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Abstrakt
I det här examensarbetet undersöks den upplevda arbetsbelastningen vid ruttplanering i 

ECDIS. Syftet med studien är att undersöka hur svenska däcksbefäl inom handelssjöfarten 

upplever arbetsbelastningen vid ruttplanering med ECDIS. Studien syftar vidare till att 

undersöka vilka moment under ruttplanering i ECDIS däcksbefäl uppfattar som mest 

belastande. Studien är avgränsad till svenska sjöbefäl med erfarenhet av ruttplanering 

ombord. Resultaten visar att informanterna upplever problem med hårdvaran som levereras 

med installationen av ECDIS, ibland så stora problem att de ombord byter ut den medföljande

hårdvaran mot annan hårdvara. De upplever även att det inte finns optimal arbetsyta vid 

arbete i ECDIS samt att det saknas avsatt tid till ruttplanering.

Nyckelord:

ECDIS; Arbetsbelastning; Ruttplanering; Vilotid.
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Abstract
In this study the perceived workload during route planning in ECDIS and what tasks during 

route planning deck officers perceive as tasks with high workload is examined. The studys' 

purpose is to examine how Swedish deck officers in the merchant navy experience workload 

during route planning in ECDIS. The study also examine which parts during route planning 

deck officers percieve has the highest workload. The study is delimited to Swedish deck 

officers with experience of route planning on board. The results indicate that the informants 

perceive problems with the hardware that was delivered with the ECDIS installation, 

sometimes the problems were so severe that the crew installed other hardware. They also 

perceive that there's no real working area for the route planning on ECDIS and that there's 

not enough reserved time for route planning.

Keywords:  
ECDIS; Workload; Voyage planning; Rest-hours.
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Förord

Vi vill tacka informanterna som ställde upp i studien och vår handledare Carl Sandberg. Utan 

deras hjälp hade detta arbete inte varit möjligt.
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Definitioner och förkortningar

ECDIS: Electronic Chart Display and Information System – ett elektroniskt sjökort.

Ekolod: Anordning för att på elektronisk väg mäta vattendjupet.

IMO:  International maritime organization.

MSC:  Maritime Safety Committee.

Passare: Verktyg för avståndsbestämning och positionsbestämning på sjökort.

RADAR:  Radio Detection and Ranging utrustning och teknik för upptäckt och 

avståndsbestämning med radiovågor.

Route: Engelska ordet för rutt.

Rutt: Den planerade vägen fartyget ska segla från A till B.

Seglingsbeskrivningar: Beskrivning och information om specifika sjöområden.

Transportör: För förflyttning av linjer på sjökort.

Waypoint: En punkt angiven i longitud och latitud som används som del i en rutt.

Waypoint-lista: En list med vilka waypoints, punkter längs en rutt, som ger information om 

vilken nästa kurs ska vara och distans mellan de olika punkterna.
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Inledning
I och med den tekniska utvecklingen har Electronic Chart Display and Information System

(ECDIS) börjat ta över sjökortets funktioner ombord. 2012 började International Maritime

Organisation (IMO) genomföra ombordkrav av ECDIS. Implementeringen sträcker sig över

sex år och 2018 ska majoriteten av fartygen vara utrustade med ECDIS (IMO MSC.282(86)

2009, 3).

Övergången från papperssjökort till ECDIS har pågått i sex år och fler fartyg väljer att gå

över till enbart ECDIS. SOLAS-reglerna från 2002 låter fartyg köra med enbart ECDIS som

sjökort så länge kraven för papperssjökort uppfylls med acceptabel reserv, vilket kan vara 

godkänd ECDIS-installation (Wallin 2014, 48). ECDIS är ett system som skall underlätta arbetet 

ombord men hur ser det egentligen ut? Har problem minskat eller har tekniken bidragit till 

problemen tagit en annan form? 
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Bakgrund

Reseplanering är en viktig uppgift som vanligtvis ingår i en styrmans arbetsuppgifter.

Reseplanering utförs på traditionellt vis med passare och transportör där information hämtas

från seglingsbeskrivningar, observationer och olika instrument som radar och ekolod.

Informationen sammanställs i sjökort av navigatören och bildar en rutt. Dagens navigering

bygger på samma principer men med mer utvecklade hjälpmedel, där ECDIS och

satellitnavigering är bland de främsta systemen (SOLAS 5, 24. Dedekam 2007, 3. Wallin

2014, 44). Wallin skriver också:

”Ny teknik skapas för att lösa gamla problem men nästan alltid tillkommer nya problem

och dagens elektroniska system ger problem med hanteringen.”

(Wallin 2014, 44)

MSC Resolution 232(86) som skrevs 2006 anger att ECDIS systemet ska reducera 

arbetsbelastningen vid navigering jämfört med användandet av papperssjökort samt hjälpa 

navigatören att på ett bekvämt och ej tidspressat sätt planera, övervaka och 

positionsbestämma så som på ett sjökort. 2011 skrev Bhupesh Gandhi att användare av

ECDIS har visat upp till 60 % färre arbetstimmar på rutinmässig navigering som bland annat 

ruttplanering och sjökortsuppdatering.

IMO har skapat riktlinjer för hur modern ruttplanering bör gå till och de finns där att hjälpa

besättningen på bryggan med säker navigering av fartyget. Det är fyra steg som

rekommenderas att följa: analys, planering, utförande, övervakning. Analysen är det steg som 

innebär att navigatören samlar all information som kan vara relevant för resan. När analysen 

är helt färdig påbörjas planeringen. Detta steg innebär att hela resan planeras från kaj till kaj 

även där lots är ombord. Vid det tredje steget, utförande, måste navigatören beakta samtliga 

rådande faktorer. Övervakning innebär att fartyget kör längs den planerade rutten och 

navigerande styrman har då ansvaret för att fartyget följer planen. Skulle

styrmannen bli osäker ska han anropa kaptenen omedelbart (IMO Resolution MSC.282(86),

2009).
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Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur svenska däcksbefäl inom handelssjöfarten upplever 

arbetsbelastningen vid ruttplanering med ECDIS. Studien syftar vidare till att undersöka vilka 

moment under ruttplanering i ECDIS däcksbefäl uppfattar som mest belastande. Studien är 

avgränsad till svenska sjöbefäl med erfarenhet av ruttplanering ombord.

