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Abstrakt 

Det finns en utvecklingsriktning inom sjöfartsbranschen mot autonoma fartyg. Hur stor 

andel av alla fartyg som kommer vara autonoma vet man inte i dagsläget. 

Utgångspunkten för studien var att det kommer bli en blandning mellan autonoma och 

bemannade fartyg ute till havs. Studien ville ta reda på hur aktiva sjöbefäl skulle 

förhålla sig om de möter ett autonomt fartyg med utgångspunkt från dagens 

sjövägsregler. Vidare skulle studien undersöka om respondenterna ansåg att reglerna 

måste anpassas för autonoma fartyg. En kvalitativ metod valdes och genomfördes med 

standardiserade frågor. Slutsatsen är att sjövägsreglerna är komplexa på grund av dess 

uppbyggnad. Det går att bryta mot bestämmelserna, men samtidigt är det möjligt att 

följa dem. Bakgrunden till respondenternas resonemang går att hitta i tidigare forskning 

där det finns ett samband mellan människa och maskin. Om människan har begränsad 

information om ett system desto lägre förtroende har människan för det systemet. Efter 

alla intervjuer kom det fram att respondenterna är för en ändring av sjövägsreglerna. 

Den regeländringen som var mest uppenbar, var en ändring av definitionerna på grund 

av att de vill ha information om att det fartyg det möter är autonomt. 
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Abstract  

There is a direction of development in the shipping industry towards autonomous 

vessels. How many autonomous vessels there will be at sea is currently unknown. The 

idea for the study was that it will be a mix between autonomous and manned vessels at 

sea. The study wanted to find out how active maritime officers would act if they met an 

autonomous vessel based on today’s regulations for preventing collisions at sea 

(Colregs). Furthermore, the study would investigate whether respondents felt that the 

rules had to be reformed for autonomous vessels. A qualitative method was selected and 

implemented with standardized questions. The conclusion was that the sea route rules 

are complex due to its structure. It is possible to violate the rules, but at the same time it 

is possible to follow them. The background to the respondent’s thoughts can be found in 

previous research where there is a connection between man and machine. If the person 

has limited information about a system, the less trust the person has for that system. 

After all the interviews were done it was revealed that the respondents agreed for a 

change in the Colregs. The most obvious rule change was a change in the definitions 

because they wanted information that the ship it encountered was autonomous. 
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1. Inledning 

Sjöfarten har som övriga samhället förändrats under årens lopp. Under det senaste 

decenniet har utvecklingen accelererat till följd av digitaliseringen. Ett exempel är 

artificiell intelligens där det finns en trend med självstyrande och autonoma fartyg, ofta 

omnämnda som autonoma fartyg (Edegren, 2018). För sjöfarten innebär utvecklingen 

en möjlig ny era med autonoma fartyg. Autonoma fartyg anses vara ett mer effektivt 

alternativ till dagens fartyg, då fartygsdesigners inte behöver ta hänsyn till 

besättningsutrymmen. Besättningen behövs inte längre och det innebär en möjlighet för 

rederierna att minska kostnaderna. I och med detta kan fartygen designas på ett sätt som 

maximerar lastutrymmena och minskar personalkostnaderna. Det leder i sin tur till att 

rederierna kan öka lönsamheten (Koushan, 2018). Autonoma fartyg finns inte 

kommersiell drift, utan det är något som testas.  

De största fartygen som opererar mellan kontinenterna har troligtvis ingen möjlighet att 

göra ekonomisk vinst genom att i framtiden vara autonoma. I nuläget går det därför att 

anta att det är mindre troligt att världshandelsflottan i framtiden skulle bestå av helt av 

autonoma fartyg. Det kommer dessutom förmodligen att dröja många år innan 

handelsflottan delvis består av autonoma fartyg, då de första av sin klass håller på att 

konstrueras och testköras just nu. Detta leder till en ny trafikmiljö till sjöss, som 

kommer att utgöras av en blandning av autonoma och bemannade fartyg (O Brien, 

2018). Detta kan leda till utmaningar för dagens sjöbefäl eftersom sjövägsreglerna är 

anpassade för bemannade fartyg (Komianos, 2018). Den här studien har för avsikt att ge 

en inblick i hur dagens sjöbefäl uppfattar eventuella möten med autonoma fartyg med 

hänsyn till tillämpningen av sjövägsreglerna.  

Med koppling till blandningen av bemannade och autonoma fartyg står sjöfarten inför 

stora utmaningar när det gäller sjövägsreglerna. Tekniken och forskningen har öppnat 

upp för nya möjligheter för sjöfartsbranschen, men regelverken utvecklas däremot i 

långsam takt. Sjövägsreglernas stadgar till exempel inte i detalj vad säker fart är eller 

hur många utkikar som krävs för att föra ordentlig utkik. Detta ger utrymme för olika 

tolkningar. Området är nytt för sjöfartsbranschen och det finns till exempel oklarheter 

kring en eventuell kollision mellan ett obemannat och ett bemannat fartyg. Det är 

långtifrån klart hur ansvaret skall fördelas, i synnerhet när det gäller det autonoma 

fartyget (Öhland & Stenman, 2017). 
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Tidigare studier avgränsas till att bara omfatta de autonoma fartygen och 

sjövägsreglerna. Inte hur det påverkar de aktiva sjöbefälen vid ett eventuellt möte med 

autonoma fartyg. Detta arbete avser att komplettera forskningen genom att inkludera 

sjöbefäl och hur det kan komma att påverka de aktiva sjöbefälen. 

  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka aktiva sjöbefäls tankar kring sjövägsreglernas 

funktion i samband med eventuella möten med autonoma fartyg. Ett autonomt fartyg 

definieras som ett fartyg, som helt eller delvis framförs utan mänsklig inblandning. 

Mänsklig inblandning definieras som att det autonoma fartyget styrs av en operatör i 

land. 

Arbetets utgångspunkt har varit situationer där autonoma och bemannade fartyg verkar i 

närhet av varandra. Ambitionen har varit att studien ska kunna bidra med förståelse för 

hur dagens aktiva sjöbefäl agerar i möten med autonoma fartyg med hänsyn till nu 

gällande sjövägsregler.  

