningen), (4) att enbart använda papper och penna, (5) att 

chatta via MSN Messenger, (6) att använda bärbar dator till att skriva anteckningar med, 

samt(7) att skicka epost. Efter varje 20 minuter lång föreläsning (totalt tre föreläsningar) fick 

de svara på 15 frågor vardera som behandlade föreläsningens ämne. Det visade sig att de som 

sysslat med Facebook och MSN klarade sig sämst på testerna medan de som enbart sysslat 

med papper och penna klarade sig bäst. De som sysslade med att skicka e-post, lösa uppgifter 

de fått på SMS och de som fick hålla på med elektronisk utrustning som de ville, klarade sig 

någorlunda bra.  

 

Dopamin är ett hormon som gör människan glad, euforisk och lugn. Dopaminet reglerar 

muskelrörelser, vakenhet, kreativitet och entusiasm. Det får oss att njuta av saker och är 
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kopplat till hjärnans belöningssystem. Kroppen blir beroende av de förhöjda dopaminnivåerna 

(Gullström 2013). Nobelpristagaren Arvid Carlsson säger i en intervju år 2010 att kolla mail, 

uppdatera sig på Facebook, kolla sms och bloggar kan jämföras med att få en spruta dopamin 

rakt in i hjärnan (Karlberg 2010).  

 

I boken “Information till döds?” av Johnson (2012) beskriver författaren sin fru som en 

zombie som kan fastna framför datorn i flera timmar när hon egentligen bara skulle kolla ett 

mail. Johnson skriver även att han själv kan göra likadant och sedan bli medveten efter sex 

timmar och undra hur det blev mörkt så snabbt. Detta fenomen beskrivs även av Wang, Jiang 

& Chern (2014) som menar att personer som sitter länge framför datorer ofta är omedvetna 

om hur länge de suttit framför datorn. 

 

4.2.1 Analys, individens fokus vid framförande av fartyg 

WLAN skulle kunna användas till att sammankoppla olika enheter som datorer, skrivare och 

ECDIS, för att underlätta uppdateringar av enheter samt det nautiska arbetet. En 

sammankoppling av enheter underlättar arbetet då det blir smidigare att överföra information 

och utföra arbeten mer tidseffektivt. Till exempel kan en bärbar dator användas överallt på 

bryggan samtidigt som en utskrift av rättningar genomförs. På så sätt skulle styrmannen som 

arbetar kunna multitaska och utföra detta samtidigt som styrmannen har en överblick på 

framförandet av fartyget. Dock ger multitasking en nedsatt fokus som i sin tur kan stjälpa 

framförandet av fartyget då det finns risk att aspekter och situationer inte uppfattas alternativt 

missuppfattas. Ett system som baserats på en central enhet som ska koppla samman alla 

enheter kan vara opålitligt då miljön ombord är full av vibrationer, rörelser och fukt. Det 

skulle kunna påverka livslängden av enheterna som kopplas in i systemet. 

 

Under vakten ombord är det viktigt att hela tiden vara med och ha en uppfattning om fartygets 

framdrift och situationen omkring fartyget (även känt som Situation Awareness). Om en 

person använder EUD och fastnar i sitt användande och därmed tappar tidsuppfattningen 

kommer situationsuppfattningen att försvinna alternativt vara oaktuell när arbetet återupptas. 

Att återuppta arbetet med att få en aktuell bild av situationen kan medföra ökad 

arbetsbelastning samt stressnivå. Användandet av EUD kan bli ett beroende då det utlöser 

dopamin i kroppen. Om det icke arbetsrelaterade användandet medför en högre dopaminnivå 

än vad bryggarbetet ger när det skall utföras skulle det kunna medföra en minskad entusiasm i 
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arbetet. Om bryggarbetet återupptas kan kroppen vilja fortsätta med de icke arbetsrelaterade 

sysslorna och individen engagerar sig mindre i bryggarbetet.  

