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SAMMANFATTNING 

Denna studie ämnade att föreslå hur en möjlig digitalisering skulle kunna ske inom räddningsdykning 

genom att undersöka yrket, vilka befattningar som finns, hur de arbetar och hur olika arbetssituationer 

kan skilja sig åt. Digitalisering innefattar i detta fall en befintlig dykdator vilken kan kopplas till en 

skärm ovan ytan. För att kartlägga arbetet samlades kvalitativ data in genom sex semistrukturerade 

intervjuer med räddningstjänstpersonal och en semistrukturerad observation av ett övningstillfälle. Detta 

kompletterades med en sorteringsuppgift där deltagare från intervjuerna fick skatta påståenden vilka 

ansågs vara viktigt att veta för varje befattning i arbetslaget. Resultatet från dessa tre metoder ger en 

översikt av hur arbetet ser ut i dagsläget. Detta ligger i sin tur till grund för en kravspecifikation vilken 

beskriver vad ett digitalt hjälpmedel skulle kunna medföra, vilka kvaliteter denna digitala produkt bör 

ha och vilka begränsningar i arbetet dessa grundas på. Totalt ställdes tre kravlistor upp där den första 

utgår ifrån arbetet rent generellt och de andra två representerar när dykning sker med lina mellan två 

dykare respektive med lina mellan en dykare och personal på land. Vidare diskuteras det kring huruvida 

en digitalisering påverkar arbetet och vad en utvecklare i så fall bör tänka på vid utveckling av en design. 

Studien visar flera fördelar med en möjlig digitalisering. Denna nya form av koppling mellan dykare 

och personal ovan ytan kan fungera som en kompletterande informationskanal. Detta kan leda till 

förbättrad situationsmedvetenhet för både individen och gruppen. 

Nyckelord: räddningsdykning, digitalisering, situationsmedvetenhet, kravspecifikation. 
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1 INLEDNING 

Vi befinner oss i en tid där allt runt omkring förändras i takt med att informationsteknologi används mer 

och mer. Trots denna utveckling där vi dagligen möter mer och mer information så har detta inte 

nödvändigtvis inneburit att individen känner sig smartare och mer informerad, utan snarare tvärt om, 

individen känner sig mindre informerade (Endsley, Jones, & Bolté, 2011). Det har därmed skapats ett 

informationsgap där mer data inte innebär mer information för oss. Sedan deras första upplaga kom ut 

2003 har mer hänt och vi har ännu mer information att förhålla oss till. Allt i vår omvärld har dessutom 

inte hängt med i denna utveckling där mycket ska digitaliseras. Detta gäller i synnerhet komplexa 

arbetsmiljöer, så som kontrollrum, flygplanscockpits, flygtorn eller sjukvården (Endsley et al., 2011). 

Komplexa arbetsmiljöer ses här som komplexa system med många delar som är beroende av varandra, 

delar som inte kan isoleras om systemet ska undersökas (Bar-yam, 2003). Vidare så kan det finnas flera 

människor i komplexa system som systemet behöver förhålla sig till. Att utveckla och introducera ett 

nytt tekniskt hjälpmedel i dessa komplexa miljöer försvåras eftersom mängder av information kring 

varje del och person måste tas i åtanke (Endsley et al., 2011).  

Ett sätt menar Bar-yam (2003) är att undersöka relationerna mellan systemets alla delar för att kunna se 

hur de påverkar systemets beteende i sin helhet. Om inte detta görs så finns risken att det sker skadliga 

förändringar i beteenden vid introducering av teknik. Bolstad och Endsley (2000) fann exempelvis att 

när nya redskap introducerades så kan tilliten till andra redskap skifta. Utifrån detta så föreslår Endsley 

et al. (2011) att om ny teknik ska introduceras i en kontext där det tidigare inte funnits någon så är det 

viktigt att utgå ifrån människan, att ha ett användarcentrerat förhållningssätt för att handskas med denna 

situation. Endsley et al. (2011) fortsätter och menar att ett användarcentrerat förhållningssätt som utgår 

ifrån interaktionen mellan människa och teknik leder till optimal funktionalitet i systemet. Detta handlar 

inte om att fråga användaren vad de vill ha, utan snarare ta reda på hur arbetet sker, vilka problem som 

kan uppstå och vilken information som behövs (Blandford, 2013; Endsley et al., 2011; Goodwin, 2009). 