Forskningsfrågan har delats upp i följande två frågeställningar: 

1. Hur upplever aktiva sjöbefäl sjövägsreglernas funktion vid ett eventuellt möte med ett 

autonomt fartyg? 

2. Anser aktiva sjöbefäl att sjövägsreglerna måste anpassas till en sjöfart med autonoma 

fartyg? 
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2.1 Avgränsningar 

Under perioden april till maj 2019 har den här studien genomförts som en del av 

sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar.  

Samtliga respondenter har arbetat i befälsposition och har behörigheten fartygsbefäl 

klass 5 eller högre.  

 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Autonoma fartyg 

Ett autonomt fartyg beskrivs som en farkost utrustat med modelärt kontrollsystem och 

kommunikationssystem, som trådlöst kan övervakas och framföras. Detta inkluderar 

även beslutsstödsystem. 

I projektet MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) 

beskrivs ett autonomt fartyg som ett fartyg där det inte finns någon besättning för hela 

eller delar av resan (Burmeister, Bruhn, Porathe, & Rodseth 2014) 

Ett autonomt fartyg kan styras på två olika sätt. Fartyget kan operera helt självständigt 

med hjälp av ombordvarande sensorer som tillsammans med algoritmer beräknar fram 

en antikollisionsåtgärd. En annan nivå av automation är ett fjärrmanövrerat fartyg som 

styrs från en central i land.  I centralen finns en operatör som tar beslut om hur fartyget 

skall framföras och manövreras (Komianos, 2018). 

3.2 Automatiserad navigation 

Human factors definieras som interaktionen mellan människa och maskin. Det berör 

psykologiska, sociala, biologiska egenskaper och hur säkerhetsinriktad en person eller 

grupp är i den miljö den verkar (Maurino & Salas, 2010). Trovärdighet är väsentligt i 

human factors, trovärdighet definieras som i vilken grad användaren upplever att 

tekniken kommer att fortsatt fungera felfritt (McKnight, 2005). 

En studie kallad ”Calibrating trust through knowledge” undersökte människors 

förtroende för automation i fordon och omfattade tester med 56 deltagare. Målet med 

studien var att testa förtroendet för automatiska system i bilar. Testerna genomfördes i 
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en bilsimulator, där deltagarna fick genomföra två olika tester. Ett test med låg nivå av 

automation och ett med hög nivå. De fick först genomföra båda testerna utan 

information om det automatiska systemets begränsningar och förmågor. När deltagarna 

hade fått information om systemets begränsningar och förmågor ökade förtroendet för 

automationen oberoende av dess nivå. En annan undersökning, ”The role of trust in 

automation reliance”, ledde till upptäckten att användare av automatiska system ofta 

inte använde systemets fulla potential samtidigt som de hade övertro på automatiska 

hjälpmedel. Undersökningen omfattades av tre olika tester med målsättningen att hitta 

förhållandet mellan förtroende, pålitlighet och tro på automation. Bland annat fick 

deltagarna se ett bildspel av en skogsmiljö där de skulle urskilja en kamouflerad soldat. 

För att hitta soldaten hade deltagarna hjälp av ett automatiskt beslutstöd. Resultaten av 

de tre studierna visade att förtroende för automatiserad teknik är en viktig faktor för att 

kunna lita på automationens precision. Initialt tyckte deltagarna att det automatiska 

beslutsstödet var trovärdigt, men i takt med att studien fortlöpte så gjorde systemet 

avsiktliga fel. Detta resulterade i att deltagarnas förtroende sjönk även för ett i 

initialskedet trovärdigt beslutstöd, såvida att inte systemet gav en motivering varför det 

fattade det aktuella beslutet (Dzindolet, Peterson, Pomranky, Pierce & Beck 2003). 

3.2.1 Utmaningar i automatiserad navigation 

Vad som inom forskningen benämns som beteendemässig anpassning, innebär att de 

som ofta tillämpar intelligenta system (i detta fall autonoma fartyg) har en tendens att 

uppleva en lägre risknivå i en situation än sällananvändare. I ett nautiskt sammanhang, 

som inbegriper autonoma fartyg, skulle detta kunna innebära lägre säkerhetsmarginaler 

för de som tillämpar (använder eller övervakar) autonoma fartyg. Det finns kanske en 

risk att om ett fartyg saknar personal på plats så saknas även den upplevda risken som 

ingångsvärde, vilket i sin tur leder till en lägre säkerhetsmarginal. Om två fartygs rutter, 

ett bemannat och ett autonomt, skulle korsas, finns risken att det autonoma fartyget tar 

till ett säkerhetsavstånd som tekniskt är riktigt men som av andra skäl i den faktiska 

situationen är för litet (Wahlström, Hakulinen, Karvonen, & Lindborg 2015). 

Andra funktioner eller områden som medför utmaningar inför utvecklingen av och 

förmodligen den framtida interaktionen med autonoma fartyg är vad som kan beskrivas 

som smidig ledning. Det handlar om flexibilitet, kreativitet och anpassningsförmåga när 

det autonoma fartyget är en del av en större helhet till exempel i mötet med andra 

fartyg. Avhumanisering berör problematiken med autonoma fartygs brist på empati och 
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känslighet i förhållande till sin omgivning. Fartyg (eller i nutid den besättning som 

bemannar dem) förutsätts, till exempel i en annalkande närsituation, att vara 

kommunikativa. Frågan är hur det autonoma fartyget ska kunna besitta och utöva 

funktioner som innebär mänsklig förståelse och förståelse för andras intentioner, i detta 

sammanhang andra fartyg (Wahlström et al, 2015). 

3.2.2 Automatiserad antikollisionsnavigation 

Ett område som har studerats är autonoma fartygs tillgång till teknik som medger 

automatisk antikollisionsnavigering. Det handlar då om antikollisionsnavigering som 

kan kopplas till de internationella sjövägsreglerna till förhindrande av kollisioner till 

sjöss, inom sjöfarten ofta benämnda som ”COLREGs”. För att sådan teknik ska kunna 

anses som tillförlitlig och kunna tillföra nytta krävs ett fungerande system för upptäckt 

och undvikande av hinder. Utöver ett sådant system som kan generera undanmanövrar 

så är det viktigt att det autonoma fartyget beter sig på ett sätt och utför sina manövrar på 

ett sätt som är tydligt för andra fartyg. Det är än så länge få autonoma fartyg som är 

utrustade med antikollisionssystem ombord, och bara ett litet antal utvecklingsprojekt 

har övervägt att utveckla COLREGs-baserade navigationssystem för dessa fartyg 

(Naeem, Henrique & Hu, 2016). 