 

Det är underligt att användning av telefon med handsfree fortfarande är lagligt vid bilkörning 

när det är själva samtalet som minskar fokusen vid körning. Det handlar som sagt inte om att 

hålla i en telefon medan du pratar eller inte, det handlar om att samtalet tar fokus från 

omgivningen. Förhållandena vid bilkörning kan variera väldigt mycket som vid en sjövakt. En 

sjövakt kan se mycket olika ut då väder, vind, trafiksituation och andra förhållanden i 

omgivningen varierar konstant. Många av dessa aspekter är förekommande både vid 

framförande av bil och fartyg och kraven som ställs på föraren kan liknas vid bägge 

tillfällena. Oavsett vilka förutsättningar som vakthavande styrman har så gäller de 

internationella sjövägsreglernas ColRegs Regel 5 som innebär att man som utkik ska använda 

alla sina sinnen och övrig utrustning för att under rådande förhållanden kunna göra 

fullständiga bedömningar över situationer och risk för kollision.  Även en vindstilla dag mitt 

ute på stilla havet utan trafik varken visuellt eller på radarn så gäller COLREGs Regel 5. Om 

telefonen används under vakt kommer fokus försvinna från det som fokusen bör läggas på, 

som vid bilkörning.  

 

När man ska vara fokuserad en längre tid är det nödvändigt med regelbundna pauser eftersom 

tiden som en person kan fokusera är begränsad. Ombord på fartyg går styrmän och utkik sina 

vakter och det finns ingen som kommer in och avlöser för paus om det inte skett något utöver 

det vanliga. Styrman får med andra ord ingen paus där hen kan göra vad hen vill i några 

minuter. Beroende på situation krävs självklart olika stort fokus. Ofta kompletteras ett ökande 

fokusbehov med extra personal (extra styrman, lots, befälhavare) på bryggan. Dessa 

situationer uppstår ofta när fartyget ankommer hårt trafikerade områden eller då man ska in/ut 

från hamnområden. Vid svårare situationer som uppstår då vakthavande styrman är ensam 

med utkiken finns möjlighet att kalla på befälhavaren. Att införa kortare pauser för att 

upprätthålla en hög grad av fokus är inget som alltid är möjligt att tillämpa eftersom det kan 

påverka den avlösande besättningens vilotid negativt och därmed tappa sin funktion.  
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4.3 Resultat, trötthet hos individen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Faktorer som påverkar en persons trötthet och hur tröttheten påverkar 

individens arbetsförmåga 

 

Figur 5 visar att trötthet är något som påverkar individens förmåga att prestera och dess 

produktivitet på jobbet. Personer med sömnlöshet ger de största förlusterna. Trötthet på jobbet 

påverkar uppmärksamheten, förmågan att fatta viktiga beslut, minnet, motivationen till 

arbetet, koncentrationsförmågan, kommunikationen och hur man fungerar socialt med sina 

arbetskamrater. I en undersökning uppskattades kostnaden av trötthet till 1967 dollar per 

anställd. För företagen som deltog i undersökningen beräknades totala kostanden till 54 

miljoner dollar. Totalt hade företagen 4188 anställda som deltog i undersökningen vilket 

motsvarar 16 procent av de anställda totalt i bolagen (Rosekind et al. 2010).  

 

Enligt svenska Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet för luftfarten, den spårbundna 

trafiken, sjöfarten och vägtrafiken, är det bästa sättet för en ökad vakenhet att ta max 30 

minuters sömn innan fortsatt körning. Transportstyrelsen menar också att andra sätt för att 

uppnå vakenhet så som energidrycker, kaffe och sötsaker bara ger en temporär effekt 

(Transportstyrelsen 2015). Trötthet kan förebyggas genom kortvarig och långvarig vila. Mer 

frekventa och kortare raster ger en ökad produktivitet och behaglighet vid jobbet skriver 

Blehm et al. (2005) i sin litteraturstudie om computer vision syndroms (CVS). En morgon- 

och en eftermiddagsrast på 15 minuter ger minskad produktivitet och mer obehag gentemot 

kortare och mer frekventa raster. 50 procent av de som jobbar skift sover inte på dagtid innan 

första nattskiftet, vilket kan innebära att tröttheten kan bli ännu större på kommande nattskift 