Detta synsätt gör användaren till en värdefull källa för att hitta nya möjligheter (Endsley et al., 2011). 

Situationsmedvetenhet är enligt Cuevas, Jones och Mossey (2011) en viktig förståelse att ha vid 

digitalisering av ett komplext arbete. Situationsmedvetenhet kan förklaras som den minutprecisa 

förståelse människor har för att styra eller upprätthålla ett system (Adams, Tenney, & Pew, 1995). Detta 

kan både vara på en grupp- och individnivå (Endsley, 1995) och en förståelse av 

situationsmedvetenheten på båda nivåer är essentiell för att utveckla ett säkert, funktionellt och 

produktivt system där flera människor interagerar med varandra och teknik (Adams et al., 1995; Cuevas 

et al., 2011). Vid komplexa grupparbeten menar Cuevas et al. (2011) att det är viktigt att identifiera varje 

gruppmedlems funktion dess rutiner, arbetsprocesser, uppgifter, mål, beslut, situationsmedvetandet och 

hur det förhåller sig mellan olika roller i gruppen. Det gäller även att se vilka begränsningar människan 
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bär med sig, så som uppmärksamhets- och arbetsminnesförmåga och undersöka dessa, då de kan påverka 

situationsmedvetenhet uppmärksamhet. Om digitalisering ska ske i komplexa miljöer så krävs det att 

nödvändig information fås av systemet och att den presenters på ett sätt som gör det lätt att bearbeta av 

användare, som riskerar att ha annan konkurrerande information från omvärlden vilken vill ha personens 

uppmärksamhet (Endsley et al., 2011). På detta sätt kan situationsmedvetenhet i sin tur även gynnas och 

bli bättre med hjälp av en digitalisering (Tenney & Pew, 2006). 

Ett exempel på en komplex arbetsmiljö, där flera roller finns och arbetar ihop är räddningsdykning. På 

uppdrag av Aqwary AB ämnar denna studie att undersöka detta yrke. Aqwary AB är ett företag med 

stor passion för att förbättra dykares upplevelser genom deras dykdator Smart Console, som kan kopplas 

till dykarens lufttillförsel. Med Smar Console kan dykare kommunicera med varandra inom ett lokalt 

nätverk och få information gällande hur mycket luft dykaren har, vilket djup hen befinner sig på eller 

olika riktningar till en annan dykdator. Produkten skulle även kunna bidra med att skicka upp 

information till personer på land, vilket ger dem bättre koll på dykarna. Från en förstudie med 

räddningstjänst i Linköping så har det visats ett intresse bland räddningsdykare. Utifrån detta ämnar 

denna studie att göra en mer gedigen kartläggning av hur deras arbete ser ut i dagsläget, hur personal 

arbetar med artefakter och med varandra, hur kommunikation sker, vad som kan krångla och vad som 

fungerar bra. Detta för att ta reda på hur en möjlig digitalisering skulle kunna ske. Målet med studien 

var att undersöka möjligheten att få in digital teknik för att underlätta deras arbete och vad för krav som 

ställs på sådan teknik. Utgångspunkten är den handdator som Aqwary AB utvecklar samt en 

mottagandeskärm. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att göra en första kartlägga hur en dykargrupp arbetar i dagsläget, hur digital teknik 

kan implementeras och hur den kan förbättra individens och gruppens situationsmedvetenhet genom att 

undersöka vilken typ av information tekniken kan tillföra för dykare, dykledare och dykskötare.  

Studien kommer att besvara frågeställningarna:  

● Hur ser arbetet ut idag när dykargrupper från räddningstjänsten i Linköping och Norrköping är 

på ett uppdrag? 

● Vilka delar i arbetet skulle kunna digitaliseras med hjälp av en dykdator kopplad till en skärm 

ovan ytan? 

● Hur skulle en eventuell digitalisering positivt kunna påverka det arbete som sker idag och vad 

bör i sådana fall tas i åtanke? 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet har en omfattning på 18 högskolepoäng (480 timmar) på 60 % studietakt, utspritt på 100 dagar 

från 25 januari till 10 juni 2016. Denna tidsbegränsning medför att vissa avgränsningar av projektet 

måste göras: 

● Kravspecifikationen täcker flera genomarbetade krav, men behöver kompletteras innan 

implementering.  

