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Sammanfattning  

Tillsynsrond är en stor del av arbetsgången, för driftpersonal, i maskinrummet på ett fartyg. Det 

tillhör det förebyggande underhåll som tillämpas ombord. Idag använd till största utbredningen en 

metod som innefattar en färdig rondlista som skrivs ut på papper för att sedan kunna användas av 

driftpersonal vid rondering. Utifrån detta undersöka en ny metod för rondering till sjöss. Syftet 

med arbetet var att undersöka hur en digital rond uppfattas av maskinbesättningen. Genom att låta 

besättningen prova en digital rond skapad utifrån deras nuvarande rondlistor och sedan svara på 

frågor i en enkät, kunde en uppfattning byggas om en digital rond kan praktisk tillämpas till sjöss. 

Även om det kan tidsbespara arbetet och om besättningen tror det finns en framtid med metoden. 

Resultatet visar att de flesta i testgruppen ser en framtid med en digital rond och att det kan 

underlätta arbetet om metoden vidareutvecklas. Med detta digitala rondverktyg tog dock ronden 

längre tid. 

 

Nyckelord: Digital rond, Rondverktyg, Digital tillsyn, Rondmetod. 
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Abstract  

Supervision routine is a major part of the workflow, for operating staff, in the engine room of a 

ship. It is a part of the preventive maintenance that is applied onboard. The most common 

method used today, comprises of a readymade routine list which is printed on paper and then 

used by operator staff on routine. Based on this it was decided to examine a new supervision 

routine method at sea. The purpose of this survey was to examine how a digital supervision 

routine are perceived by the engine crew. The survey allows the crew to try a digital routine 

created from their ordinary routine lists. By allowing the crew to answer the questions on a 

questionnaire, was registered an indication if a digital supervision routine could be practically 

applied at sea. Also if it could save time, efficiency work and if the crew thought there is a 

future with this method. The result shows that most of the test group see a future with a digital 

supervision routine and that it may facilitate the work if the method is developed. However, 

with this digital routine tool, it took longer time to perform the supervision routine. 
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Förord 

Under den tid jag har jobbat på fartyg till sjöss, och även i land på industrier, har stor vikt lagts 

på rondering. Som elev till sjöss har en morgonrond varit ett av de första jobben som jag har 

blivit tilldelad. Denna rond har jag utfört dagligen under min tid ombord. Efter månader till 

sjöss blir det naturligt att en snabbare, effektivare och allmänt bättre sätt att utföra ronden 

eftersöks. Det är en av grunderna till varför jag ville utforska en ny metod av rondering. 

Tack till alla på Destination Gotland som hjälpte mig med undersökningen och ett stort tack till 

min handledare Tobias Hedin som har varit till stor hjälp och guidat mig genom detta äventyr. 
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Definitioner och förkortningar 
 
 

Celler i detta fall menat de markeringsrutor i ett Excelbok. 

Driftpersonalen i detta arbete menar till de personer i besättningen som har i uppgift att 

upprätthålla säker drift av maskineriet ombord ett fartyg. 

FO-mätning är en rondlista där mängden åtgånget bränsle antecknas efter varje resa. 

Huvudmaskin är den framdrivande maskinen på ett fartyg. 

Ipad/surfplatta menat i denna rapport de kommersiella surfplattorna och portabla 

pekdatorerna. (Detta även kallat padda i vissa av besättningens kommentarer)  

Maskinrond är en rondlista där värden som pump status, tryck och temperaturer av utrustning 

antecknas. 

Maskinrum är avdelningen på fartyget där den tekniska driften har sin utgångspunkt. Här har 

framdrivande maskineriet, el tillverkningen, färskvattentillverkningen och mycket mer av de 

tekniska delarna ombord ett fartyg sina placeringar. 

Nuvarande rond menat i detta arbete som fartyget vanliga rond som används idag. 

Rondverktyg är det verktyg som använd för att anteckna värden och resultat under ronden. 

Den digitala ronden använder sig av en iPad medan ett vanligare verktyg endast är papper och 

penna. 

Sinox-kladd är en rondlista som besättningen går en gång per dygn och där antecknas bland 

annat mängd urea som används. 

Underhållsystem är olika typer av system för ett systematiskt arbete med underhåll och 

reparationer av industriell utrustning och material. 
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1 Inledning 

Rondering är ett koncept många är familjära med inom arbetslivet, vare sig det är inom 

sjukvården, industrin, vakttjänst eller fastighetsförvaltning. Rond eller tillsynsrond, som det 

även är kallat, kan påträffas av något slag vid de flesta arbetsplatser och kan vara en större del 

av arbetsgången. Exempelvis används det för att följa upp tillsynen av patienter i sjukvården. 

 

Rond eller ”att gå ronden” beskrivs idag, enligt Lundh och Malmquist (2005), som att läkare, 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal går runt till varje patient för att samtala kring patientens 

hälsotillstånd. Under samtalet lämnas diverse besked och fortsatta undersökningar och 

behandlingar planläggs. (Bjerkludd, 2008) 

 

Av vakthållningsföretag beskrivs tillsynsrond som en vital del när det gäller att förebygga 

produktionsbortfall och skador på personal. Det hjälper även att undvika 

materiel/utrustningsskador och obehöriga personer i lokaler. När en lokal står tom så är 

tillsynen ett viktigt skydd som kan förhindra inbrott och bränder (Rondering, 2014). 