(Reid & Dawson 2001).  
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Melatonin är ett hormon som bildas i tallkottkörteln. Mängden melatonin som produceras 

ökar på kvällen när det blir mörkt och minskar på dagen när det är ljust. Melatoninhalten i 

kroppen ändras beroende på hur mycket ljus som träffar ögats näthinna. När melatoninhalten 

ökar ger det en dåsighet som underlättar insomnandet (Malmquist & Hulthén 2015). I en 

studie från 2014 konstaterade man att läsa bok på surfplatta innan läggdags medförde att 

utsöndringen av melatonin i blodet avstannade. Det ledde till att försökspersonerna somnade i 

genomsnitt 10 minuter senare än när de istället läste bok i pappersformat. Ökningen av 

melatonin under natten fördröjdes också efter användning av surfplatta. När 

försökspersonerna väcktes hade deras blod en högre halt av melatonin än normalt vilket 

medförde en större trötthet på morgonen. Studiens resultat visar att användandet av surfplatta 

innan läggdags leder till förlängd pigghet under själva användandet och kan leda till sömnbrist 

efteråt (Chang et al. 2014). 

 

Frida Rångtell som är sömnforskare vid Uppsala universitet håller på med en studie om just 

sambandet mellan sömn och användandet av EUD under kvällen innan läggdags. I studien har 

man låtit ett 40-tal personer få sova i en källare där de får läsa bok i antingen pappersformat 

eller på en surfplatta och efter det har de mätt melatoninet samt undersökt hur hjärnan 

reagerar. I en intervju gjord av Appelquist (2014), berättar Frida Rångtell att själva minnet 

kan försämras om sömnen inte är god. Studien är inte färdig ännu men Frida Rångtell säger att 

om du är rädd om ditt minne och inte vill ha svårigheter med att somna på kvällen så ska du 

inte använda några skärmar ett par timmar innan läggdags och ta bort all EUD från ditt 

sovrum. 

 

4.3.1 Analys, trötthet hos individen 
Trötthet kan förhindras temporärt med hjälp av kaffe och frisk luft men att stanna och ta en 30 

minuters tupplur som Transportstyrelsen föreslår åt bilförare är inte möjligt. Genom att sova 

på sin vakt utsätter man fartyget och alla ombord för en stor fara. Om ingen övervakar 

framförandet av fartyget kommer det öka risken för kollison med både fartyg och land eller 

andra föremål. Med hjälp av ljus skulle man kunna påverka åtminstone melatoninet i kroppen 

för att temporärt motverka trötthet. Till detta kan displayerna från EUD användas men det 

finns även andra tillvägagångssätt som att använda en ficklampa. Det är dock inte hållbart att 

använda ljuset på detta sätt för att hålla sig vaken då tröttheten är oundviklig i längden. 
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Att skiftarbetare inte sover innan sitt första nattskift skulle kunna jämföras med 

påmönstringsdagen och att personen då har ett större behov av sömn än vad som normalt hade 

behövts. När påmönstringen skett är man ofta trött om påmönstringen sker efter en lång resa. 

Att vila ut innan första arbetspasset är inte alltid möjligt och jetlag kan förekomma. Vila innan 

arbetet kan vara avgörande om personen kommer att genomföra kommande vakt på ett 

fullgott sätt. Det är därför viktigt för sjömän att få den vila som de behöver samt att planera in 

vila på sina frivakter ordentligt. Den ökade tröttheten kan kosta rederiet pengar då 

vakthavande presterar sämre och får ett minskat engagemang. 

 

Ljuset från EUD och annan belysning kan leda till en eventuell melatoninförskjutning där 

melatoninet i kroppen fördröjs. Beroende på vad vakthavande har för vanor kommer det att 

påverka olika mycket. Om individen har för vana att somna direkt efter vakten kommer 

troligtvis melatoninbristen från bryggan att märkas mer än de som har för vana att somna en 

längre tid efter vakten.  

 

4.4 Resultat, hälsopåverkan på individen 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Effekter av EUD-användandet på individens hälsa och vad det skulle 

kunna leda till 

 

Som framgår av figur 6 så påverkas även individens hälsa av ergonomiska faktorer och EUD. 