● Det utfördes ingen prototyp från denna förstudie. 

● Kravspecifikationen utgår direkt från empiriskt material som bearbetats genom tematisk 

analys. 

● Fokus låg endast på hur personalen arbetar under ett uppdrag.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 

Den teoretiska bakgrunden inleds med en beskrivning av räddningsdykning, hur det skildras för att 

därefter beskriv relevanta teorier för att digitalisera ett system. Dessa utgår från situationsmedvetenhet. 

Det ges en mer ingående beskrivning av denna teori, hur den relaterar till räddningsdykning samt hur 

den fungerar i grupp. Slutligen tas teorier kring vissa mänskliga begränsningar upp, hur dessa kan 

påverka situationsmedvetandet och kan förhålla sig till räddningsdykning. 

2.1 RÄDDNINGSDYKNING 

Om inget annat sägs så utgår teorin under denna rubrik ifrån Hedberg et al. (2004) Räddningsdykning. 

Hedberg et al. (2004) skriver att räddningsdykning är en avancerad form av dykning som styrs av 

förhållningsregler från Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2010:16, Dykeriarbete, men 

även i viss utsträckning av försvarsmakten Regler för militär sjöfart, säkerhetsinstruktioner för 

dykeriverksamhet. Dessa regler säger bland annat att all dykning måste göras med en så kallad 

navelsträng, vilket är ett samlingsnamn för en lina som är kopplad från dykaren till antingen en annan 

dykare eller någon på land. Vanligast är att dykning sker med navelsträngen kopplad mellan dykaren 

och personal på land. I sådana scenarion består navelsträngen oftast av en slang med lufttillförsel som 

är sammanvävd med en lina med strömtillförsel vilken möjliggör radiokommunikation. Strömtillförsel 

kan även användas för att förse en lampa eller en dykdator med ström. Vid dessa dyk är en kombination 

av lufttillförsel och radiokommunikation det mest föredragna där dykarna har reservluft på ryggen. 

Navelsträngen fungerar i och med detta sätt att dyka som en säkerhetsåtgärd vilken säkerställer en 

lufttillförsel. Ett krav som ställs på radio vid räddningsdykning är att den ständigt ska vara igång. 

Därmed kan Personal ovan ytan ge angivelser och dykaren kan prata öppet om hur dyket går. Personalen 

kan även höra dykarens andning och märka om dykaren börjar må dåligt. I och med detta bidrar radion 

med en säkerhet till arbetsgruppen.  

Själva linan kan fungera också som ett viktigt kommunikationsmedel genom ryckningar. Det finns två 

typer av signaler: säkerhets- och arbetssignaler, samt en övergångssignal mellan dessa. 

Säkerhetssignalerna används till grundläggande information så som att fråga dykaren om allt är väl samt 

ge order om att fortsätta simma, stanna eller om dykaren ska komma upp. Dykaren kan i sin tur svara 

med att allt är väl, att hen stannar, be om mer lina eller assistans. När arbetssignaler används så kan 

personal ovan ytan ge order om att följa linans längd, antingen utåt om lina släpps efter eller inåt om 

linan är stum. Vidare kan order ges om dykaren ska simma höger eller vänster. Dykaren kan likaså svara 

på dessa signaler. I alla lägen kan dykaren signalera en nödsignal. Om det sker ska linan vara så stark 

att personal på land kan dra upp dykaren. Ett av de största problemen en lina medför är att den kan fastna 

i saker, något som både dykare och personal på land måste uppmärksamma. 
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Utöver dykaren finns det två huvudsakliga befattningar vid räddningsdykning; dykledare och 

dykskötare. Det ska även alltid finnas reservdykare på plats om något händer med dykaren eller om 

dykaren behöver bytas av. Alla befattningar fyller en viktig roll och har mycket att hålla reda på och 

förhålla sig till. Dykaren har det mest fysiskt ansträngande jobbet och samtidigt det mest regelstyrda.  

Hedberg et al. (2004) staplar upp ett antal punkter där dykaren ska: 

 Infinna sig med den order hen får från dykledaren och dykskötaren. 

 Kontrollera och säkerställa att utrustningen fungerar innan hen hoppar i vattnet. 