 

Tillsynsrond är även en viktig del av underhållsarbetet inom industri och sjöfart. Ett 

rondsystem ligger ofta i underhållssystemet och används för att förenkla och följa upp tillsynen 

av viktig produktionsutrustning. Underhållssystem gör det möjligt att minimera störningar och 

arbeta proaktivt i underhållsarbetet genom att fel kan upptäckas innan allvarliga problem 

uppstår, detta för att säkerhetsställa en pålitlig och långlivad drift. 
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1.1 Bakgrund 

Till sjöss, ombord på ett fartyg, utförs ronderingar i maskinrummet dagligen och utgör en stor 

del av arbetsgången för driftpersonalen. Dessa ronderingar som vanligen kallas maskinrond 

eller maskinrumsrond kan se olika ut beroende på arbetsplats, men principen är detsamma. Till 

störst utbredning utförs den med en utskriven rondlista där driftpersonal bockar av uppgifter 

och antecknar värden efter kontrollering av utrustningen. Maskinronden innefattar stor del av 

komponenterna i maskinrummet. Allt från pumpar och bränslefilter till större delar så som 

huvudmaskiner och dieselgeneratorer. 

 

"Kontrollera" innebär 

 att undersöka om allt befinns i rätt skick, att pumpens tillstånd är normalt och dess 

funktion är riktig. Ingår automatik undersöks om rätt funktion och verkan råder mellan de 

olika komponenterna. 

 att mätning och provning utförs för undersökning av tillståndet t ex temperatur, tryck, nivå, 

densitet, fuktighet, etc. (Pumphandboken, 2015) 

 

Med hjälp av denna information kan vissa slutsatser dras, om lager behöver bytas, ventiler ska 

bytas eller om pumpens lager läcker igenom. Maskinronden behöver inte se likadan ut varje 

dag eftersom olika delar av anläggningen kontrolleras och det betyder att en ny lista behöver 

skrivas ut vid varje nytt rondtillfälle. Det är inte endast utrustning som kontrolleras ombord 

utan även förbrukningsvaror så som smörjoljor och brännoljor. Beroende på vilket område som 

ska ronderas krävs flera olika rondlistor. Efter driftpersonalen har gått sin rond och färdigställt 

rondlistan behöver värdena sedan arkiveras. Oftast sparas dessa värden i ett datasystem, så de 

även kan undersökas av ansvarig personal.  

 

Till sjöss finns det bestämmelser som säger att rondering i maskin av viktig utrustning skall 

göras. Sjöfartsverkets författningssamling 2005:7, 27 § beskriver att vaktgående 

fartygsingenjörs är tvungen att kontrollera med jämna mellanrum maskineriet som han eller 

hon är ansvarig över. Dessa kontroller behöver bekräfta att viktig utrustning som 

styrmaskinsystem och tillhörande utrustning fungerar felfritt. Sjöfartsverkets 

författningssamling 2005:7, 28 § beskriver att vaktgående fartygsingenjör innan han eller hon 

lämnar sin vakt skall dokumentera alla händelser som har inträffat under vakten och som berör 

huvud- och hjälpmaskineriet. 
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Anteckning i maskindagbok eller journal får ersättas med upptagning på teknisk väg under 

förutsättning att denna och lagring i dator är sådan att införda uppgifter inte kan ändras och 

införsel av uppgifter endast kan ske genom användande av personlig kodnyckel. 

(Transportstyrelsen, 2014) 

 

För att underlätta maskinronden till sjöss, skulle ett digitalt rondsystem kunna användas. 

Istället för att dagligen skriva ut nya rondlistor kan ett rondprogram tillämpas på en typ av 

bärbar handdator.  

 

Denna handdator, som kan vara en surfplatta eller en mobiltelefon, kan hela tiden vara 

uppkopplad till en server där data sparas omgående. Misstag som kan uppstå vid överföring av 

de värden som har antecknats på en vanlig rondlista till en dator skulle försvinna. Möjligheten 

att använda många praktiska funktioner i ronden blir väldigt stor. Utseendet för maskinronden 

kan under drift uppdateras beroende på olika händelser eller prioriteringar, även möjligheten 

att få aktuell driftdata på utrustningen där arbetet pågår finns. I befintliga underhållssystem, 

med rondverktyg inbyggt, avviker utseendet på protokollet från det nuvarande. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur maskinrumsbesättning upplever användandet av en 

digital maskinrond.  

 

Med denna kunskap finns möjligheten att se närmare hur en digital rondering skulle vara 

uppbyggd för att lätt kunna användas av besättningen eller om det överhuvudtaget är lämpligt 

att använda till sjöss. Arbetet är en grund till framtida undersökningar och även 

produktframtagning inom digitala ronderingssystem. 
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1.3 Frågeställning och avgränsning 

Inriktningen är att låta besättningen i maskinrummet ombord två specifika fartyg att prova en 

typ av digital rondering som är skapad på en surfplatta. Genom detta ska följande frågor 

besvaras. 