Företaget Sea Machines har utvecklat en produkt med ett antikollisionssystem. Tanken 

med systemet är att det ska eftermonteras på fartyg för att de på sådant sätt ska kunna 

bli autonoma. Systemets sensorer består av radar, lidar (optiskt mätinstrument) och 

kameror (Self-Driving Boats: The Future of Navigating the High Seas, 2018). 

3.3 Sjövägsreglerna 

De internationella sjövägsreglerna för förhindrande av kollisioner till sjöss eller 

COLREGs togs fram 1972 av sjöfartens internationella organisation IMO som ett antal 

riktlinjer för fartygs samspel till sjöss. Ambitionen är att alla fartyg ska följa dessa 

regler som beskriver tillvägagångssätt för att avgöra förkörsrätt samt manövrar för att 

lämna företräde. Trots att mänsklig, fysisk besättning saknas ombord måste 

sjövägsreglerna efterföljas för att fartyget ska ha formell tillåtelse att användas till sjöss. 

Saknas denna funktion hos fartyget kan oförutsägbara och felaktiga manövrar leda till 

förvirring och i värsta fall katastrofala olyckor som involverar annan trafik. Även om 

alla delar av sjövägsreglerna gäller är det kanske framför allt de som omfattar fartyg i 
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sikte av varandra som innebär den största utmaningen i interaktionen med autonoma 

fartyg (Naeem, Henrique & Hu, 2016). 

I studien tas det upp några av de bestämmelser som finns i sjövägsreglerna. Dessa berör 

reglerna kring utkik, definitionen av säker fart, risk för kollision, hur fartyg ska förhålla 

sig när de är i sikte av varandra och fartygs inbördes skyldigheter.  

I sjövägsreglerna finns det regler om hur utkik skall föras. Noggrann utkik som det 

benämns skall föras i kombination med alla tillgängliga mänskliga resurser, för att 

bedöma den navigationsmässiga situationen. På det sättet används alla tillgängliga 

medel för att kunna bedöma om risk för kollision föreligger. De mänskliga resurserna är 

syn och hörsel och de ska alltså användas ihop med tekniska hjälpmedel som till 

exempel radar (TSFS 2009:44 regel 5). 

En annan definition är den om säker fart. Med det menas att fartyget framförs med en 

sådan fart att det är möjligt att vidta åtgärder för att undvika kollision. Fartyget ska 

också ta i beaktning vilket skick dess utrustning är i samt rådande siktförhållanden och 

trafiktäthet för att minska risken för kollision (TSFS 2009:44 regel 6). 

Regeln för risk för kollision ger riktlinjer för när det kan finnas en risk för kollision, till 

exempel om bäringen till ett annat fartyg inte ändras märkbart. Om det råder minsta 

tvivel om att risk för kollision finns skall det anses att sådan risk finns. Åtgärder för 

undvikandet av kollision skall aldrig grundas i otillräcklig information, speciellt inte 

otillräcklig radarinformation (TSFS 2009:44 regel 7). 

Det finns åtta stycken regler som behandlar hur olika fartyg skall förhålla sig till 

varandra när de är i sikte av varandra. Det vill säga till exempel vem som är 

väjningsskyldig och när ett fartyg går från att vara upphinnande till att vara medgående, 

ett fartyg anses vara upphinnande när det närmar sig ett annat fartyg med en vinkel som 

överstiger 22,5 grader akter om tvärs (TSFS 2009:44 regel 11-16). 

 

En regel behandlar situationer där ett väjningsskyldigt fartyg inte utför sina skyldigheter 

gentemot COLREGs och inte väjer. Då har det andra fartyget, de som ska hålla kurs och 

fart skyldigheten att vidta alla åtgärder i sin makt för att undvika kollision. (TSFS 

2009:44 regel 17). 
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 En annan regel behandlar hur de olika fartygstyperna skall förhålla sig till varandra, det 

vill säga fartygs inbördes skyldigheter. Regeln innefattar vilka fartyg som ska lämna 

företräde till andra och vilka som inte skall störas i sin framfart.  

De olika fartygstyperna som tas upp i denna regel är ej manöverfärdiga fartyg vilket 

innebär fartyg som till exempel kan ha problem med sin styranordning.  

Fartyg med begränsad manöverförmåga kan vara fartyg som bogserar. Fartyg som är 

sysselsatta med fiske, är fartyg som till exempel använder nät, linor eller trål för fiske.  

Segelfartyg är definitionen av ett fartyg som inte använder sin maskin för framdrift.  

Maskindrivna fartyg är fartyg som är på väg med hjälp av sitt huvudmaskineri och ska 

hålla undan för alla ovanstående (TSFS 2009:44 regel 18). 

3.4 Sjövägsreglerna och Autonoma fartyg 

En workshop med experter från USA, Storbritannien, Kanada och Tyskland hade som 

syfte att belysa de juridiska problem som kan uppstå när autonoma fartyg tas i drift. Det 

diskuterades hur autonoma fartyg skall tolkas ur ett sjövägsregelperspektiv. Frågorna 

som diskuterades var om autonoma fartyg skulle definieras som fartyg i 

sjövägsreglernas regel 3 (definitioner). Detta med tanke på att autonoma fartyg kanske 

inte tolkas som att de är avsedda för transport på vatten. Vid jakande svar uppstod 

frågan om autonoma fartyg bör ha rätt till en egen kategori under regel 18 (Fartygets 

inbördes skyldigheter). Om det autonoma fartyget inte kan klassas som fartyg under 

nuvarande regler är frågan om regeln för definitioner då ska ändras så att det blir ett 

tillägg på samma sätt som för till exempel ”Wing in Ground”-farkost. Deltagarna 

ställde sig frågan om hur utkikskraven ska tillämpas för autonoma fartyg, samt i vilken 

utsträckning de ska ha särskilda mistsignaler och lanternföring. Frågan rörande vilka 

krav som ska råda för autonoma fartyg vid nedsatt sikt togs också upp. (Allen, 2012) 

Det amerikanska navigationssäkerhetsrådet, Navigation Safety Advisory Council 

NAVSAC har vid ett sammanträffande förslagit rekommendationer till den amerikanska 

kustbevakningen om förslag till förändring av sjövägsreglerna. NAVSAC har ifrågasatt 

om autonoma fartyg kan tolkas som ”fartyg” med utgångspunkt i hur nuvarande 

sjövägsreglerna är skrivna. Som i ett led i detta har NAVSAC tagit fram ett förslag till 

den (amerikanska) kustbevakningen där de föreslås stödja ett tillägg till definitionen 
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”fartyg med begränsad manöverförmåga”. Tillägget skulle vara ”maskindrivet fartyg 

som framförs autonomt” och detta läggs alltså till i samma definition som ”fartyg med 

begränsad manöverförmåga” (Regel 3g). 