Tidigare forskning

För att söka efter tidigare forskning inom ämnet användes Linneuniversitetets söktjänst 

OneSearch. Sökord som använts är workload, voyage planning, ergonomic, integrated bridge 

systems, arbetsbelastning, electronic charts, user friendly, ruttplanering, ECDIS, sjökort, 

integrerade bryggsystem, stress, elektroniska sjökort, användarvänlighet.

De arbeten som använts som tidigare forskning är samtliga refereegranskade artiklar.

Det har gjorts en hel del forskning som hanterar ny teknik till sjöss och hur den påverkar 

arbetsbelastningen ombord. Det har även gjorts arbeten som berör hur en ruttplanering bör 

göras och hur navigationsprocessen ser ut ombord. Då dessa ämnen tar upp viktig 

information i vad en ruttplanering består av och hur den ska utföras samt hur tekniken 

fungerar eller är tänkt att fungera ombord betraktas de som relevanta för studien.

Flera studier har tagit upp hur ECDIS används på navigationsbryggan (Österman m.fl., 2016; 

Lützhöft & Nyce, 2008; Donderi m.fl., 2004)”. Österman (2016) m.fl. tar upp att 

användarbaserad feedback kan vara en vital del i utvecklandet av produkter inom sjöfart vilket

i sin tur kan leda till minskad arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö. Lützhöft, M & Nyce, J M

(2008) diskuterar om ny teknik verkligen är till hjälp ombord eller om det tillför mer arbete för

sjömännen. Skiftas arbetet från en punkt till en annan och är tekniken ombord anpassad efter

behovet eller läggs det till funktioner på funktioner som egentligen inte har något syfte? 

Donderi, D C (2004) m.fl. har undersökt arbetsbelastningen vid aktiv navigering. Dessa tre 

studier presenteras närmare i underrubriken ”Ny teknik på navigationsbryggan”.
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För att få en förståelse för hur själva ruttplaneringeringsprocessen och navigationsprocessen 

ska utföras ombord har arbeten som hanterar detta bedömts som relevanta för studien. 

Z. Kopacz (2003) m.fl. beskriver navigationens olika funktioner. Enligt författarna delas denna 

process vanligtvis in i fem stadier: planering, manövrering, övervakning, modifiering av rutt 

och sparande av resans data. Där planering av rutt är det användningsområde av störst 

intresse då den även ska göras i ECDIS. Skóra, K & Wolski, A, (2016) hanterar vad en 

ruttplanering ska innehålla och hur den ska genomföras med hänsyn på aktuellt gällande 

regelverk och riktlinjer. Weintrit, A & Stawicki, K, (2008) tar upp problem som uppstår när 

befäl ombord på fartyg litar för mycket på ECDIS och då väljer andra, ofta trängre, alternativ 

mot de säkrare. I de fall personal saknar kompetens, inte bara inom ECDIS utan även datorer, 

uppstår risker där arbetet inte blir utfört på korrekt sätt. Z. Kopacz (2004) m.fl. har undersökt 

navigationsprocessen inom sjöfart och vilka kompetenser som krävs av navigatören. Dessa 

arbeten presenteras närmare under ”Navigation och ruttplaneringsprocessen”.

För att få en uppfattning om hur arbetsbelastningen vid användande av teknologi ser ut 

ombord har studier och artiklar som hanterar detta bedömts som relevanta. C. Österman 

(2010) m.fl. skriver att det finns många metoder för att avgöra kostnad jämfört med ergonomi

och att det är väl känt inom andra sektorer men inom sjöfarten åsidosätts det.

Gould (2009) m.fl. har undersökt om det finns någon skillnad i arbetsbelastningen mellan 

traditionella papperskort och ECDIS. Arbetet kom fram till att det inte finns någon betydande 

skillnad i arbetsbelastning men att det syns skillnad i hur bra de olika grupperna lyckades hålla

kursen, där gruppen som navigerat med hjälp av ECDIS hade bättre resultat. Dessa två studier 

presenteras närmare i ”Arbetsbelastning”.

Ny teknik på navigationsbryggan

Österman (2016) m.fl. tar upp att det ofta byggs fartyg utan tanke på besättningen. Vilket 

resulterar i att användarna inte kan påverka verktygen de i slutändan ska nyttja. Att användare

är en viktig del av designprocessen är inte en nyhet och är väl förankrat. Användarna tillför 

viktig information om användningsområde, utförande och risker. Information som är viktig för 

både kvaliteten och att produkten sedan blir accepterad. Artikeln säger också att ju tidigare 

en användare är involverad i utvecklingen desto större blir chansen att det leder till 

förbättringar och större kostnadseffektivitet.
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Undersökningen använder sig av observationer och fokusgruppintervju. De intervjuade 

personerna presenteras en design av en bryggstation med hjälp av fyra olika varianter av 

bryggan. Studien använde sig av sex grupper med tre deltagare i varje grupp. Deltagarna var i 

sitt tredje alternativt fjärde år som sjökaptensstudenter. Resultaten visar att scenarion och 

modellen som integrerar användare i designprocessen kan ge inte bara användbar feedback 

inom designen utan också reflektioner kring alternativa konsekvenser av designen som kan 

leda till andra krav på design. Detta är en god indikator på att studier som innefattar 

användarna kan utveckla utvecklarprocessen utöver det som redan är tagit i beaktande av 

utvecklarna.