1. Hur ser besättningen på den digitala maskinronden i positiva och negativa termer? 

2. Vad tycker besättningen om den digitala maskinronden i underlättande syfte? 

3. Vad tycker besättningen om den digitala maskinronden i tidsbesparande syfte? 

4. Vad tycker besättningen om en digital maskinrond vid en eventuell utveckling? 

 

Besättningens personliga erfarenheter av digitala verktyg tas ej i beaktning i detta arbete. 

Ronden kommer att likna deras nuvarande och vara fullt användbar. Om det digitala verktyget 

är godkänt att använda för detta syfte eller inte så kommer denna aspekt inte tas i beaktning. 

Denna undersökning fokuserar inte på detaljer som personlig kodnyckel vid rondering, eller 

vilket rondverktyg och programvara som är mest optimal, utan endast besättningens upplevelse 

och åsikter om en digital rond. 
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2 Metod 

Arbetet krävde som start att befintliga rondlistor från maskinrummet på ett eller flera fartyg 

granskades. En kvalitativ metod användes för att få bästa resultatet inom denna typ av 

undersökning.  

 

Valet av forskningsmetod beror alltid på vad man vill ha svar på i sin forskning. Vissa frågor kan 

man bara få svar på genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör framför allt människors 

upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten.  (Hedin, 1996) 

 

Gotlandsrederiet var förstahandsvalet eftersom deras ankommande hamn ligger nära rent 

geografiskt och även på grund av personliga kontakter. Från början var det planerat att endast 

göra undersökingen på ett fartyg. Men personal på ytterligare ett fartyg var intresserade att vara 

med och för att få spridning av arbetet så valdes därför två fartyg ut där undersökningen skulle 

utföras. Dessa två fartyg, M/S Gotland och M/S Visby valdes på grund av att de är i daglig 

drift och har en stor maskinbesättning, det innebar att den digitala ronden hade större möjlighet 

att testas av fler i besättningen under kortare tid. Utifrån samma upplägg av deras nuvarande 

maskinrond, skapades en rondlista i en Excelbok på en surfplatta som maskinbesättningen 

skulle använda sig av när de gick ronden.   

 

Surfplattan med rondlistan överlämnades till besättningen tillsammans med ett tjugo-tal 

enkäter, se bilaga 5, då antal personer som skulle testa ronden uppskattades att inte överstiga 

tjugo. Även instruktioner, se bilaga 4, hur surfplattan fungerade överlämnades för att få 

besättningens upplevelse av den digitala ronden besvarad. Maskinronden var fullt fungerande 

att använda istället för deras nuvarande rond, med tanken på att underlätta för besättningen så 

de inte behöver använda deras nuvarande och den digitala ronden samtidigt.  

 

Besättningen hade surfplattan ombord i ca 10 dagar på vartdera fartyg så den kunde testas av 

så många personen som möjligt. När besättningen hade provat den nya metoden samlades 

enkäterna in för att sammanställa resultatet. Resultatet sammanställdes genom att använda 

tabeller och utifrån detta analyserades resultatet. Även kommentarerna från enkäterna 

analyserades för att få ett resultat.  
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2.1 Uppbyggnad av den digitala ronden 

Som start valdes handdatortypen till en iPad 2.0, enbart för att en sådan handdator var 

tillgänglig och det var möjligt att använda en sådan surfplatta till detta syfte.  

 

Tre stycken rondlistor från fartygen M/S Gotland och M/S Visby användes för att skapa den 

digitala maskinronden. Av dessa tre listor togs två stycken rondlistor från M/S Gotland(FO-

mätning och Sinox-kladd), se bilaga 1 och 2, och en rondlista från M/S Visby(Maskinrond), se 

bilaga 3. Dessa rondlistor användes dagligen ombord och därför hade besättningen en bättre 

möjlighet att testa den digitala ronden, som var skapad utifrån dessa listor, och bygga en 

uppfattning under den begränsade tiden. 

 

Dessa listor tilldelades i form av Excelbok som var anpassade för utskrift på A4 papper och av 

denna anledning valdes Excel som program att utföra den digitala ronden på surfplattan. 

Eftersom den digitala ronden skulle utföras på en iPad måste utseendet och formatet anpassas 

för iPad. Först ändrades formatet så endast en mindre del av listorna syntes på skärmen åt 

gången, och detta skapade en enklare lista att trycka och skriva in värden. Detta resulterade 

också i större synfält. För att få plats med hela listan utnyttjades flikar där användaren kunde 

välja mellan olika delar av maskinrummet, huvudmaskiner och dagar etc., se bilaga 1-3. Sedan 

låstes de celler som innehöll benämningar och datum så ingen förändring skulle ske vid 

användning. Datumen antecknades endast i första cellen, där besättningen skrev startdatumet 

då de först började med ronden. Därefter fylldes resterande celler automatisk in av 

programmet. 

 

Vanligtvis antecknades ytterliga värden i FO-mätningen på sidan av papperet men eftersom det 

inte var möjligt i den digitala ronden så tillades en ny del där värden kunde antecknas. I den 

digitala ronden begränsades användningen av bokstäver för enkelheten skull. Om bokstäver 

skulle användes hade besättningen varit tvungna att byta mellan sifferläge och bokstavsläge på 

surfplattan, vilket hade varit omständigt för användaren. FO-mätningen krävde att hamnen 

kunde antecknas, här användes list funktionen så användaren kunde välja vilken hamn de 

avgick ifrån eller ankom till. Mellanskillnaden av bränslet före och efter resan räknades också 
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ut automatiskt efter värdena var antecknade, se bilaga 1, denna funktion användes för att under 

lätta arbetet för besättningen. 