I det ovanstående NAVSAC-förslaget verkar det vara underförstått att ett autonomt 

fartyg kan definieras som ett ”fartyg” (Regel 3a). Samma förslag resonerar att om ett 

fartyg framförs autonomt, skall det fartyget definieras som fartyg som till följd av sin 

verksamhet har begränsad förmåga att manövrera enligt dessa regler och därför inte kan 

hålla undan för andra fartyg (Allen, 2012). 

Med utgångspunkt i att sjövägsreglerna som var skrivna före år 1972, så skulle 

autonoma fartyg ha större rättigheter än de flesta bemannade fartyg, åtminstone i när två 

fartyg är i sikte av varandra. Ett annat NAVSAC-förslag, går ut på att ändra regeln om 

utkik (Regel 5) så att autonoma fartyg exkluderas från utkikskraven (Allen, 2012). 

Ovanstående förslag betyder att utkikskraven enbart gäller bemannade fartyg. Detta 

skulle naturligtvis inte frita autonoma fartyg från skyldigheter under risk för kollision 

(Regel 7) och ansvar (Regel 2). Båda NAVSAC-förslagen kan antas vara 

kontroversiella. Den amerikanska kustbevakningen har inte bestämt sig om den skall 

implementera förslagen från NAVSAC eller om den skall föra vidare förslagen till 

International Maritime Organization (IMO), som ansvarar för sjövägsreglerna (Allen, 

2012). 

4. Metod 

4.1 Genomförande 

Det finns olika grader av standardisering för intervjuer, ostandardiserade och 

standardiserade. I de ostandardiserade intervjuerna formuleras frågor under intervjun 

och intervjuaren ställer frågorna i den ordning som anses vara lämplig för en viss 

respondent. Vid standardiserade intervjuer ställs det likadana frågor i exakt samma 

ordning till varje respondent. Helt standardiserade intervjuer underlättar arbetet när man 

skall jämföra deltagarnas svar. Syftet med standardiserade frågor är att det underlättar 

jämförandet av deltagarnas svar gentemot varandra för att få en djupare inblick i attityd 

hos nautiska befäl angående autonoma fartyg. 
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Det finns olika struktureringsgrader för intervjuer strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade. Fasta svarsalternativ innebär hög grad av strukturering. Vid en 

ostrukturerad intervju används öppna frågor, dock kan graden av strukturering variera 

beroende hur frågorna formuleras (Patel & Davidsson 2011). 

För studien valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Detta för att 

målet med studien är att förstå attityderna snarare än att visa resultat i procent och 

numeriska valörer samt för att få så förklarande svar som möjligt.  

Frågorna var standardiserade vilket innebär att samtliga respondenter fick samma frågor 

i samma ordningsföljd. Frågorna var öppna vilket ger deltagarna en möjlighet att svara 

fritt, och inte påverkas av styrda svarsalternativ (Patel & Davidsson 2011). 

Frågorna som ställdes från Bilaga 1 avser att ge svar på hur respondenterna reflekterar 

kring olika sjövägsregler och trafiksituationer. Dessa situationer är; fartyg i sikte av 

varandra, utkik, säker fart, fartyg som ska hålla kurs och fart, fartyg inbördes 

skyldigheter och anpassning av sjövägsreglerna. Dessutom ställs en fråga om behovet 

att anpassa sjövägsreglerna efter autonoma fartyg. Detta för att ge en så utförlig bild 

som möjligt om hur respondenterna resonerar kring specifika sjövägsregler, utan att 

direkt gå in på den specifika regeln. I resultatdelen kategoriserades respondenternas svar 

i samma sex situationer för att göra det så enkelt som möjligt att följa. Alla frågor utom 

den sista utgår från sjövägsreglerna. Den handlar om huruvida sjövägsreglerna behöver 

anpassas för autonoma fartyg. 

Indelningen av kategorierna formulerades efter kapitelindelningen ur sjövägsreglerna 

utom sista frågan. 
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4.2.1 Urval 

Urvalet till studien baseras på de aktiva nautiska befäl som fanns lätta att tillgå s.k. 

bekvämlighetsurval. Majoriteten av respondenterna kontaktades och accepterade att 

medverka i undersökningen under branscheventet Career Event 2019. Pilotintervjun 

genomfördes med en personlig kontakt, som även den uppfyller kravet för urvalet. 

Faran med denna typ av urval är att synsätten hos en liten grupp blir representativ 

snarare än i en vidare urvalsgrupp. Datainsamlingen har baserats på intervjuer med sex 

aktiva nautiska befäl verksamma i olika fartområden och med olika fartygstyper. 

Respondenternas fartområde varierade mellan inre fart, närfart, europafart och 

oceanfart. Samtliga respondenter i studien har haft behörighet fartygsbefäl klass 5 eller 

högre. 

4.2.2 Genomförande 

Datainsamlingen började med en pilotintervju för att utvärdera frågeformuläret (Bilaga 

1). Efter pilotintervjun så beslutades det att inte ändra några frågor ur formuläret 

eftersom det gav tillfredställande resultat.  