Användning av datorer kan leda till huvudvärk, trötthet, torra ögon och andra symptom i 

ögonen. Vid ett test i New York fick personer läsa en text på en dator. Av dem som deltog 
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uppgav 40 procent att de var trötta i ögonen och 31 procent kände sig torra i ögonen. Vid 

längre datoranvändande var torra ögon mer förekommande (Chu, Rosenfield & Portello 

2014). Det är viktigt att ta kortare pauser med jämna mellanrum för att stretcha och slappna av 

i strama och spända muskler (Blehm et al. 2005). Enligt den Svenska Sjukrådgivningen 1177 

Vårdguiden så drabbas var tredje person som arbetar regelbundet vid dator av smärta i 

nacken, var femte person har ont i armen och var tionde ont i handleden (Dahllöv 2014). 

Många korta regelbundna pauser är också bra för den psykiska hälsan. Det hjälper oss att 

undvika stress och andra besvär som huvudvärk.  Att ta många korta frekventa raster från 

arbetet bidrar även till att göra oss piggare när arbetsdagen är slut (Rozental 2013). 

 

Enligt World Health Organization (WHO) så var 2014 1,9 miljarder vuxna (över 18 år) 

överviktiga varav 600 miljoner hade fetma. För att undvika övervikt bör man undvika stort 

intag av kolhydrater och fett samtidigt som man försöker öka den fysiska aktiviteten. Övervikt 

kan leda till hjärtsjukdomar, stroke och diabetes (World Health Organisation 2015). Enligt 

svenska Arbetsmiljöverket kan långvarigt stillasittande som arbete vid dator leda till flera 

olika typer av ohälsa. Stillasittandet kan kan bl.a. leda till svaga muskler, skört skelett, dålig 

rörlighet, dålig koordination och balans, övervikt, diabetes, högt blodtryck, förhöjda 

blodfetter, hjärt- och kärlsjukdomar, förstoppning, cancer, bristande välbefinnande samt ökad 

stresskänslighet. Besvären kan dyka upp när som helst och alla behöver inte drabbas. Besvär 

på till exempel rygg, nacke och skuldror löper större risk att uppstå tidigare än andra obehag. 

(Arbetsmiljöverket 2015).  

 

I en studie som omfattade 394 personer visade det sig att de personer som hade mycket 

stillasittande tid löpte större risk att få depressiva symptom (Teychenne, Ball & Salmon 

2010). Ett högfrekvent användande (överanvändande) utav mobiltelefoner och datorer kan 

leda till sömnproblem, stress och depression. Att vara tillgänglig via att vara uppkopplad kan 

även uppfattas som stressande. Stressen som kommer med tillgängligheten associerades även 

till sömnproblem och depression (Thomée, Härenstam & Hagberg 2011). Personer som 

arbetar framför datorer längre perioder kan känna till att det är viktigt att aktivera kroppen 

eller ha en plan för att aktivera kroppen men får ändå svårt att genomföra någon form av rutin 

eller lätt för att ge upp aktiviteterna när det kommer något vardagligt förhinder (Wang, Jiang 

& Chern 2014). 
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Ett annat problem med dator/bildskärmsarbete är bländning. När du använder en bildskärm 

bör ljusstyrkan vara inställd motsvarande hälften av belysningen i rummet. För att minska 

risken att syndrom relaterade till datoranvändning ska uppstå är det viktigt med regelbundna 

pauser som involverar att resa sig upp och röra sig samt kolla bort från skärmar för att ögon 

och kropp ska slappna av ordentligt (Tribley et al. 2011). Bländning kan även förekomma 

genom reflektioner i skärmen på grund av för starka ljus omkring. För att förebygga 

bländning kan både ljusstyrka i rummet justeras samt displayen kontrast och ljusstyrka. Det är 

viktigt att bygga upp arbetsplatsen så att skärmen är placerad på lämplig höjd och avstånd för 

att förebygga trötthet och andra symptom i ögonen (Blehm et al. 2005). Bländning från EUD 

kan påverka mörkerseendet eftersom det tar 10 minuter för tapparna och 30 minuter för 