 

2.2 Enkät 

Arbetet bygger på att erhålla besättningens upplevelser och åsikter om den digital rondering, 

och detta måste ske på ett smidigt och enkelt sätt för besättningen men samtidigt måste deras 

svar vara givande för ett bra slutresultat. För att smidigast samla denna information skapades 

en enkät i pappersform som överlämnats till personalen ombord fartyget, se bilaga 5. Eftersom 

enkäten redan var klar och utskriven i flera kopior kunde de överlämnas tillsammans med den 

digitala ronden och samlas in vid återhämtningen.  

 

Med en enkät kan personen i fråga vara helt anonym och opåverkad, så som intervjuareffekt 

kan bortses (Dahmström, 2000). Frågorna i enkäten syftar till att besvara frågeställningen på 

ett tillfredställande sätt. För att se hur den demografiska spridningen av besättningen finns 

frågor om ålder, befattning och tid inom yrket med. Alla frågor formulerades för att vara 

balanserade och neutrala för att undvika styrning av resultatet.  

 

Ett viktigt och välkänt krav på frågor är att dessa skall vara så neutrala som möjligt i den 

meningen att de ej får ”leda” till de positiva alternativt negativa svarsalternativen. Speciellt när 

man skall mäta attityder och värderingar måste man därför försöka undvika dessa s.k. ledande 

frågor. (Dahmström, 2000) 

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier inom en kvalitativ undersökning. Validitet är 

frågan om undersökningen får rätt och önskat mätvärde. Så att undersökningen inte oavsiktligt 

mäter något annat än vad som syftas. Reliabilitet handlar om undersökningen skulle 

genomföras igen, skulle resultaten då bli desamma (Wikner, 2013)? 

 

Den digitala ronden har provats av ett flertal personer och på två olika fartyg med tre digitala 

rondlistor. Besättningen har provat ronderna ett flertal gången, då det digitala rondverktyget 

fanns ombord under en längre tid. Detta ger arbetet en god reliabilitet. 
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Eftersom besättningens uppfattning om den digital rond söktes och inte specifikt uppfattningen 

om detta rondverktyg och systemet så formades enkäten efter arbetets frågeställning. Vid 

personalbyte så som ny anställning eller pensionering av personal kan resultatet bli avvikande. 

 

2.4 Demografisk spridning 

Åldern av besättningen som provade att gå ronden och svarande på enkäterna är från < 25 till 

55 år och tid inom yrket var allt ifrån mindre än 1 år till mer än 15 år. Fem personer som hade 

manskapsbefattning och fyra som hade befälsposition deltog i undersökningen. 
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3 Resultat 

Resultatet från enkäterna, delades upp i två delar, svar på subjektiva frågor och svar på 

objektiva frågor. För att få en bra insikt om hur den digitala ronden förhöll sig till fartygens 

nuvarande rond urskildes svaren på de objektiva frågorna i resultatet. Svaren på de subjektiva 

frågorna står för individernas egna åsikter. Nio enkäter besvarades vilket är ett rimligt antal 

från maskinbesättningen ombord två fartyg. Tabeller användes för att illustrerar hur många 

som svarade och vad deras svar är.  

 

3.1 Svar på Objektiva frågor 

Tabell 1. Redovisning av svarsresultatet på frågan Hur lång tid tar en rondering vanligtvis? 

 

Resultatet visar att en rond, på dessa fartyg, tar allt från under 10 minuter upp till 30 minuter. 

Det vanligaste var att ronden tog någonstans mellan 10 och 20 minuter. 

 

Tabell 2. Redovisning av svarsresultatet på frågan I förhållande  
till den vanliga ronderingen, hur lång tid tog den digitala ronderingen att genomföra? 

 

 

Den digitala ronden tog längre eller likvärdig tid att utföra. Ingen av användarna tyckte att det 

gick snabbare med en digital rond. 

 

 

 

 

<10min 10-20min 20-30min 30-40min 40min>

3 4 2 0 0

Hur lång tid tar en rondering vanligtvis?

Längre Likvärdig Kortare

4 5 0

I förhållande till den vanliga ronderingen, hur lång tid tog den digitala 

ronderingen att genomföra? 
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3.2 Svar på subjektiva frågor 

 

 

 

Det var blandade uppfattningar om en digital rond innan provning. Större delen av användarna 

hade en mer positiv attityd till en digital rond före undersökningen. Men tabellen visar även att 

en del var tveksamma till iden. 

 

 

 

Större del av testgruppen har en mindre positiv attityd till detta rondverktyg fast en del tycker 

att rondverktyget är likvärdig deras nuvarande rond.  

 

 

Här syns det att den största delen av användarna inte tyckte att den digitala ronden var lättare 

att hantera i jämförelse med deras nuvarande pappersrond. Likt den tidigare frågan finns det en 

grupp som tycker den är likvärdig.  

 

 

 

 

Tabell 3. Redovisning av svarsresultatet på frågan När du först fick höra talas om 
idén med digital rondering lät det praktiskt användbart? 

Tabell 5. Redovisning av svarsresultatet på frågan var värdena i den digitala ronden 
lättare att anteckna i jämförelse med er vanliga rond? 