De standardiserade frågorna formulerades med utgångspunkt från sjövägsreglerna, 

frågorna formulerades utifrån att täcka in olika situationer. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

4.2.3 Etiska aspekter 

Det etiska rådet har tagit fram fyra stycken individskyddskrav som är informations, 

samtyckes, konfidentialitet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att 

forskaren skall informera intervjupersonen om studiens syfte. Samtyckeskravet 

informerar om att det är frivilligt för respondenten att delta. Konfidentialitetskravet 

värnar om den personliga integriteten och berör att personuppgifter skall skyddas så 

inga obehöriga kan komma åt dem. Syftet med nyttjandekravet är att insamlad data 

endast får användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga intervjuer har spelats in, vilket respondenterna har informerats om i början av 

intervjusamtalet. De blev också informerade om att det är deras yrkeserfarenhet som är 

av värde i studien. För att undvika all form av diskriminerande handlingar, kommer 

deltagarnas namn, kön samt ålder vara sekretessbelagd och allt insamlat material 



  
 

11 

kommer förstöras i samband med publikation av studien. Studien följer 

Vetenskapsrådets riktlinjer om individskyddskrav. 

5. Resultat 

I detta kapitel redovisas respondenternas svar som framkom ur intervjuerna. För att göra 

det lättare att redovisa resultatet så har respondenternas svar kategoriserats till sex 

huvudfrågor. Dessa sex teman kan knytas tillbaka till studiens frågeformulär.  

• Fartyg i sikte av varandra 

• Utkik 

• Säker fart 

• Fartyg som ska hålla kurs och fart 

• Fartyg inbördes skyldigheter 

• Anpassning av sjövägsreglerna 

5.1 Fartyg i sikte av varandra 

Hur respondenterna tolkar ”I sikte av varandra”, var den första frågan som ställdes till 

deltagarna under intervjutillfällena (bilaga 1). Det blev påtagligt att respondenterna 

svarade synnerligen varierande på frågan, mycket på grund av hur de tolkade 

sjövägsregeln. Svaren kan dock delas upp i flera grupper, där en del av respondenterna 

ansåg att reglerna inte behöver ändras. Detta då man ansåg att utvecklingen av tekniska 

system hos de autonoma fartygen kommer att lösa frågan om att upptäcka ett mötande 

fartyg. I den andra gruppen så tyckte man helt sonika att reglerna måste ändras. En av 

respondenterna ansåg att autonoma fartygen inte följer sjövägsreglerna, utan påpekade 

att sjövägsregel om ”i sikte av varandra” måste skrivas om på grund av att den 

förutsätter att det finns besättning ombord. Respondenten utrycker sig: 

Ja du, som reglerna är skrivna idag i så får man rucka på reglerna (intervju nr 2). 

En annan respondent resonerade att de autonoma fartygen skulle vara utrustade med 

mer utvecklad utrustning för att upptäcka andra fartyg, än vad de bemannade fartygen 

har idag. Respondenten ansåg att det inte skulle bli några bekymmer med möten med 

autonoma fartyg. Respondenten uttrycker sig att regeln om ”i sikte av varandra” skall 

tolkas som den är skriven. 
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Man förutsätta att ett obemannat fartyg inte sätts i drift förrän de har utrustning som är jämförbart 

som är med en fysisk utkik (intervju nr 1). 

Vidare utrycker sig en respondent att personen skulle vara på sin vakt vid ett möte av ett 

autonomt fartyg. Medan en annan svarade det motsatta och skulle vara lugn vid ett möte 

av ett autonomt fartyg. 

… men jag skulle nog tänka att de har ju säkert sina varningssystem så jag skulle nog inte vara så 

rädd för det (intervju nr 3). 

En av respondenterna svarade på frågan att det skulle finnas ett sätt att få fram 

information om att mötande fartyget är autonomt och att det inte fanns några 

möjligheter att föra ett samtal med det mötande fartyget via radiokommunikation. 

Jag skulle få en varning om att fartyget jag mötte var obemannat så att jag visste att fartyget inte 

gick att kontakta via VHF-radio. (intervju nr 5). 

Ett av svaren var att regeln inte gick att tolka. Respondenten menade att det mötande 

fartyget är autonomt och kommer då inte vara i sikte av varandra med det egna fartyget 

enligt sjövägsreglerna.  

5.2 Utkik 

När det handlar om utkik så ställdes frågan ”Kan en människa ersättas av kameror & 

elefantöron i utkiksrollen?” Här svarade respondenterna mer likartat än på den 

föregående frågan. Av de sex deltagarna så svarade fem jakande på frågan. Enbart en 

respondent svarade nekande.  

Av alla som svarade positivt om det var möjligt att ersätta utkiken med teknisk 

utrustning resonerade ett flertal respondenter både positivt och negativt om den 

mänskliga faktorn. En respondent resonerade att även om det finns kamerautrustning för 

att ersätta utkiksrollen så finns det risk att det inte finns någon människa som faktiskt 

tittar på bildskärmen.  

Jag sitter själv och kör färja mellan två städer och vårt systerfartyg har just den problematiken att 

de inte har inbyggda bryggvingar utan har kameror att förlita sig på. Men det är tyvärr den 

mänskliga faktorn att de inte alltid tittar i kamerorna och kör iväg både med förtöjningsringar och 

annat (intervju nr 4). 
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Två av respondenterna svarade på liknande sätt om den mänskliga faktorn om utkik. En 

av respondenterna resonerar att utkiken kan vara sysselsatt med annat än att just vara 

utkik. En kamera skulle då vara opåverkad av den mänskliga faktorn och kunna jobba 

ostört som utkik. Respondent nr 1 resonerade att om det finns risk att man kan missa 

fartyg som inte syns på radarn. Respondenten resonerar att en kamera skulle kunna 

jämställas vad som skulle kunna uppfattas med ögat. 

Ja, det tycker jag för att det hade många gånger varit bättre. Särskilt om det hade varit en ensam 

styrman som är överbelamrad med andra uppgifter samtidigt och då inte kan ha hundraprocentig 

utkik och koll på sina instrument i jämförelsevis mot vad ett obemannat fartyg kan (intervju nr 5). 

En respondent som svarade positivt om människan var utbytbar mot kameror, 

resonerade om den tekniska utrustningen och dess begränsningar. Respondenten anser 

att de externa mikrofonerna på fartyg begränsas av brus. Respondenten tänker att 

eftersom det har varit problem på bemannade fartyg som är utrustade med externa 

mikrofoner, så skulle autonoma fartyg ha samma problem. 