Lützhöft, M & Nyce, J M (2008) har under fyra år spenderat 300 timmar över 25 dagar 

ombord på 15 olika fartygs navigationsbryggor. Fartygen har varit av tre olika typer: små färjor

i Stockholms skärgård, stora RoPax i Östersjön och lastfartyg i trafik i Östersjön, Atlanten eller 

Nordsjön. Data samlades in genom observationer samt intervjuer och till hjälp hade man 

anteckningar, ljudinspelningar, video och fotografier. Intervjuerna gjordes med besättningen 

antingen ombord eller på land. Författarna kom fram till att sjömän får arbeta mer och arbeta 

runt ny utrustning., . När teknologin och styrmannen arbetar tillsammans för att navigera är 

det styrmannen som får ändra sitt sätt att arbeta på så att det passar till teknologin. Data som

presenteras av teknologin kan vara för omfattande och ta för lång tid att sammanställa för att 

den ska vara användbar. Donderi, D C (2004) m.fl. vill påvisa skillnader mellan pappersjökort, 

ECDIS och ECDIS med integrerad radarbild och den upplevda arbetsbelastningen vid 

navigering. Författarna hävdar att pappersjökort nu tävlar med elektroniska hjälpmedel och 

att ECDIS är navigationens framtid. Studien är uppdelad i två delar där första experimentet är 

ECDIS jämfört med pappersjökort. Experiment två är ECDIS med separat radar jämfört med 

ECDIS och integrerad radar. Undersökningen gjordes med två experiment. Experiment ett 

testade effektiviteten hos de tre olika varianterna av navigering. ECDIS med integrerad radar, 

ECDIS med separat radar och pappersjökort. Testpersonerna var sex befäl med 11-40 års 

erfarenhet. Ingen hade tidigare erfarenhet av ECDIS med integrerad radar. Experiment två 

bestod av nio separata övningar i navigation under varierande omständigheter med både tät 

och gles trafik där en för plottad kurs för varje övning visades på en skärm. Instruktionerna var

att följa kursen så noggrant som möjligt med hänsyn till övrig trafik. Navigatören kunde när 

som helst anpassa riktning och hastighet. Resultaten av studien visar att navigation med hjälp 

av ECDIS är överlägset pappersjökort med arbetsbelastning som fokus.
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Skillnaden mellan ECDIS med integrerad radar jämfört med ECDIS och separat radar var 

mindre men det visade sig vara till liten fördel för ECDIS med integrerad radar.

Navigation och ruttplaneringsprocessen

Z. Kopacz (2003) m.fl. tar upp fartygets navigationsprocess som en funktion, process och 

information. Hur dessa tre koncept hänger ihop och deras vikt inom navigation. Det 

huvudsakliga målet är dock hur olika varianter av information gällande navigering skulle 

kunna samlas under ship´s information system.

Skóra, K & Wolski, A, (2016) tar upp de olika steg ruttplaneringen är uppbyggd av och 

presenterar listor som är användbara när navigerande befäl gör en ruttplanering. Enligt 

arbetet utgör den mänskliga faktorn 80% av olyckor till sjöss och att studier visat att de flesta 

olyckor beror på handhavandefel utav utrustning och teknologin ombord. Arbetet har 

granskat regelverken STCE, SOLAS och IMO och går igenom vad en ruttplanering ska uppfylla 

för att räknas som godkänd. Det går även igenom olika stadier av ruttplaneringen och vad de 

bör innehålla.

Weintrit, A & Stawicki, K, (2008) tar upp den betydande skillnaden mellan att navigera med 

hjälp av ECDIS jämfört med papperskort och presenterar problem relaterade till för mycket 

tillförlitlighet på ECDIS. Trots att ECDIS har stora möjligheter finns där även begränsningar och 

navigerande befäl bör inte lita blint på systemet. Navigerande befäl måste ha förståelse för 

ECDIS exakthet och tillförlitlighet. Arbetet tar upp att då det med ECDIS är möjligt att få 

konstant uppdaterad position leder det till att sjömän uppmuntras till att ta leder de tidigare 

inte tagit t.ex. närmare land. Det finns problem med att personalen inte har tillräckligt god 

utbildning och därför inte kan ställa in larmgränser etc. på korrekt sätt.

Z. Kopacz (2004) m.fl. har undersökt fartygs naviationsprocess och dess omständigheter samt 

vilka förändringar som påverkar navigering inom sjöfart. Artikeln diskuterar även vilka 

kompetenser som framtida navigatörer kan tänkas behöva. Författaren tar upp och visar vilka 

faktorer som påverkar säker navigering. Författarna skriver att de centrala förändringarna i 

navigering till sjöss består av elektronik, dator forskning, fysik och datorhantering. Artikeln är 

en fortsättning på tidigare forskning, därför presenteras inte någon metod.
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Resultatet visar att det finns centrala förändringar för navigation inom sjöfart. En av dessa 

förändringar är fartygets allt större beroende av Maritime Navigation Safety and Efficiency 

System(MNSES).

Arbetsbelastning

C. Österman (2010) m.fl. visar att det utvecklats många metoder till att bestämma kostnad 

och fördelar av ergonomi i flera sektorer men inga studier hittades inom fartygsindustrin. 