 

Ja Möjligtvis Vej ej Troligtvis inte Nej

2 4 0 2 1

När du först fick höra tala som iden med digital rondering lät det praktiskt användbart?

Bättre Aningen bättre Likvärdigt Aningen sämre Sämre

0 0 3 4 2

Hur var det att använda sig av en iPad vid ronderingen i jämförelse med er vanliga rond?

Tabell 4. Redovisning av svarsresultatet på frågan Hur var det att använda sig av 
en iPad vid ronderingen i jämförelse med er vanliga rond? 

 

Ja Aningen bättre Likvärdiga Aningen sämre Nej

0 0 3 2 4

Var värdena i den digitala ronden lättare att anteckna i jämförelse med er vanliga rond? 
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En stor fördel med en digital rond är just funktioner som kan underlätta och tidsbespara 

arbetet. Men denna specifika rond som skapades så visar resultaten att majoritet inte tycket att 

funktionerna underlättade. 

 

 

 

 

 

Det var spridda åsikter om digitala rondens framtid till sjöss, men majoriteten såg en framtid 

med den. 

 

 

 

I enkäten fanns även frågan, se bilaga 5. 

Anser du att denna rondering eller en liknade digital rondering skulle kunna ersätta eran 

nuvarande rondering? 

Här kunde användaren ringa in svarsalternativen JA eller NEJ och skriva en kommentar. Fem 

personer svarade ja och två svarade nej. Endast en av användarna valde att inte svarade på 

frågan och lämnade inte heller någon kommentar, ytterligare en svarade på frågan men valde 

att inte lämna något kommentar.  

För att avidentifiera personerna visas bara befattningen.  

  

Tabell 6. Redovisning av svarsresultatet på frågan tycker du att funktionerna i den 
digitala ronderingen underlättade arbetet? 

Tabell 7. Redovisning av svarsresultatet på frågan Ser du en framtid med 
en digital rondering till sjöss? 

Ja Vet ej Nej

1 2 6

Tycker du att funktionerna i den digitala ronderingen underlättade arbetet? 

Ja Möjligtvis Vet ej Troligtvis inte Nej

5 2 1 0 1

Ser du en framtid med en digital rondering till sjöss?
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Anser du att denna rondering eller en liknade digital rondering skulle kunna ersätta eran 

nuvarande rondering? 

 

Ja. Kommentar 

 

Om skärmen är mindre och smidigare att använda.(Befäl) 

 

Ja om det går att föra över till datorn på ett bra sätt för det skall ändå in där fast man 

skriver på papper eller paddan.(Manskap) 

 

Om det finns möjlighet att föra in värdena i datorn direkt från iPaden. Det hade varit kul 

att införa digital rondering i sjöfarten eftersom det är världens mest konservativa 

yrke.(Manskap) 

 

Att man kan ersätta den vanliga ronderingen med iPad är väl smart.(Manskap) 

 

Under förutsättning att program/sidor/funktioner förbättras eller utvecklas. Kontrollera 

att inga krav finns på att insamlad data även skall finnas på papper. Som största tidsvinst 

ses automatiskt överföring till dator.(Befäl) 

 

 

Nej. Kommentar 

 

Anser att det ej är praktiskt med en iPad. Bättre att göra allt digitalt till en server dator 

istället.(Manskap) 

 

Jag går denna dagligen. Den rond vi har är inte komplicerad enlig mig och dagens teknik 

så som Ipad, smartphone osv är inte framtagna för detta ändamål. Visst ser jag en framtid 

och möjlighet att utveckla detta koncept med att skriva med papper och penna är både 

smidigare och går aningen fortare. Samt att med smutsiga händer och miljöer är det nog 

något bättre att tillämpa detta i land.(Manskap) 

 

 

 

Utöver detta lämnades ett kommentarfält i enkäten där användaren kunde skriva ett förslag på 

förbättring. Dessa förslag finns i bilaga 6. 

  



 13 

3.3 Resultatanalys 

 
1. Hur ser besättningen på den digitala maskinronden? 

Besättningens syn på den digitala maskinronden är blandad. Större del av besättning har en 

positiv attityd till en digital rondering innan undersökningen utfördes. Några tycker det var en 

bra ide att använda sig av ett digitalt rondverktyg. Samtidigt finns det någon som inte anser det 

vara lämpligt att använda till sjöss. 

 

2 Vad tycker besättningen om den digitala maskinronden i underlättande syfte? 

Här syns det tydligt att större del av användarna inte uppskattar funktionerna som användes för 

att underlätta för dem. Den digitala ronden är inte lättare att hantera än deras vanliga rond och 

underlättar inte arbetet. 

 

3. Vad tycker besättningen om den digitala maskinronden i tidsbesparande syfte? 

Bara några an användarna tycker att den digitala ronden tar lika lång tid att utföra som deras 

vanliga rond. De flesta tycker att den tar längre tid, ingen tycker det går snabbare. 