stavarna att nå sin maximala anpassning i totalt mörker (Nyman & Spångberg 1990). 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1998:05 ska arbete vid bildskärm som är både psykiskt och 

fysiskt bundet normalt ej förekomma. Arbetsplatsen ska gå att justera efter arbetstagarens 

kroppsmått så att vinklar till skärmar stämmer. Skärmarna ska även vara fria från reflexioner 

som kan orsaka besvär för användaren. Arbetsgivaren ska enligt AFS 2012:02 se till att 

arbetstagaren kan påverka sitt arbetsupplägg så att återhämtningsmöjligheter och 

rörelsevariation ges. Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagaren har tillräckligt med 

kunskap för att förebygga belastningsskador på kroppen 

 

4.4.1 Analys, hälsopåverkan på individen 

Bländning från EUD kan påverka mörkerseendet. Om ljus träffar ögat kommer de behöva 

anpassa sig på nytt. Beroende på ljusstyrka som träffar ögat kommer det ta olika lång tid för 

ögat att anpassa sig. Det är viktigt för personerna på sjövakt att ha ett bra mörkerseende och 

på så sätt kunna upptäcka saker visuellt utanför bryggan nattetid. Att ha ett WLAN inkopplat 

på fartygsbryggan kan ge individen möjlighet att anpassa sin egen arbetsplats och ge en 

rörelsefrihet som kan påverka positivt för hälsan samt ge möjlighet till rekreation. 

 

Att datorarbete kan medföra ohälsa som till exempel musarm eller huvudvärk har varit känt 

under en längre tid. Ombord sker ett kontinuerligt arbete framför datorer både på vakt och på 

övrig arbetstid. Arbetet framför datorer bör alltså förbättras genom att upplysa de som 

använder datorer om hur det påverkar, hur du förebygger och vilka konsekvenser som kan 

komma. Arbetsplatsen ombord kan vara svår att anpassa ergonomiskt då möbler och 
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bryggutrustning ofta är fastmonterade eftersom dessa annars skulle röra på sig vid dåligt 

väder. Ergonomiska lösningar kan därmed vara svåra att tillämpa ombord. 

 

Hälsoproblemen som kan uppstå för att en person inte rör på sig är många, vissa farligare än 

andra. Trots medvetandet av risker för ohälsa så väljer många att fortsätta i ett destruktivt 

mönster där stillasittande och lathet är mycket förekommande. Användandet av EUD kan leda 

till en ökad inaktivitet som påverkar hälsan negativt. Eftersom vakthavande redan är bunden 

till fartygsbryggan kan det vara svårt att aktivera sig på ett sätt som passar arbetssituationen. 

Eftersom personer som använder EUD kan ha svårt för att aktivera sig även om dessa är 

medvetna om riskerna kan det finnas en ännu större risk om dessa engagerar sig i något av 

egenintresse. Egenintressen skulle förslagsvis kunna vara att surfa på sociala medier eller 

kolla på film. Om det finns tillgänglighet till internet ifrån positionen där man normalt kör 

fartyget behöver kroppen aktiveras minimalt för att cyberloafa. 

 

För att förebygga bländning och reflektioner från skärmar kan dessa placeras med bra avstånd 

och vinklar, se AFS 1998:05. Det kan vara svårt att veta hur man ska ställa in sina skärmars 

positioner, ljusstyrkor och kontraster för någon som är okunnig. Ombord på fartygsbryggan 

eftersträvas nattetid totalt mörker för att upprätthålla ett optimalt mörkerseende. Ljus från 

EUD kommer att påverka mörkerseendet negativt och är oundvikligt från radar, ECDIS och 

andra paneler. Ljusstyrkan från annan belysning ska kunna justeras så att det passar bra med 

EUD för att ljuset från displayerna inte skall leda till huvudvärk och andra obehag. Pågrund 

av att totalt mörker eftersträvas på fartygsbryggan finns det ej möjlighet att anpassa 

belysningen.  

 

För att kunna möjliggöra mörkläggning från annan EUD som skeppsdatorn eller privat 

handburen EUD måste fartygsbryggan konstrueras om alternativt utrustas med 

mörkläggningsdraperier. Ljuset kan nattetid reflekteras på blanka föremål alternativt rutor. 