Studien påstår att det finns litterära verk som visar att ergonomi påverkar kroppen fysiskt och 

kan orsaka en tillvaro ombord som inte är bra för liv och hälsa. Svenska redare beräknar 

kostnaden av sjukskrivning men funderar inte över den ekonomiska effekten av ergonomi 

ombord. Författarna anser att det idag fokuseras på ekonomisk vinning i andra sektorer inom 

den maritima strukturen men väldigt lite fokus läggs på den ergonomiska delen på de 

arbetande ombord. Det tas också upp att sjöfarten har en hög andel fysiska och psykiska 

stressfaktorer. Författaren hävdar också att det finns flera studier som visar att det finns goda 

vinster i att utveckla en arbetsplats med god ergonomi. Studien har använt sig av tre delar, en 

litteraturstudie, nio semistrukturerade kvalitativa intervjuer som behandlar sjöfartens 

ergonomiska faktorer och till sist strukturerade intervjuer med representanter från tio svenska

rederier med fokus på ekonomisk effekt och ergonomi. Litteraturstudien hade tre mål: Den vill

hitta tidigare studier som behandlar förhållandet mellan ekonomi och ergonomi, den andra 

vill söka inom den maritima miljön mer specifikt och den tredje vill undersöka 

nyckelfaktorerna i tidigare maritima studier med fokus på ergonomi. Studien visar att det inte 

finns några rapporter på de ekonomiska effekterna på ergonomi gjord inom sjöfarten. 

Resultat visar dock att flera utvärderingar kring ekonomi och ergonomi finns inom andra 

industrier. Författarna ställer dock frågan om det går att använda tidigare forskning om 

ergonomi och ekonomi inom andra industrier och tillämpa detta på sjöfarten, detta anses 

behöva mer forskning. Intervjuerna visar att alla vet vilken kostnadseffekt sjukskrivning har 

men bara två av de tillfrågade svarade att ergonomin kan påverka kostnaden.
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Gould (2009) m.fl. jämför arbetsbelastningen mellan ECDIS och traditionella papperskort. 20 

sjöbefälsstudenter har navigerat en 50 nm lång rutt med en höghastighets farkost. Till hjälp 

fanns utrustning för att mäta hjärtrytm och svettningar. Resultaten visade att hjärtrytm och 

svettningar var lite högre under navigering med konventionella sjökort men att det inte var 

någon signifikant skillnad på arbetsbelastningen mellan de olika grupperna. Gruppen som 

navigerade med hjälp av ECDIS hade lättare att hålla sig på den planerade rutten och tänkta 

kurs. Dock minskade kommunikationen på navigationsbryggan avsevärt vid användning av 

ECDIS.

Sammanfattning

Forskningen visar vikten av att integrera användarna i utvecklingen av brygga och 

bryggsystem. Några av rapporterna har riktat in sig på att undersöka eventuell skillnader i 

arbetsbelastningen mellan ECDIS och traditionella papperskort under själva navigeringen. Det 

framkom en kunskapslucka då tidigare forskning som berör ämnet inte har undersökt hur 

arbetsbelastningen är under själva ruttplaneringen med ECDIS.

Metod

Val av metod

Då undersökning ska upptäcka och identifiera egenskaper hos något, t.ex. den intervjuades 

uppfattningar om ett fenomen, så har semistrukturerade intervjuer använts. En lista över 

specifika teman som skall beröras gjordes i form av en intervjumall, men intervjupersonen har

stor frihet att utforma svaren själv (jfr Patel & Davidson 2011, 82). Inledningsvis diskuterades 

valet av metod för undersökningen, en kvantitativ riktning hade kunnat lämpa sig väl för 

undersökningen genom att använda en strukturerad intervjumall. Detta hade givit studien 

hårddata och en rikare generalisering genom tillgång till en stor mängd data insamlat med 

enkäter (Bryman 2008, 371).  Det som talar för att en kvalitativ inriktning lämpas bäst för vår 

undersökning är vi vill använda ett mer tolkande synsätt där stor vikt läggs på ord och inte 

kvantifiering under insamling och analys av data (Bryman 2008, 40). Att välja 

semistrukturerade intervjuer gör att undersökningen får en tydligare röd tråd  och struktur i 

intervjun utan att beröva informantens möjlighet att utveckla tankar och påståenden utöver 

den tänkta mallen. Att använda en semistrukturerad intervju är också att föredra när det 

förekommer fler än en forskare i en undersökning (Bryman 2008, 416).
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Urval

För att vara säkra att vi får data som är relevant för vår undersökning så användes ett 

målinriktat urval. Vi valde strategiskt ut personer som vi vet har kunskap om 

frågeställningarna. Målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval, forskaren vill ej välja ut 

slumpmässiga deltagare. Även om strategin inte är slumpmässig så är det heller inte ett 

bekvämlighetsurval. (Bryman 2008, 312). Studien valde först ut fyra deltagare för intervjuer. 

Därefter gjordes ytterligare två intervjuer.  Alla respondenter har sjökaptensexamen och

jobbar till sjöss som styrman.

Tillvägagångssätt

Vid samhällsvetenskapliga undersökningar så är validitet, reliabilitet och replikation viktiga 

kriterier. Framförallt i kvantitativ forskning så använder forskarna sig av validitet och 

reliabilitet men det är dock mer sällsynt att replikation används. Validiteten i ett arbete kan 

beskrivas som ett uttryck för att beskriva huruvida undersökningen hänger ihop med själva 

slutsatserna i arbetet. Reliabiliteten beskrivs som en fråga om i vilken utsträckning slutsatsen 

från en undersökning blir samma om den görs om i igen eller om den påverkas av slump och 

tillfälligheter. Replikation handlar om huruvida det gör att härma en undersökning. Att 

replikera har dock historiskt sett låg status och är därför inte lika vanligt (Bryman 2008, 49-

50).  Det finns några huvudsakliga slag av validitet där merparten riktar sig till kvantitativ 

forskning, dock så kan man anse att extern validitet samt ekologisk validitet är av relevans 

inom kvalitativ forskning. Forskare har också sagt att kvalitativa studier ska bedömas och 

utvärderas utifrån helt andra kriterier än dem som kvantitativa forskare använder sig av. Det 

som då tas upp är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten har fyra kriterier som motsvarar 

varsin egen kvantitativ forskning.