Ett exempel är på inbyggda bryggvingar där har man behövt mikrofoner på utsidan för att man ska 

höra ordentligt och det har ju varit problem på alla båtar och i alla tider då har knappt hört något i 

dem på grund av vind (intervju nr 2). 

5.3 Säker fart 

Frågan som framfördes var ”Hur reagerar du som styrman om du möter ett autonomt 

fartyg med avseende på säker fart? (Avseende manövertrögheten från operatören tills 

förändring i kurs/fart faktiskt sker)” I regeln säker fart står det skrivet att man ska 

beakta fartygets stoppsträcka och manöverförmåga. Denna fråga ställdes för att man kan 

utgå ifrån att signalen från operatörscentralen till det autonoma fartyget kommer gå med 

hjälp av satellit och då kan man anta att det blir en viss fördröjning. 

Majoriteten av respondenternas svar påminde om varandra på ett sätt så att de skulle 

kunna kategoriseras in i kategorierna köra mer defensivt, bibehålla ett större avstånd 

och hålla ett vakande öga på det autonoma fartyget. 

På grund av att de är autonoma så skulle jag köra mer defensivt och försiktigt (intervju nr 1). 

En respondent svarade neutralt på frågan och kom fram till att han/hon skulle titta på sin 

plott av fartyget, och försöka avgöra fartygets intentioner.  
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En av respondenterna resonerar att de hade varit nervösare om de mötte ett autonomt 

fartyg i en trång kanal än om mötet hade ägt rum på öppet vatten. Respondenten hade 

varit lika bekymrad som om fartyget han mötte var ett bemannat fartyg som inte svarade 

på anrop eller betedde sig udda. 

5.4 Fartyg som ska hålla kurs och fart 

För att ta reda på hur respondenterna resonerade kring sjövägsregel 17 (fartyg som ska 

hålla kurs och fart), så ställdes frågan ”Hur gör du som styrman om ett autonomt fartyg 

inte väjer, eftersom du inte har möjlighet att ropa upp det andra fartyget?” 

Två av respondenterna gav liknande svar på frågan att de skulle vilja ha 

kontaktuppgifter till en central. Antingen kan kontakten ske via VHF-länk eller en 

satellitbaserad kontaktväg till en central. 

Ja, jag skulle väl hoppas att de alltid går att ropa upp med någon slags VHF-relay till en central 

eller att det finns någon annan kontaktväg (intervju nr 1). 

De andra fyra respondenterna resonerade att det skulle väja själva, de berörde inte i sina 

svar om det skulle göra några kontaktförsök med det autonoma fartyget, utan helt enkelt 

göra en åtgärd för att undvika kollision.  

Jag väjer själv (intervju nr 6). 

5.5 Fartygs inbördes skyldigheter 

För att få reda på vad respondenterna ansåg om sjövägsregeln ”fartyg inbördes 

skyldigheter” fick de svara på frågan. ”På vilket sätt tolkar du regel 18 (Fartygs 

inbördes skyldigheter) gällande autonoma fartyg?” 

Ett flertal av respondenterna ansåg att de autonoma fartygen ska kunna framföras som 

ett maskindrivet fartyg på väg. De talade också om att de ville få information om 

fartyget det mötte var autonomt antingen via AIS-systemet, lanternor eller signalfigurer.  

Jag skulle vilja ha en varning om att det här fartyget är obemannat (intervju nr 5). 

 5.6 Anpassning av sjövägsreglerna 

När det gäller frågan om sjövägsreglerna skall anpassas till autonoma fartyg, har alla 

respondenter talat om att reglerna bör ändras. Ett flertal nämner att det skulle vilja ha en 
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ny form av dagersignal, lanternföring och information via AIS-systemet att det är ett 

autonomt fartyg de möter.  

En av respondenterna diskuterar bland annat om hur reglerna ”i sikte av varandra” inte 

är tillämpbara, eftersom man ur sjövägsreglernas perspektiv inte är i ”sikte av 

varandra”.  

Det är just det med sikte av varandra… Börjar man gräva i det måste nog de flesta reglerna 

anpassas (intervju nr 6). 

Respondent nr 1 reflekterar annorlunda kring anpassning av sjövägsreglerna. 

Respondenten tycker att de autonoma fartygen skall anpassas till sjövägsreglerna. 

Personen berör även att signalfigurer på autonoma fartyg bör förekomma och är även 

inne på samma linje som tre andra respondenter. Det vill säga att lägga till en kategori i 

definitionerna om autonoma fartyg. Respondenten vill att det ska framgå i AIS-systemet 

att det är ett autonomt fartyg. 

Det autonoma fartyget skall anpassas för reglerna tycker jag innan de tas i användning (intervju nr 

1). 

Någon form av lanternföring eller på något vis så jag vet att det här fartyget är obemannat, till 

exempel status på AIS:en (intervju nr 3). 

Respondent nr 2 menar att om sjömännen tas bort från fartygen så försvinner 

fingertoppskänslan kring hur man framför ett fartyg. Respondenten syftar bland annat 

på att det blir svårare att bedöma nedsatt sikt hos operatören som styr de autonoma 

fartygen.  

Jag menar att tar vi bort sjömannen, då framför vi inte fartyget med alla dess medel. Då är det bara 

teknik som vi litar förlitar oss på. (intervju nr 2). 

6. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på två frågeställningar. Hur är aktiva sjöbefäls 

upplevelse av sjövägsreglernas funktion vid ett eventuellt möte med ett autonomt 

fartyg? Finns det en uppfattning bland dem, att dessa regler behöver anpassas? 

Hur upplever aktiva sjöbefäl sjövägsreglernas funktion vid ett eventuellt möte med 

ett autonomt fartyg? 
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För att få så ordentliga svar som möjligt på denna fråga så ställdes frågor utifrån olika 

situationer. Några ställdes direkt ur ett juridiskt perspektiv där deltagarna var tvungna 

att göra en analys om till exempel en människa är ersättningsbar i utkiksrollen.  

Maurino & Salas (2010) definierar human factors som interaktionen mellan människa 

och maskin. De tar även upp att en del av human factors innefattar hur säkerhetsinriktad 

en person är. Om respondenterna möter ett autonomt fartyg som till exempel inte väjer 

skulle den trafiksituationen vara ett exempel på samspelet mellan människa och maskin. 