Fartygsbryggan är ofta konstruerad så att vakthavande skall ha fri sikt åt så många håll som 

möjligt. Om mörkläggningsdraperier dras ut över bryggan kan dessa att skymma sikten för de 

vakthavande. 

 

Eftersom användandet ökar med tillgängligheten är det bra om de avbrott som kan 

åstadkommas inte ägnas åt EUD användande. På så sätt kan kroppen få de avbrott som den 

behöver för att förebygga ohälsa på grund av EUD användande samtidigt som kroppen 
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aktiveras. En möjlighet är att arbetstagaren erbjuds möjlighet att välja sitt egna rastsystem då 

det kan finnas individer som föredrar färre men längre raster. Eftersom rasterna är individens 

möjlighet att återhämta sig inför fortsatt arbete bör personen kunna påverka mycket. 

Gemensamt är att rasterna bör innehålla moment där personen undviker att kolla på displayer 

och aktiverar kroppen. Enligt AFS 2012:02 om belastningsergonomi ska arbetstagaren 

erbjudas utrymme att påverka sin arbetssituation för att få rörelsevariation samt återhämtning.  

 

Att införa kortare raster för vakthavande är svårt då det kommer göra det problematiskt för 

avlösande att få sin sammanhängande vila som “Lag (1998:958) om vilotid för sjömän” säger, 

men det är inget som är omöjligt då man till exempel har middagsavlösningar ombord på 

fartyg idag. De som är vakthavande ombord är inte bundna till en specifik punkt utan till en 

yta som de kan röra sig fritt på. På eget initiativ kan de vakthavande därmed röra sig fritt och 

hålla igång kroppen samtidigt som fartyget framförs. 
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5 Diskussion  

Syftet med arbetet som presenteras i den här rapporten är att klargöra hur den trådlösa 

internetuppkopplingens för- och nackdelar skulle kunna påverka individen och verksamheten 

när den används ombord på fartygsbryggan. De identifierade för- och nackdelarna utvärderas 

för att se vad de kan ha för effekter. 

  

Arbetet kan upplysa individerna om hur dessa kan vidta åtgärder för att påverka sin egen 

situation för att själva kunna prestera bättre. Arbetet ger en allmän upplysning om hur 

användandet av EUD som kommer i samband med tillgängligheten av trådlös 

internetuppkoppling kan påverka kroppen och prestationsförmågan för individen. Med ett 

förebyggande arbete kan en effektivare arbetsplats konstrueras och individen som jobbar 

ombord kan få en bättre arbetsmiljö. Ju bättre förutsättningar individen har ju bättre kan 

personen prestera vilket kan medföra vinster för verksamheten både säkerhetsmässigt och 

ekonomiskt. 

 

Pauser och fysisk aktivitet kan ge en bättre hälsa och en minskad stress, samma gäller 

cyberloafing. Cyberloafing är dock inte hållbart eftersom det kan medföra en förlorad 

tidsuppfattning och det ger en dålig uppfattning om situationen i samband med framförandet 

av fartyget. Fysisk aktvitet kan däremot kombineras med framförandet av fartyget där 

vakthavande till exempel kan aktivera sig på bryggan och samtidigt skapa sig en bild av 

trafiksituationen visuellt. På så sätt vidbehålls fokus under tiden. Att kroppen aktiveras och att 

få en paus från EUD leder till en positiv effekt på individens hälsa. Bryggarbetet i sig är byggt 

på multitasking och kräver att vakthavande har en viss simultanförmåga. Ju fler aktiviteter 

som vakthavande engagerar sig i ju större är risken att viktiga aspekter i arbetet glöms eller 

missas. Därför bör användandet av icke arbetsrelaterad EUD minimeras för att minska 

ytterligare faktorer som försämrar fokusen.  

 

Genom att sammankoppla enheter kan en smidigare arbetsplats konstrueras där till exempel 

filer mellan olika enheter som rättningar till ECDIS kan överföras via WLAN:et. 