Trovärdighet är intern validitet, överförbarhet är extern validitet, pålitlighet är reliabilitet och 

möjlighet att styrka och konfirmera är objektivitet. (Bryman 2008, 353). Överförbarhet vilket 

betyder hur pass överförbar resultaten är till en annan miljö. Pålitlighet kan beskrivas som en 

motsats till reliabiliteten inom kvantitativ forskning. För att kunna bedöma forskningen så ska 

den granskas.
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Detta kan då göras med hjälp av andra forskare som granskar och kritiserar forskningen för att

påvisa ifall det är något som fattas. Möjligheten att styrka och konfirmera betyder att 

forskaren ska utföra forskningen i god tro med insikt att fullständig objektivitet inte är möjlig. 

De inspelade intervjuerna har återgetts så tydligt som möjligt och transkriberingen har 

genomförts ytterst noggrant för att på ett så korrekt sätt som möjligt återge de svar som givits

under intervjun. Därefter sammanställdes och jämfördes samtliga intervjuer och sorterades 

runt berörda huvudämnen för att sedan presenteras i resultat med relevanta citat från 

intervjuerna. 

Vid sammanställningen av intervjuerna uppmärksammades det att svaren varierade mellan 

informanterna. Detta kan bero på informanternas olika ålder då vissa aldrig upplevt endast 

papperskort och då inte har något att jämföra med i anseende till ökning av arbetsbelastning 

sedan införandet av ECDIS, att vissa informanternas fartyg går linjetrafik där rutterna är, i stort

sett, oförändrade under längre tider och det laddas in befintliga rutter istället för att göra en 

ny, eller att vissa informanter använder sig av full-ECDIS medans andra använder sig av en 

kombination av ECDIS och papperskort. Samtliga informanter som deltagit i undersökningen 

har upplevts tillmötesgående och det har inte getts någon anledning till tvivel av de svar som 

angivits. Svaren har upplevts vara pålitliga och gjorda efter bästa förmåga och kunskap från 

respektive informant detta med beaktning att det inte fullt ut kan vara objektiva sanningar. 

Efter genomförd intervju har informanten  getts möjlighet att korrigera eller återta givet svar. 

Transkribering och analys av intervjuerna påbörjades först efter att alla intervjuer var 

genomförda, detta för att minska eventuell kontaminering och riktning av intervjuerna samt 

resultatet. Transkriberingarna analyserades och mönster identifierades. Resultaten delades in 

och presenterades i fem olika teman.

Vid bedömning av validiteten av intervjuerna och data som samlats in har vissa aspekter 

beaktats. Intervjumallen som använts har korrekturlästs av personal på sjöfartshögskolan i 

Kalmar som är insatt inom ämnet. Två testintervjuer genomfördes för att upptäcka eventuella 

brister i intervjumallen och för att avgöra ungefärlig tid för intervjun. Varje intervju har 

genomförts med endast två personer närvarande, informanten samt intervjuledare. 

Intervjuerna genomfördes på plats vald av informanten, två av intervjuerna genomfördes via 

videosamtal. För att minska eventuellt inflytande från intervjuledaren har denne skiftats 

mellan intervjuerna.
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Etiska aspekter

Det grundläggande etiska principerna handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för alla som är inblandade i forskningen (Bryman 2008). Vi har följt 

vetenskapsrådets riktlinjer för Etiska aspekter under alla våra intervjuer. Vetenskapsrådet 

skriver om fyra huvudkrav som beskrivs som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).

De tänkta deltagarna i undersökningen frågades om de ville delta, samtliga tillfrågade svarade 

ja på förfrågan varpå datum och plats för intervjun bestämdes. I två fall gjordes intervjun 

ombord på respektive deltagares arbetsplats och i två fall utfördes den via videosamtal. 

Deltagarna informerades om tillvägagångssättet vid intervjun, hur deras integritet skulle 

skyddas, hur informationen kommer att användas, ungefär hur lång tid intervjun uppskattas 

ta samt hur många som är tänkt att intervjua. Samtliga informanter som deltagit i 

undersökningen har gjort så av egen fri vilja. Informanterna har innan intervjuerna 

informerades att det har rätt att avbryta intervjuerna när som helst. Samtliga informanter 

blev informerade om att allt som kommer fram under intervjun inte får användas till annat än 

forskning och information som kan antas vara känslig ej kommer spridas till obehöriga. 

Information om forskningen syfte har givits till informanterna innan intervjun startade.

Resultat

Resultatet har delats in i fem olika teman: hårdvara, mjukvara, tid, arbetsställning och 

störningsmoment. Dessa teman har, efter analys av resultaten, ansetts vara de viktigaste och 

mest relevanta för studien.

Hårdvara

I det här avsnittet kommer resultat som bedömts ha att göra med hårdvaran i ECDIS att 

presenteras.

Det framkom att mus, tangentbord, skärmar och själva datorn inte upplevdes hålla måttet.

Musen som ofta användes ombord visade sig vara en fast installerad mus av typen styrkula 

som manövreras med tummen. Denna upplevdes vara svår att använda och dålig.
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Informant fem säger så här om musen ombord

..en sån mus med rullboll till tummen. Vilket inte är så jättelätt att använda.

Informant fyra håller med och tillägger att de ombord har installerat en annan mus än den 

som medföljde vid installationen av ECDIS. Även tangentbordet upplevdes som dåligt.

Musen är ju dålig men vi har ju satt in en annan mus där och tangentbordet är också sådär 

halvtaskigt..