 Ha kunskap om hur utrustning och verktyg ska användas. 

 Veta maximal tid och dykdjup som hen får vara nere på. 

 Se till att tillräckligt med information om dykplatsen erhållits. 

 Rapportera till dykledaren efter dykning. 

 Logga sitt dyk i sin dykarbok eller dykjournal. 

Vidare har dykaren skyldighet att: 

 Känna efter och rapportera om hen är kapabel till dykning i den givna situationen. 

 Följa den order och de anvisningar hen får från dykledare och dykskötare. 

 Omedelbart meddela till dykledaren eller dykskötaren om symptom uppkommer som tyder 

på att hen inte mår bra eller om något händer med utrustningen. 

 Avbryta dyket om luft börjar ta slut. 

Dykledaren har en övervakande roll där hen leder och ansvarar för dykningen. Tid är en kritisk faktor i 

detta arbete eftersom arbetet är en fråga om en persons liv eller död. Tidspressen påverkar hur pass bra 

arbetet kan koordineras för att maximera vinst och minimera förlust. I sitt arbete ska dykledaren: 

 Säkerställa att alla fått sina uppgifter. 

 Kontrollera att dykuppdraget sker på ett säkert sätt där rätt sorts metod används och en 

beredskap finns där om en eventuell nödsituation skulle uppstå. 

 Ha koll på dykeritabeller som beskriver hur djupt och hur länge dykaren maximalt kan vara 

nere på ett visst djup. Dessa tabeller hjälper dykledaren att planera framåt av exempelvis hur 

snabbt dykarna får simma upp för att inte riskera komplikationer så som dykarsjukan eller 

djupberusning.  

 Vara ständigt uppdaterad med förhållanden så som sikt, ström och hur mycket bråte det är på 

bottnen. Dykledaren ska även vara uppdaterad med dykarens välmående och hur dykaren har 

det. Detta för att se om förhållanden och mående förändras och därefter avgöra om ny plan 

behövs. 

 Föra journal över dyket genom dykprotokoll. I dykprotokoll framgår specifikationer kring det 

utförda uppdraget; vilka som deltagit; vad för utrustning som använts; vilka som är 

uppdragsgivare eller ansvariga och vad för åtgärder som vidtagits om en dykolycka inträffat. 
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Vidare så kan uppgifterna delas upp mellan dykskötare och dykledare där de ska se till att: 

 Dykaren är säker från att hen lämnar ytan till att hen kommer upp ur vattnet. 

 Navelsträngen till dykaren är sträckt så att dykaren kan hålla sig på samma djup samt vara 

rörlig. 

 Kommunikationer fungerar och att dyket avbryts om kommunikationen bryts. 

 Vara uppmärksam på om dykaren visa tecken på dykrelaterade symptom, så som dykarsjukan 

eller djupberusning, och vidta åtgärder om detta händer. 

Ett viktigt redskap för att handskas med detta utspridda arbete är att upprätta ett antal standardrutiner 

vilket gör gruppen snabbare och säkrare vid ett uppdrag. 

Dykaren kan vara kopplad till en annan dykare och då görs ett så kallat pardyk. Navelsträngen fungerar 

då istället som en parlina vilken kopplar ihop dykarna så de lättare kan kontakta varandra. Parlinan 

används även för att maximera sökbredd om sikten är dålig. Dykarna kan då sträcka linan så de inte ser 

varandra och kan därmed söka av ett bredare område. Det finns trådlös radio för dessa dyk men används 

inte alltid, istället används handsignaler. Vid dessa dyk finns det oftast ingen dykare på land som kan 

ersätta den ena dykaren. Istället har dykarna en omvårdande relation där de fungerar som reservdykare 

åt varandra om något skulle hända. Dykskötare och dykledare ska finnas i närheten med en 

dyksäkerhetsbåt och kan följa dykarna genom de bubblor som bildas på ytan (Försvarsmakten, 2009). 

Dessa personer ska alltid på något sätt kunna varna eller kalla upp dykarna.  