I sin definition av human factors skriver Maurino & Salas (2010) bland annat att de 

berör hur säkerhetsinriktad en person är. I studien har det framkommit att om 

respondenterna möter ett autonomt fartyg som inte väjer, så väljer en del att gira själva, 

vilket är en åtgärd som följer sjövägsreglerna. I sjövägsregeln nr 17 står det dock inte på 

vilket avstånd som man måste vidta en åtgärd (TSFS 2009:44 regel 17), utan varje 

situation är unik. Alla respondenter valde inte att väja utan en del valde att försöka 

kommunicera med det autonoma fartyget, vilket också kan tydas som en 

säkerhetsinriktad åtgärd.  

Det ställdes en fråga till respondenterna som handlade om säker fart, med avseende på 

manövertrögheten hos ett autonomt fartyg. Svaren på frågan blev liknande den om ett 

autonomt fartyg inte väjer denna fråga och blev att man vidtog försiktighetsåtgärder.  

Trovärdighet för automation är en betydelsefull del i human factors. McKnight (2005) 

beskriver, för att användaren ska ha högt förtroende för teknik ska den ska fungera 

felfritt. Eftersom respondenterna i denna studie inte möter autonoma fartyg i sitt 

yrkesutövande, så har ingen av dem kunskap om hur autonoma fartyg skulle bete sig i 

en trafiksituation. Det kan tolkas att de har lågt förtroende för automation, det vill säga 

att de saknar information om hur autonoma fartyg uppför sig.  

Avsikten med studien som beskrivs i artikeln ”Calibrating trust through knowledge” 

Dzindolet et al. (2003). Avsikten med studien var att undersöka trovärdigheten hos 

människan har för ett automatiserat system. De kom fram till att hade deltagarna liten 

kunskap om automationens förmågor och begränsningar, så var förtroendet litet. När 

deltagarna fick information om systemets färdigheter och brister så ökade förtroendet 

för det tekniska systemets förmåga. 
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En fråga som ställdes under intervjuerna var om det är möjligt att ersätta utkiken mot 

kameror och mikrofoner. Studien kom fram till att majoriteten av respondenterna tyckte 

att det var möjligt. Respondenternas svar kan tolkas som att de redan har erfarenhet av 

teknik som innefattar antikollisionsutrustning det vill säga radar. Eftersom 

respondenterna redan jobbar med sådan utrustning i sitt vardagliga yrkesliv så kan det 

tolkas att respondenterna har förtroende för sådan utrustning.  

En av intervjufrågorna var, hur tolkar du ”i sikte av varandra vid ett möte med ett 

autonomt fartyg?” Svaren på denna fråga visar att det finns ett samband mellan den 

kunskap en respondent har om automation och vilket förtroende man har. Två 

respondenter uttrycker sig så att de skulle vara på sin vakt om de skulle möta ett 

autonomt fartyg och en annan respondent skulle vilja ha information att fartyget 

respondenten möter var autonomt. Deras svar kan förklaras i en studie som Dzindolet et 

al. (2003) tar upp i sin artikel och kallas “The role of trust in automation reliance”. 

Studien visade att förtroende för automatiserad teknik är en viktig faktor för att kunna 

lita på automationens tillförlitlighet. 

De respondenter som gör en annan tolkning av frågan ”i sikte av varandra”, svarar att 

man kommer att ha utvecklat automatiserade antikollisionssystem innan autonoma 

fartyg tas i drift. Ett företag kallat Sea Machines berättar i en video om en produkt som 

handlar om ett antikollisionssystem. Antikollisionssystemet kan med hjälp av sensorer 

tolka och fatta egna beslut enligt sjövägsreglerna. (Self-Driving Boats: The Future of 

Navigating the High Seas, 2018). Likaså Naeem, Henrique, & Hu (2016), som i sin 

artikel tar upp att det finns utvecklade automatiserat antikollisionssystem som följer 

sjövägsreglerna.  

Anser aktiva sjöbefäl att sjövägsreglerna måste anpassas till en sjöfart med 

autonoma fartyg? 

Det har framkommit under intervjuerna att majoriteten av respondenterna vill ha en 

ändring av reglerna.  

Om man tillsammans lägger ihop respondenternas svar om vilka förändringar de skulle 

vilja se, kan dessa summeras till att de vill veta om att det fartyg de möter är autonomt. 

Antingen med hjälp av AIS-systemet, lanternor eller dagersignaler. För att fullfölja 
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respondenternas svar skulle ett tillägg i definitionerna av sjövägsreglerna behövas där 

man kompletterar med en definition som kallas autonoma fartyg. 

Denna sammanfattning ligger i linje med tidigare forskning, där det har varit på agendan 

om autonoma fartyg ska ha en egen definition. I den tidigare forskningen av Allen 

(2012) har det konfererats om autonoma fartyg ska ha egen lanternföring och 

mistsignaler. 

Några av respondenterna nämner att autonoma fartyg ska agera efter hur nuvarande 

sjövägsregler är skrivna, det vill säga att ett autonomt fartyg på väg skall jämställas med 

maskindrivet fartyg på väg. I tidigare forskning har det tagits upp om autonoma fartyg 

eventuellt ska ha en egen definition när det kommer till inbördes skyldigheter. Vilket 

var en av de punkter som diskuterades under workshopen som Allen (2012) tar upp. 

Samma artikel berör också att det finns en diskussion om regelförändringar och att 

ingenting är bestämt. Respondenternas åsikter går således emot den tidigare 

forskningen, varför det blivit så kan återigen ses som att det inte finns några framtida 

regelförändringar som är självklara. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien om att undersöka sjöbefäls tankegång vid ett möte av ett autonomt fartyg 

genomfördes med en kvalitativ undersökning. Eftersom studien berör sjöbefälens 

tankegångar och betraktelsesätt av reglerna föll det naturligt att använda en kvalitativ 

metod. Det arbetssättet gör det enklare att förstå tankarna hos befälen. Strukturen på 

frågorna var standardiserade och öppna, det ger deltagarna möjlighet att svara fritt 

utifrån erfarenhet, vilket givetvis var syftet med denna metod. 