 

4. Vad tycker besättningen om en digital maskinrond vid en eventuell utveckling? 

Vid utveckning av ronden så är de allra flesta av användarana positiva till en digital rond. Det 

flesta tror den har en framtid till sjöss om metoden och systemet utvecklas. Även de som inte 

tycker att den digitala metoden skulle kunna ersätta deras nuvarande tror att den kan utvecklas 

till användbart hjälpmedel. 
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4 Diskussion 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur maskinrumsbesättning upplever användandet av 

en digital maskinrond. Arbetet började först med idén om hur en digital rond kunde förenkla 

rondarbetet men inriktningen till sjöss kom senare när idén skulle avgränsas. I många fall är 

det svårare att tillämpa metoder och anpassa utrusning ombord på fartyg, jämfört med i land 

på grund av många olika faktorer som förhindrar. Det kan vara platsbrist, bestämmelser och 

lagar, eller helt enkelt väder och vind som sätter stopp. Därför är det mer intressant att prova 

en digital rond till sjöss. 

 

Tidigt i arbetsprocessen bestämdes det att en kvalitativ undersökning med svarenkäter är det 

bästa alternativet för denna typ av undersökning. Med en enkät kan frågorna besvaras under 

den begränsade tiden arbetet skulle utföras. Att skapa en enkät tog längre tid än planerat och 

krävde en del material och referenser. En stor del av arbetet har varit att skapa en bra enkät 

och att anpassa fartygets rondlistor till rondverktyget, se bilagor 1-3.  

 

4.1 Metoddiskussion 

Att hitta ett fartyg där ronden skulle testas är den första prioriteringen eftersom en eller flera 

rondlistor krävs för att skapa den digitala ronden och det misstänks ta en del tid. Av tidigare 

erfarenhet av arbete på en av Destination Gotlands fartyg bedömde det sig troligt att få 

tillgång till rondlistor därifrån. De ställde gärna upp att vara med på undersökningen. Om 

Destination Gotland inte skulle vilja vara med på undersökningen hade ett annat rederi varit 

tvungen att kontaktas.  

 

Kontakt ombord M/S Gotland bestämde att författaren själv ska komma ombord i ett dygn 

och undersöka vilka rondlistor som behövs. Tanken var att endast utföra undersökningen på 

M/S Gotland men eftersom fartyget låg över en natt i Visby, passade författaren också på att 

gå över till M/S Visby, som ligger i samma hamn, för att undersöka deras rondlistor. Detta 

skapar då en större testgrupp vilket anses ger ett mer noggrant resultat i denna undersökning. 

De utvalda rondlistorna från fartygen skickades till mig i Excel format, Se bilagorna 1-3. 

Rondverktyget ska vara en typ av handdator eller liknade utrustning och eftersom en 
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surfplatta av typen iPad 2.0 finns tillgänglig så är det optimalt. I denna surfplatta är det lätt att 

använda programmet Excel, som rondlistorna kunde överföras till. 

 

När ett av fartygen ankom till Oskarshamn kunde den digitala rondlistan och enkäterna 

smidigt lämnas över till besättningen. Det underlättade eftersom författaren själv kunde åka 

till fartyget och överlämna och hämta utrustningen och behövde därför inte skicka iväg den 

någon längre stäcka. Det sparar tid och utgifter. Efter första fartyget har provat ronden kan de 

smidigt lämna över den till det andra fartyget eftersom de har samma hemmahamn. 

 

Frågorna i enkäten om åldrar, befattningen och tid i yrket används för att fastställa den 

demografiska spridningen i svaren som misstänks uppstå. 

4.2 Resultatdiskussion 

Vid Sammanställningen av resultatet att skapas tabeller utifrån svaren från enkäterna. Det ger 

bra och enkel överblick hur besättningen svarade på frågorna. 

 

Det var nio personer som provade den digitala ronden och svarade på enkäterna. Det är ett 

större antal än först beräknat, med tanke på att endast maskinbesättningen från två fartyg 

provade ronden. Det tyder på att besättningen tog undersökningen på allvar. Eftersom en 

större del av testgruppen har en positiv attityd till en digital rond innan undersökningen, kan 

det vara möjligt att fler i besättningen önskade att få prova ronden. 

 

Resultatet visar en bred spridning i befattningar, ålder och tid inom yrket och detta ger en 

bredare bild av besättningens åsikter. Men eftersom testgruppen är i mindre skala så finns inte 

varje åldersgrupp vid varje befattning vilket också kan bero på att det troligtvis endast är 

motormän (manskap) och andre maskinister (befäl) som går ronden.  Det skall finnas i åtanke 

att resultaten av den demografiska spridningen är en momentan bild hur besättningen såg ut 

under tiden undersökningen skedde. Ingen entydig trend i den demografiska spridningen 

visades i undersökningen. 

 

Resultatet visar en del oväntade svar. Funktionerna i den digitala ronden önskades att vara 

mer uppskattade av besättningen än vad resultatet visar, detta eftersom funktionerna i den 
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digitala ronden underlättar antecknade av värdena enligt mig. Metoden behöver utvecklas 

ytterligare för att få en praktisk tillämning till sjöss.  

 

4.2.1 Kommentarer 
 

Användandet av öppna frågor i enkäten visade sig vara fördelaktigt. Besättningen själva fick 

skriva kommentarer, se bilaga 6, om förbättring av arbetet och detta blev till stor hjälp vid 

sammanställningen av resultatet. Många hade bra idéer om förbättring av den digitala ronden. 