En anledning till att det är så vanligt med mus av typ styrkula kan vara att det ofta är 

begränsat med plats och arbetsyta runt ECDIS-stationen. De upplevs som så svårhanterliga av 

informanterna att vissa till och med gått så långt att de byter ut den mus som kommer med 

ECDIS installationen.

Informant fem ansåg att skärmen var så dålig att det i kombination med en ny uppdatering av 

ECDIS programvaran ombord ledde till svårigheter att urskilja fartyg eller fyrar.

 Vi har fått en ny uppdatering där färgerna är mycket blekare så vi kan nästan inte se 

fartyg och något är fel så texten på fyrar går inte att läsa om man inte står väldigt 

väldigt nära.

Vissa informanter uppger även att skärmen flimrar ombord. 

Att texten och andra fartyg syns sämre efter en uppdatering behöver inte vara bundet till hårdvara 

men på följdfrågan om det var grundat i endast uppdateringen eller om hårdvaran också spelade in 

svarade informanten att det var en kombination.

Informant fyra ställde sig frågan huruvida datorerna som ECDIS är installerat på ombord 

verkligen håller måttet

..datorer hur bra de är som de installerar ECDIS på för det händer ju ett par gånger att de 

hänger sig och det känns ju sådär säkert.

Informanten ifrågasätter kvaliteten på de datorer som används till ruttplanering och 

navigation till sjöss. Informanten har varit med om att datorerna hänger sig och då utgör en 

säkerhetsrisk då navigering och ruttplanering inte längre kan utföras på den stationen förrän 

problemet är åtgärdat. 
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Mjukvara

I det här avsnittet kommer resultat som bedömts ha att göra med hårdvaran i ECDIS att 

presenteras.

Informanternas upplevelser rörande mjukvaran i ECDIS är varierande. Vissa saker ansågs vara 

positiva medans andra upplevdes som mindre positiva. Det upplevdes som positivt att ECDIS 

ibland kan spara tid. Det mindre positiva berörde menyer, skalor, automatiska ruttkontroll och

att redigera rutter.

Informant tre säger att en fördel med ECDIS är att man inte behöver leta mellan sjökort då 

alla korten finns i programvaran och flera informanter tycker att funktionen att kunna kopiera 

och slå samman rutter är smart.

Det som upplevdes som mindre positivt i mjukvaran var bland annat svårigheter med att 

navigera i menyer. Informant fem säger 

Man är van att använda höger och vänster på datorn och då brukar höger vara att få upp 

en meny men här är det tvärtom.

Programvaran har, i motsats till andra program som informanten brukar använda, en omvänd 

klickfunktion. Vilket kan leda till frustration och förvirring.

Informant fyra höll med om att navigering i menyer är komplicerat.

Informant tre upplevde det som jobbigt med allt klickande för att ändra skala och se vad olika 

hinder är för någonting.

Den automatiska ruttkontrollen upplevdes av informant ett som ett problem då den gav för 

många larm.

..automatiska uppchecken i ECDIS kan ta väldigt lång tid eftersom den reagerar på 

allting. Så då kan det vara att när man har gjort en rutt i ECDIS och tar check route 

kanske man har 350 saker att kolla.

Informanten upplever att check route ger för många larm för att man ska kolla dem på ett bra 

sätt vilket kan leda till att man bara trycker igenom larmlistan för att bli av med dem.
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Att redigera rutter upplevdes som onödigt svårt av informant fem då det innefattade att både 

flytta en WP med musen för att sedan trycka enter på tangentbordet för att flytten ska gälla.

Samtliga informanter upplevde att de har en god datorvana och att den inte påverkar deras 

förmåga att arbeta med datorer negativt. 

På en fråga om det finns kollegor ombord med dålig datorvana svarar informant fem

Ja, och det blir betydligt svårare för dem att använda ECDIS. Det är tydligt.

Flera informanter uppger att deras kollegor ombord, särskilt de äldre kollegorna, hade mindre

datorvana och att det påverkade deras hanteringen av ECDIS negativt.

Majoriteten av informanterna upplevde att det gick snabbt och smidigt att uppdatera 

sjökorten i ECDIS. Det påpekades dock av en informant att en rättning blir mindre tydlig och 

lättare att missa jämfört med papperskort där det syns om en rättning är gjord.

Tillsatt tid

Flera av informanterna upplevde att det inte fanns avsatt tid åt ruttplanering ombord och att 

det förväntades vara klart vid avgång oavsett hur lastoperation och omständigheter i hamnen 

såg ut. Detta kan leda till hög arbetsbelastning då det ofta måste utföras efter ordinarie 

arbetstid.

Informant fyra säger så här

Ibland så säger de ju bara att 'nu måste den här resan vara klar'. Då är det ju bara till att göra 

den, så då får man ju stå där. Då är det ju inte mycket mer att göra.

På följdfrågan om detta gäller även när navigationsansvarig styrman arbetat i 12 timmar så 

svarar informanten ja.

Informanten beskriver hur det ser ut ombord och vad som krävs när en ruttplanering ska 

göras samtidigt som fartyget har lastoperation. Det finns alltså ingen avsatt tid till själva 

ruttplaneringen utan den förväntas vara klar till avgång oberoende av hur mycket ansvarig 

styrman har arbetat tidigare på dygnet.
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Arbetsställning

Arbetsställning upplevdes som fungerande men inte optimal. Möjligheterna att utföra en 

ruttplanering sittandes i lugn och ro upplevs som obefintliga.

Informant fyra och fem upplever att det inte finns tillräckligt bra möjlighet att utföra 

ruttplaneringen sittandes och att de tvingas utföra arbetet ståendes. Båda informanterna 

upplever höjden på arbetsstationen som skaplig för stående arbete, informant fem påpekar 

dock att arbetsställningen inte är särskilt bra om den nyttjas under längre perioder.