Nackdelen med att välja denna metod där man har förhållandevis få respondenter, är att 

den blir beroende av att de medverkande ger meningsfulla svar. Om respondenterna 

pladdrar på och inte ger raka svar, kan det resultera i långa betydelselösa svar för 

studien. Detta var fallet med en respondents svar. Även om denna respondents svar inte 

var helt användbara, fanns ändå delar av dennes svar som kunde användas för att ge svar 

på studiens frågeställningar. En sådan situation hade kunnat avhjälpas helt om studien 

hade genomförts med en kvantitativ metod, till exempel enkät med fasta svarsalternativ. 

Ytterligare en nackdel är att intervjuarens färdighet och erfarenhet kan ligga till grund 

för intervjuernas kvalitet. Detta märktes genom att ju fler intervjuer som genomfördes 
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desto kortare tid tog det att genomföra nästa intervju. Det fanns en rädsla från 

intervjuarens sida att respondenterna endast skulle ge korta svar. Men efter att flera 

intervjuer hade genomförts kom intervjuaren till insikt om att längden på svaren inte var 

det som betydde någonting, utan sakinnehållet.  

Att tolka sjövägsreglerna i olika situationer är komplicerat, man ska även ha i åtanke att 

sjövägsreglerna finns vissa regler där svaren inte kan besvaras med korta svar. Att då ha 

en enkät och presentera fasta svarsalternativ som är av värde för deltagarna måste ses 

som en komplicerad uppgift. 

För att bekräfta validiteten i denna studie har flera frågor ställts för att ta reda på 

frågeställningarna. Det fyra första frågorna från frågeformuläret avsåg att besvara 

frågan hur tolkar aktiva sjöbefäl sjövägsreglerna vid ett möte med ett autonomt fartyg? 

Medan de två sista frågorna ur frågeformuläret avsåg att besvara frågan om sjöbefälen 

tyckte att anpassning av sjövägsreglerna var ofrånkomlig ur ett autonomt 

fartygsperspektiv.  

Svaren som respondenterna gav var vid flera tillfällen likstämmiga med varandra, vilket 

kan tyda på en hög tillförlitlighet. Det skall även belysas att respondenternas bakgrund 

när det kommer till fartområde var spritt, vilket naturligtvis höjer studiens reliabilitet. 

Om studien hade genomförts med sex nya respondenter finns en potentiell möjlighet för 

avvikande svar gentemot denna studie. Även urvalet till denna studie är genomförd med 

s.k. bekvämlighetsurval. 

7. Slutsats 

Studiens syfte var att ta reda på två frågeställningar. Hur är aktiva sjöbefäls upplevelse 

av sjövägsreglernas funktion vid ett eventuellt möte med ett autonomt fartyg? Finns det 

en uppfattning bland dem, att dessa regler behöver anpassas? 

Svaret på frågan om hur de aktiva sjöbefälen resonerar vid ett eventuellt möte med ett 

autonomt fartyg, är att det inte går att hitta ett svar som är entydigt. Svaren varierade 

beroende på situation, tolkning av sjövägsreglerna och fartygstyp. Studien kan 

konstatera att nuvarande sjövägsregler inte är tillräckligt tydliga gällande autonoma 

fartyg. Vilket kan förklaras av att de är skrivna för bemannade fartyg. 



  
 

20 

Däremot är svaren i linje med den tidigare forskningen när det kommer till human 

factors. Det vill säga att det går att se ett samband mellan information om automation 

och förtroende. I korthet innebär det att ju mer man kan om teknik desto större tillit har 

användaren. 

Utifrån svaren i studien tillsammans med den tidigare forskningen, som har presenterats 

i detta dokument, kan man på sikt anta att det kommer ske någon form av anpassning av 

sjövägsreglerna. Det har diskuterats i den tidigare forskningen om autonoma fartyg skall 

ha särskilda mistsignaler och lanternföring. Respondenterna i denna studie vill ha 

information om att fartyget de möter är autonomt. Även att förändra reglerna 

beträffande utkik har tagits upp och diskuterats av olika forskargrupper. Idag finns 

projekt där man har utvecklat automatiserade antikollisionssystem som har för avsikt att 

följa dagens sjövägsregler, men dessa projekt har genomförts på mindre fartyg och i 

mindre utsträckning.  

Kontentan är att det pågår en diskussion hos olika forskargrupper om förändringar av 

sjövägsreglerna. Förändringen bör drivas av branschen tillsammans med myndigheter 

och vara en parallell process med utvecklingen av autonoma fartyg. Man kan dra 

slutsatsen att regeländringarna sannolikt kommer att påverka de aktiva sjöbefälen. 
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8. Förslag till vidare forskning 
 

I sjölagen går det att läsa följande om fartyg i sjönöd: 

Om fartyget råkar i sjönöd, är befälhavaren skyldig att göra allt som står i hans makt för att rädda de 

ombordvarande och bevara fartyget och lasten (SFS 1994:1009). 

 

Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all hjälp som är möjlig och behövlig för 

att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de ombordvarande 

(SFS 1994:1009). 

En möjlig undersökning skulle kunna vara att genomföra en kvalitativ studie där man 

diskuterar vem som är befälhavare ombord på ett autonomt fartyg. Studien skulle kunna 

genomföras med intervjuer av projektledare och jurister hos de företag som konstruerar 

autonoma fartyg.  
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Bilaga 

Bilaga I Intervjuguide  

 

 Hur tolkar du ”I sikte av varandra”, när du möter ett autonomt fartyg? (Med 

tanke på att autonomt fartyg saknar fysisk utkik) 

 Kan en människa ersättas av kameror & elefantöron i utkiksrollen? 

 Hur reagerar du som styrman om du möter ett autonomt fartyg med avseende på 

säker fart? (Avseende manövertrögheten från operatören tills förändring i 

kurs/fart faktiskt sker) 

 Hur gör du som styrman om ett obemannat fartyg inte väjer, eftersom du inte har 

möjlighet att ropa upp det andra fartyget? 

 På vilket sätt tolkar du regel 18 (fartyg inbördes skyldigheter) gällande autonomt 

fartyg?  

 Enligt dig, anser du sjövägsreglerna måste anpassas för autonomt fartyg? 

 