De flesta tror att ronden kan användas praktiskt om den effektiviseras och funktioner så som 

automatisk överföring av värden till en lagringsplats tillämpas. Kommentarer om surfplattans 

storlek varierade. Någon vill ha mindre format så den går att ha i en ficka och någon annan 

vill ha den större för att underlätta hanteringen. Ett mindre rondverktyg med pekpenna skulle 

tillgodose båda önskningarna. 
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5 Slutsats och vidare utveckling 

Denna undersökning gav både positiva och negativa synpunkter om den digitala ronden. Som 

resultaten visar går det att använda en digital rond i maskinrummet, även om denna typ inte 

var mer tidseffektiv än deras nuvarande rond enligt besättningen. Enligt användarna tar 

ronden likvärdig eller längre tid att utföra samtidigt som en del tyckte att den var svårare att 

använda än deras nuvarande rond. Detta behöver inte betyda att en digital rond inte är 

användbar till sjöss. De flesta av besättningen har en positiv attityd till en framtid med digital 

rondering om den förbättras och utveckla. Med en digital rond skulle det vara möjligt att 

överföra värdena direkt till en serverdator vilket hade underlättat i arbetsgången. 

 

5.1 Slutsats 

En digital rond går att tillämpa till sjöss. Besättningens svar visar att metoden underlättar till 

viss mån arbetet. Med utveckling av metoden kan den både underlätta och tidsbespara 

rondarbetet. Oavsett befattning, ålder eller tid inom yrket visar undersökningen att 

besättningen har en positiv attityd till den nya metoden och att det går att använda till sjöss.  

 

5.2 Förslag till vidare utveckling 

En typ av överföringsmetod av data från rondverkyg till en lagringsplats så som en server. 

Detta kan ske med en dockningsstation som rondverktyget kopplas till efter ronden är utförd. 

Ett digitalt rondverktyg skulle kunna vara en mindre typ av handdator mer likt en 

mobiltelefon för att underlätta vid rondarbetet. Besättningen själva borde ha möjlighet att 

uppdatera ronden vid uppgradering eller nyinkoppling av utrustning. Vid en kommersiell 

tillämpning av denna metod skulle den kunna utvecklas och förbättras till en effektiv rond. 
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Bilaga 1 FO-Mätning original och iPad anpassad 

Del av FO-Mätning, M/S Gotland från Excelbok. 

 

FO-Mätning, foto direkt från iPad. 

  

Datum: Mätare ME 1-3 Mätare ME 2-4 Förbr. Resa

Kl: Avg. hamn:

Kl: Ank. hamn:

Förbrukning 

Datum: Mätare ME 1-3 Mätare ME 2-4 Förbr. Resa

Kl: Avg. hamn:

Kl: Ank. hamn:

Förbrukning 

Datum: Mätare ME 1-3 Mätare ME 2-4 Förbr. Resa

Kl: Avg. hamn:

Kl: Ank. hamn:

Förbrukning 

Datum: Mätare ME 1-3 Mätare ME 2-4 Förbr. Resa

Kl: Avg. hamn:

Kl: Ank. hamn:

Förbrukning 

Datum: Mätare ME 1-3 Mätare ME 2-4 Förbr. Resa

Kl: Avg. hamn:

Kl: Ank. hamn:

Förbrukning 

Datum: Mätare ME 1-3 Mätare ME 2-4 Förbr. Resa

Kl: Avg. hamn:

Kl: Ank. hamn:

Förbrukning 
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Bilaga 2 Sinox-kladd original och iPad anpassad 

 

Del av Sinox-kladd, M/S Gotland från Excelbok. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinox-kladd, foto direkt från iPad.  

ME 1 Load NOx Urea Urea                Cat temp deg C Count pr Cat diff pr Air flow

Date % ppm l/h tot before  after Urea (bar) (mbar) nm3/h

2015-03-18

2015-03-19

2015-03-20

2015-03-21

2015-03-22

2015-03-23

2015-03-24

ME 2 Load NOx Urea Urea                Cat temp deg C Count pr Cat diff pr Air flow

Date % ppm l/h tot before  after Urea (bar) (mbar) nm3/h

2015-03-18

2015-03-19

2015-03-20

2015-03-21

2015-03-22

2015-03-23

2015-03-24
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Bilaga 3 Maskinrond original och iPad anpassad 

Del av maskinrond, M/S Visby från Excelbok. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maskinrond, foto direkt från iPad. 
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Bilaga 4 Rondbeskrivning 

 

OBS! 
 

Jag har helt enkelt tagit era ronderingar och anpassat dem för användning på en iPad. 

 

Tanken är nu att alla som har tid och lust kan testa att gå ronden sedan svara på enkäterna, 

eftersom fler åsikter och besvarade enkäter ger ett bättre resultat. Var ärliga i svaren på 

enkäten, bara positiva/negativa svar ger inte ett bättre/sämre slutresultat. 

Det kan vara lite svårt i början men ni får testa er fram lite och höra av er om det är något 

problem. 
 

Tänk på att arbete endast undersöker hur besättningen uppfattar en digital rondering. Denna 

rondering är kanske inte optimal, men det är mer allmänna frågor som jag vill ha besvarade, 

så att detta arbete kan ligga som grund till framtida studier. 

 

M/S Gotland  

 Avläsningar FO-Mätare  

 Sinox-Kladden. 

 

M/S Visby 

 Maskinronderingen. 