Informant fyra säger så här

Vi har ju stol och så men den är sådär och sitta på asså det är ju inte gjort för att sitta.

och tillägger senare

Det hade ju varit goare att sitta ner och jobba i lugn och ro men det är väl för mycket att 

begära kanske.

Informanten upplever alltså att arbetsstationen för ECDIS inte är anpassad för sittande arbete.

Informanten påpekar även att det hade varit bra med en arbetsstation där ruttplaneringen 

kan utföras sittande i lugn och ro.

Störningsmoment

Informanterna upplevde en del störningsmoment som var kopplade till ECDIS och hur ECDIS 

var installerat ombord. Avsaknaden av separat ECDIS att göra ruttplaneringen på påpekades 

av flera informanter. Att uppdateringarna skickades ut relativt sällan och avsaknad av skrivare 

ansluten till ECDIS var också punkter som togs upp.

Informant fem säger så här som svar på frågan om det finns några upplevda störningsmoment

vid ruttplanering

Det största är ju att man använder datorn som man sitter och navigerar med. När jag sitter 

och kör så kan ju inte en annan styrman komma upp och göra någon ruttplanering. 

för att göra en ruttplanering under tiden fartyget är till havs måste navigeringen på ECDIS 

avbrytas. 
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Informant två upplevde ett problem med tiden det tog för ECDIS uppdateringarna att nå 

fartyget och installeras ombord. Uppdateringarna till fartyget skickas ut via CD-skiva från 

leverantören av programvaran vilket lett till att relevanta uppdateringar inte varit i korten på 

upp till åtta månader. 

Informant ett anser att avsaknaden av en skrivare ansluten till ECDIS-datorn leder till att det 

tar längre tid än nödvändigt för att sammanställa WP-listor och annan data.

Sammanfattning av resultat

Resultaten visar att informanterna upplever stora problem med hårdvaran som levereras med

installationen av ECDIS, ibland så stora problem att de ombord byter ut den medföljande 

hårdvaran mot annan hårdvara. 

Det positiva med mjukvaran upplevdes vara funktioner som att slå samman rutter och spara 

tidigare rutter för framtida användning. Även att uppdatera sjökorten upplevdes smidigt och 

enkelt.

Det mindre positiva berörde ämnen som problem med att navigera i menyer inom 

programmet samt att den automatiska ruttkontrollen upplevdes tidskrävande då den 

generade många larm vilket vilket resulterar i att de bara trycks bort.

Många av informanterna upplevde att det inte fanns tillräckligt med avsatt tid till 

ruttplanering och att det förväntades vara klart vid avgång, oavsett hur arbetsbelastningen 

sett ut tidigare på dygnet.

Informanterna berättar att under själva ruttplaneringen är det inte ovanligt att ruttplanerande

styrman får stå upp vilket upplevs som okej. Det påpekas dock att det  blir en belastning och 

att det gärna hade fått finnas möjlighet att sitta ner och göra ruttplaneringen i lugn och ro.

Det största störningsmomentet som informanterna berättar om är avsaknaden av en 

dedikerad ruttplaneringsdator. Informanterna tog även upp att det kunde ta lång tid mellan 

uppdateringarna och att avsaknaden av skrivare ledde till att sammanställning av data tog 

längre tid än nödvändigt.
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Analys och diskussion

Syftet med studien har varit att undersöka hur svenska däcksbefäl inom handelssjöfarten 

upplever arbetsbelastningen vid ruttplanering och vill undersöka vilka moment under 

ruttplanering i ECDIS däcksbefäl uppfattar som mest belastande.

De tre viktigaste resultaten studien presenterar är brister i användarvänligheten i 

programvaran, avsaknad av dedikerad arbetsyta för ruttplaneringen i ECDIS samt att det inte 

finns tid avsatt till att göra ruttplanering.

Avsaknaden av en dedikerad arbetsyta för ruttplanering i ECDIS är ett störningsmoment då 

det leder till att ruttplanering inte kan genomföras medans fartyget är till sjöss utan tvingar 

däcksbefälen att genomföra den när fartyget ligger i hamn. Resultatet visar även att 

informanterna upplever att hårdvaran som används ofta är undermålig och av bristande 

kvalitet. Informanterna påpekar även behovet av att kunna sitta ner i lugn och ro då 

arbetsställningen inte är optimal och anpassad för längre perioder.  Detta kan tolkas som ett 

uttryck som stämmer överens med C. Österman (2010) m.fl. som skriver att det finns många 

metoder för att avgöra kostnad jämfört med ergonomi och att det är väl känt inom andra 

sektorer men inom sjöfarten åsidosätts det. Österman m.fl. skrev även 2016 att om man, i 

planeringsstadiet av navigationsbryggan, använder sig av de tilltänkta användarna kan man på

ett bättre sätt utveckla designen av navigationsbryggan för att möta användarnas behov 

(Österman m.fl. 2016, 244).

Informanterna upplevde att det inte fanns avsatt tid till att genomföra en ruttplanering, det är

något som förväntas vara klart vid avgång oberoende av hur arbetstiden har sett ut under 

föregående dygn. Detta kan kopplas till Skóra, K & Wolski, A som skriver att antalet olyckor till 

sjöss har ökat och pekar på vikten av en noggrann och väl genomförd ruttplanering för att 

undvika dessa (Skóra, K & Wolski, A 2016, 123). Informanterna upplever sig inte ha avsatt tid 

till ruttplaneringen och måste prioritera det framför sin vilotid vilket kan leda till att 

ruttplaneringsprocessen blir påverkad. 
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Studien har identifierat brister i ECDIS som tidigare inte har presenterats. Tidigare forskning 

har genomförts med perspektiv på att jämföra ECDIS med konventionella navigeringsmetoder 

Weintrit, A & Stawicki, K, (2008) och inte undersökt vad användarna upplever som belastande 

under ruttplanering i ECDIS, vilket vår studie har inriktat sig på. Det som framkommer är att 

det finns brister i mjukvara, hårdvara, placering av ECDIS för ruttplanering och även avsatt tid 

till ruttplanering.