2.1.1 Digital utrustning 

Hedberg et al. (2004) menar att det inte finns några regleringar för om digital utrustning kan användas 

vid räddningsdykning, men rekommenderar att det enklaste alternativet är det bästa. Ofta används 

dykarur eller djupmätare men ingen mer avancerad teknik som en dykdator. Hendrick, Zaferes och 

Nelson (2000) anser att det inte är nödvändigt med dykdatorer för de flesta arbetslag vid 

räddningsdykning eftersom dykaren ofta är begränsade till en ganska kort tid på 20-25 minuter under 

vattnet, på ett förhållandevis grunt djup. Den enda fördelen som Hendrick et al. (2000) beskriver är om 

dyk sker på större djup och under längre tid där dyket planeras på flera djup (engelsk beteckning: 

multilevel dives). Den nytta en dator skulle kunna ge är att hålla koll på djup och tiden som dykaren är 

i vattnet (Hedberg et al., 2004; Hendrick et al., 2000), något som dykarna måste ha koll för att planera 

dyket. Denna information kan dykarna få genom den djupmätare eller dykur som dykarna använder 

(Hedberg et al., 2004). Vidare så kräver digital utrustning mycket omvårdnad om det ska vara i vattnet, 

vilket är en anledning till att det inte är optimalt. Ett annat användningsområde skulle vara en 

digitaliserad dykeritabell. Enligt AFS (2010:16) så är det viktigt att arbetsgruppen har koll på en 

dykeritabell och en dator kan användas i arbetet för att representera en sådan tabell (AFS, 2010:16).  
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2.1.2 Icketekniska påverkningar 

O’Connor (2005) beskriver hur icketekniska förmågor påverkar dykaren och en dykargrupp under 

dykning i den amerikanska kustbevakningen och vad som krävs för att arbetet ska gå säkert till. I de 

icketekniska förmågorna inkluderar författaren situationsmedvetenhet, beslutstagande, gruppsamarbete 

och ledarskap samt mildrande av effekter från stress och trötthet. O’Connor (2005) anser att 

kommunikation i gruppen inte är skilt från, utan snarare är underbyggande för dessa förmågor och 

kommunikation är därmed en väsentlig förmåga i sig. Av dessa fyra icketekniska förmågor kommer 

fokus fortsättningsvis att ligga på situationsmedvetandet och mildrande av stress och trötthet. 

2.2 SITUATIONSMEDVETENHET 

Situationsmedvetenhet (engelsk beteckning: situation awareness) är en bred term vilken gett upphov till 

många definitioner. Denna studie utgår från en av de mest citerade definitionerna (Endsley, 2015) som 

är applicerbar på flera domäner (Tenney & Pew, 2006). Denna grundas i Endsleys (1988) definition ”the 

perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the comprehension of 

the meaning, and projection of their status in the near feature” (sid. 97). Denna definition kan brytas 

ner i tre nivåer (Endsley et al., 2011; Endsley, 1995, 2015; Tenney & Pew, 2006). Den första nivån 

syftar till att förnimma de relevanta elementen i omgivning genom våra sinnen och deras nuvarande 

status, attribut och dynamik. Andra nivån för att uppnå god situationsmedvetenhet handlar om att skapa 

en författningsförmåga baserad på en syntes av information från första nivån och en jämförelse i relation 

till individens mål och kunskap. Tredje nivån syftar till förmågan att förutsäga vad elementen i 

omgivningen kan ha för utfall i en kortsiktig framtid. För att en bra tredje nivån ska uppnås så måste 

personen skapa en korrekt syntes av information samt funktionen och dynamiken av systemet personen 

arbetar i (Cuevas et al., 2011; Endsley, 1995, 2015). Tenney och Pew (2006) sammanfattar dessa tre 

nivåer genom frågorna: ”’What?’ ’So what?’ ’Now what?’” (sid. 1).  

En förståelse av tid är en kritisk del för att uppnå och bibehålla högt fokus under en längre tid under 

komplexa omständigheter (Endsley et al., 2011). Exempelvis om en viss situation ska förutses så måste 

en individ förstå vad som hänt, hur snabbt det sker för att i sin tur få en förståelse av när och hur 

situationen kommer att ske. Genom en ständig projektion framåt kan strategier och responser till 

händelsen utvecklas vilket tillåter personen att vara proaktiv för att undvika många oönskade situationer 