 

Beskrivningar 
 Genom att öppna Office appen och sedan välja Dropbox så ser ni de tre olika 

ronderingarna. Om ni har stängt appen så får ni trycka redigera inne i ronderingslistan 

nästa gång ni öppnar listan. 

 

 Flikar ändras i botten av sidan. ME 1, ME 2 osv. 

 

 Se till att kontrollera vilken flik ni skriver i för att undvika misstag. 

 

 När ni är färdiga med ronderingen så använder ni bara tillbakapilen för att avsluta och 

spara. 

 

FO-Mätare 
 Hamnen välja i en lista som visas vid markering av rutan men en liten pil (alternativ 

OS, VI, NY). Detta ska helst göras först då list-funktionen inte fungerat när 

skrivbordet är synligt. 

 

 Klockslag slås in t.ex. 1255 vilket automatiskt ändras till 12:55 

 

 Datum slås in tex 080215 vilket automatiskt ändras till 08/02/15 

 

 Förbrukningen räknas ut automatiskt.  
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Sinox-kladden 
 Vid första fliken (ME 1) så väljer ni datum för den dagen ni börjar använda 

ronderingen. Detta genom att markera rutan sedan skriva t.ex. 02-08 detta automatiskt 

ändras till 08-feb på alla flikar. 

 

Maskinrondering 
 Vid första fliken (ME 1) så väljer ni datum för den dagen ni börjar använda iPaden. 

Detta genom att markera fliken sedan skriva tex 02-08 detta automatiskt ändras till 08-

feb på alla flikar. 
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Bilaga 5 Enkät 

 

Digital tillsyn 
Lägg ner några minuter på att svara på frågorna. Ringa in era svar. Fram och baksida. Skriv 

gärna ner era tankar och åsikter. 

 

Ålder: 
<25 26-35 36-45 46-55 56> 

 

År inom yrket: 
<1 2-5 6-10 11-15 15> 

 

Befattning: 
Manskap Befäl 

 

När du först fick höra tala som iden med digital rondering lät det praktiskt 

användbart? 

Ja Möjligtvis Vet ej Troligtvis inte Nej 

 

 

Hur lång tid tar en rondering vanligtvis? 
<10min 10-20min 20-30min 30-40min 40min> 

 

 

I förhållande till den vanliga ronden, hur lång tid tog den digitala ronden att 

genomföra?  
Längre Likvärdig Kortare 

 

 

Hur var det att använda sig av en iPad vid rondering i jämförelse med er vanliga 

rond? 
Bättre Aningen bättre Likvärdig Aningen sämre Sämre 

 

 

Var värdena i den digitala ronden lättare att anteckna i jämförelse med er 

vanliga rond?  
Ja Aningen bättre Likvärdig Aningen sämre Nej 
 

 

Tycker du att funktionerna i den digitala ronden underlättade arbetet?  
Ja Vet ej Nej 

 

Ser du en framtid med en digital rondering till sjöss? 
 



 

28 

 

Ja Möjligtvis Vet ej Troligtvis inte Nej 

 

Anser du att denna rondering eller en liknade digital rondering skulle kunna 

ersätta eran nuvarande rondering? 

Ja. Kommentar Nej. Kommentar 

 

 

Förslag på förbättringar 
Kommentar 
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Bilaga 6 Kommentarer från besättningen 

 

Förslag på förbättringar 
 

”Har fört pappersrond och överför till iPad i kontrollrummet pga för plottrig att peka på denna 

lilla skärm ute i maskin”(Befäl, 36-45 år) 

 

”Kan föras över till datorn på ett smidigt sätt annars ingen större ide med en padda. Går 

fortare att skriva på papper annars. Har bara tagit FO-mätaren med paddan. Det jag skrev 

innan underlättar för Sinox.” (Manskap, <25 år) 

 

”Istället för iPad så hade något mindre varit bra som får plats i fickan, exempelvis någonting i 

telefonstorlek” (Manskap, 26-35 år) 

 

”Jag vet ej hur men om paddorna blir lika billiga som skrivpapper så kör på. Denna rondering 

skrivs av och denna rondering skrivs av och förs in på datorn efteråt så mer datorisering 

behövs nog inte just nu. Möjligtvis trådlös överföring direkt som lagras på dator inne medan 

man är ute och skriver.”(Manskap, <25 år) 

 

”Digitalt till en serverdator så att flera blir av med jobbet då ingen behöver gå vaktrundan 

längre”(Manskap, <25 år) 

 

”Lite mindre format av tablet med penna”(Manskap, <25 år) 

 

”1. Stöt-fukttålig mindre platta. 2. Bättre programvara som är smidigare att föra in värdena i. 

3. Automatisk synkronisering till fartygets datorsystem.”(Befäl, 26-35 år) 

 

”Handdator i bröstfickan format, ej padda. 

Överföring av värdarna till dator automatiskt. 

Bränslemätare: ingående värde överförs till nästa resa. Fält för kommentarer typ antal 

maskiner, turbinspolning osv. 

Sinox: Eftersom jag inte tar maskin för maskin, utan hoppar mellan mätvärdena blir det i 

nuvarande version krångligt att gå ur skrivbordet, byta maskin, in på skrivbordet, byta till 

siffror osv.”(Befäl 46-55 år) 
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