Metoddiskussion

Vi upplevde en viss ovana att intervjua vilket gjorde det svårare än väntat. Informanterna 

hade ingen erfarenhet av att bli intervjuade vilket kan ha påverkat svaren. Vi valde att göra 

testintervjuer på två personer som är sjökaptener. Två intervjumallar användes i arbetet, den 

första användes till fyra intervjuer och den andra till två. Anledningen till att ytterligare en 

intervjumall utarbetades var att det framkom brister i den första, den behövde kompletteras 

med ytterligare och andra frågor. Då studien har intervjuat sex personer representerar inte 

det hela sjöfarten men kan ge en fingervisning på var det finns brister. Fler intervjuer hade 

kunnat bidra till ett bredare resultat. Att börja studien med en kvantitativ enkätundersökning 

för att sedan forma intervjumallen runt resultaten av den hade kunnat leda till en bättre 

utformad intervjumall.

Studien hade kunnat tjäna på att få in mer hårddata i form av att använda sig av en kvantitativ

metod där enkäter använts. Detta hade ökat antalet informanter i studien.

Urvalsmetoden till undersökningen upplevdes som bra och bred, de tillfrågade personerna 

arbetade alla i olika hörn av branschen och i olika farvatten. Detta för att få så bred 

information som möjligt. 

Vidare forskning

Vad flera av det intervjuade nämnde var att sjökort kändes säkrare, och att ECDIS inte 

upplevdes som användarvänligt. Detta är något som skulle kunna undersökas i en annan 

studie. Utifrån de olika resultaten i studien skulle ytterligare studier som riktar in sig mer 

specifikt på det olika delarna kunna utföras. En undersökning skulle t.ex. kunna gå in på hur 

ruttplaneringsstationen ska utformas och var den ska placeras för att möta användarnas 

behov.
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Idag finns det ECDIS-produkter på marknaden som använder sig av en stor inbyggd pekskärm i

kartbordet på bryggan för att hantera rutter och ruttplanering. Dessa produkter skiljer sig mot

de konventionella ECDIS-produkterna då de ofta har större skärmar med möjlighet till att ha 

flera sjökort uppe samtidigt vilket i sin tur kan leda till att användaren får en bättre överblick 

över rutten. Ett exempel på en en studie rörande detta kan vara att undersöka vilken typ av 

ECDIS som användarna anser vara mest lättanvänd och om det påverkar den upplevda 

arbetsbelastningen.
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Intervjumall 1

Inledning:

− Vilka är vi och vad gör vi

− Varför vi intervjuar, syfte

− Hur informationen kommer att användas

− Hur många som kommer att intervjuas

− Hur lång intervjun kommer att vara

− Hur individens integritet skyddas

− Har de några frågor innan intervjun sätter igång?

Information:

Födelseår:

Behörighet:klass

År med ECDIS:

Bakgrund:

− Hur ser ECDIS situationen ut ombord? Full-ECDIS, Pappersjökort + ECIDS?

− Vad tycker du är största skillnaden mellan ECDIS och pappersjökort vid ruttplanering?

− Hur upplever du att arbetsbelastningen sedan införandet av ECDIS är när du 

ruttplanerar?

− Vilka delar i ruttplaneringen sparar ECDIS tid jämfört med pappersjökort?

− Vilka delar i ruttplaneringen sparar pappersjökort tid jämfört med ECDIS?

− Vilka delar i ECDIS upplever du tar längre tid?

− Vilka delar i sjökortsplaneringen upplever du tar längre tid?

− Upplever du att det har blivit svårare att hålla vilotidslagen sedan införandet av ECDIS?

− Hur skulle du beskriva din datorvana?

− Vad är det mest positiva samt negativa med ECDIS vid ruttplanering?

− Vad är det mest positiva samt negativa med pappersjökort vid ruttplanering?

Vill deltagaren tillägga någonting?
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Intervjumall 2

Inledning

 Vilka är vi och vad gör vi

 Varför vi intervjuar, syfte

 Hur informationen kommer att användas

 Hur många som kommer att intervjuas

 Hur lång intervjun kommer att vara

 Hur individens integritet skyddas

 Har de några frågor innan intervjun sätter igång?

Information:

Födelseår:

Behörighet:

År med ECDIS:

Huvudfrågor

 Kan du beskriva fartyget, vilken typ det är och i vilken fart det går?

 Kan du beskriva ruttplaneringsprocessen ombord? Hur går den till?

 Hur upplever du att ruttplaneringsprocessen fungerar ombord? Finns det bra 

arbetsytor? En separat dator för ruttplanering? Görs ruttplaneringen på bryggan eller i

ett separat rum?

 Hur upplever du användarvänligheten i mjukvaran vid ruttplanering?

 Hur upplever du att det fungerar med avsatt tid åt ruttplanering, finns det eller 

förväntas det bara vara klart när resan påbörjas?

 Upplever du några störningsmoment vid ruttplaneringsprocessen? Är musen dålig? 

Flimrar skärmen? Dåligt med plats för ruttplanering?

Övriga frågor, om de inte blivit berörda under huvudfrågorna

 Hur ser ECDIS situationen ut ombord? Full-ECDIS, Pappersjökort + ECDIS?

 Hur upplever du att din datorvana är?

Vill deltagaren tillägga någonting?
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