Sammankoppling av enheter som kopplas mot internet skulle dock kunna medföra en risk 

eftersom dessa skulle kunna nås från andra platser än fartyget vilket kan medföra förödande 

konsekvenser. 
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5.1 Förslag på framtida forskning  

 

-Hur mycket använder vakthavande EUD under sjövakten? Genomför en studie ombord på 

fartyg för att få exaktare siffror på hur mycket det används under sjövakten och på så sätt 

kunna specificera effekten av WLAN. Både kostnadseffekter och praktiska effekter för 

framdriften.  

 

-Hur skiljer sig användandet från branscher? Är det skillnad från offshore-branschen gentemot 

kryssningsbranschen?  

 

-Kontrollerar myndigheter personlig EUD vid olyckor för att se vad befälen gjort vid tiden för 

olycka? Kontrolleras privata samt bolagets enheter om dessa har använts vid olyckstillfällena 

och vad har de använts till i så fall?  

 

-Har det i samband med internet och den digitala utvecklingen blivit mer accepterat att 

använda sin arbetstid till att ägna sig åt annat ombord på fartyg? Hur är den allmänna 

inställning till internet ombord? 

 

-Är det arbetssättet eller regelverken som behöver ändras? Behöver regelverk uppdateras för 

att bli mer tidsenliga? Regelverken säger nej till användandet som förekommer oavsett. Hur 

skulle regelverken kunna uppdateras om de visar sig vara ur tiden eller behöver det vidtas 

extra åtgärder för att minska användandet?  

 

-Hur kan tiden som läggs på att använda EUD på arbetstid minimeras ombord på fartyg?  Ska 

tillgängligheten begränsas, policys konstrueras, vad vill de som är aktiva i branschen använda 

för metod för att minimera/öka användandet?  

 

-Hur påverkas enheterna i systemet (Router med fler) av miljön ombord på fartyget? Vilken 

typ av enheter är pålitligast med tanke på vibrationer, rörelser, fukt och salt? Är ett trådlöst 

nätverk mer pålitligt än ett med kabel?   

 

-Hur påverkar sammankoppling av enheter och tillgängligheten av internet risken för 

cyberattacker mot fartyget? Falska ECDIS uppdateringar eller fjärrstyrning av system med 

mera.  
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6 Slutsatser  

Följande slutsatser kan dras av studien: Ökad tillgänglighet av trådlös uppkoppling på 

fartygsbryggan kan leda till ökat användande av EUD. Användandet riskerar att påverka 

individens fokus och hälsa negativt. Det kan även påverka sömnen negativt där både mängd 

och kvalitet försämras. Minskad fokus och ökad trötthet kan medföra en fara för fartygets 

framfart. Det är viktigt att optimera arbetsplatsen så att hälsorisker minimeras. Det positiva 

som WLAN kan bidra till är ett ökat psykiskt välbehag för individen samt att underlätta 

arbetet genom sammankoppling av enheter. Möjligheterna som kommer med WLAN är få i 

förhållande till riskerna och kan medföra en ökad kostnad. WLAN har överlag en negativ 

effekt på bryggvakten men mycket kan förebyggas.  

 

Ytterligare forskning inom området behövs. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A 
Mindmap, Figuren visar analysens uppbyggnad med huvudämnena och sambanden mellan dessa. 
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8.2 Bilaga B 
 

Sammanfattning av juridiska texter  

AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm - Krav på arbetsplatsens utformning ergonomiskt, 

belysningsförhållanden samt organisering av bildskärmsarbetet.  

AFS 2012:02 Belastningsergonomi - Föreskrifterna ska förebygga obekväma 

arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.   

Arbetsmiljölagen kap3 §2 - Tar upp arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsa samt 

olycksfall.  

ColRegs Regel 5 - Tar upp skyldigheten att föra en god utkik hela tiden och regeln gäller 

oavsett siktförhållanden  

SFS 1998:127 Trafikförordningen kap4 §10 - Förbud mot att använda mobiltelefon vid  

framförande av fordon. 

TSFS 2012:67 Om vakthållning - Går in på bemanningskrav med mera för bryggor och 

andra krav på vaktens utformning. 