(Endsley, 1995). Viktigt att poängtera är att hög situationsmedvetenhet nödvändigtvis inte innebär ett 

bra utfört arbete men det är fördelaktigt (Adams et al., 1995). Vidare så är situationsmedvetenhet ingen 

process utan ett kunskapsstadie i vilken individen kan befinna sig i (Endsley, 1995, 2015). Exempelvis 

har en person bättre situationsmedvetenhet om hen förstå situationen än en som läser av en skärm men 

har ingen förståelse av innebörden på det som står (Endsley, 2015). Den process och de strategier för att 

uppnå situationsmedvetenhet benämns som meningsskapande (engelsk beteckning: sensemaking) 

(Klein, Moon, & Hoffman, 2006). 
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Situationsmedvetenhet är som mest relevant i föränderliga miljöer (Wickens, Hollands, Banbury, & 

Parasuraman, 2013) så som räddningsdykning. O’Connor (2005) anser att brist på 

situationsmedvetandet är en vanlig orsak till dykolyckor. Detta då dykning är dynamiskt och risker kan 

ändras. På grund av detta måste riskbedömningar göras hela tiden. Dykledaren har en viktig roll och 

behöver få relevant information. Relevant information är att hela tiden ha uppsikt över dyket och ifall 

en distraktion uppstår kunna gå tillbaka för att dubbelkolla så att inget missats. Det gäller även att vara 

medveten om miljömässiga effekter som temperaturskillnader och vattenstatus (O’Connor, 2005). En 

bra överblick och att kunna backa och titta på problem igen, dubbelkolla med andra, behålla fokus, 

undvika tunnelseende, ta tid på sig att undersöka men även verbalisera de beslut som tas, är viktigt för 

att dykledaren ska behålla kontrollen.  

2.2.1 Situationsmedvetenhet i grupp 

Situationsmedvetenhet i grupp (engelsk beteckning: team situation awareness) definieras som ”the 

degree to which every team member possess the situation awareness required for his or her 

responsibilities” (Endsley, 1995: sid. 39). Endsley et al. (2011) och Endsley (1995) menar att varje 

gruppmedlems situationsmedvetenhet är en delmängd av en grupps situationsmedvetenhet. 

Kommunikation och informationsrepresentation kan hjälpa gruppen att uppnå en högre 

situationsmedvetandet och därmed lyckas bättre, eftersom det skapas en gemensam förståelse av 

situationen (Endsley, 1995). Relaterat till detta är delad situationsmedvetenhet (engelsk beteckning: 

shared situation awareness) (Endsley & Jones, 2001). Endsley och Jones (2001) beskriver denna delade 

situationsmedvetenhet som hur gruppmedlemmar kan förnimma och förstå relevant och delad 

information för olika positioner. Viktigt i detta är att berörda gruppmedlemmar får korrekt information 

från den första nivån av situationsmedvetenhet. Cuevas et al. (2011) menar att delad 

situationsmedvetandet är viktigt att ha i åtanke då ett arbete bestående av flera individer ska undersökas. 

Genom att förstå den delade situationsmedvetenheten i en grupp så kan system skapas för att underlätta 

och förbättra en delad situationsmedvetenhet. 

Endsley och Jones (2001) skildrar fyra kritiska faktorer som kan påverka kvalitén på en grupps 

situationsmedvetenhet. Den första syftar till att gruppmedlemmar kontribuerar med relevant information 

från alla tre nivåer av situationsmedvetenhet. Det kan innebära ett tillstånd gruppmedlemmarna är i och 

hur det påverka andra gruppmedlemmar, men även projicering av andra gruppmedlemmars handlingar. 

Exempelvis i räddningsdykning kan det innebära att dykaren meddelar siktdjup så dykskötaren kan 

anpassa hur mycket lina som ska släppas ut för att kunna effektivisera dyket. Andra faktorn innebär 

redskap som kan användas för att forma situationsmedvetandet, så som kommunikation, skärmar som 

flera använder och information som fås direkt av individer genom omgivningen. Ett exempel på detta 

kan vara den navelsträng som bland annat används för att kommunicera mellan dykare och personal på 

land. Den tredje faktorn hänvisar Endsley och Jones (2001) till mekanismer i form av gemensamma 

föreställningar gruppen har om omvärlden vilka underlättar utveckling av delad situationsmedvetenhet 
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och minskar beroendet av kommunikation och andra redskap. Detta kan vara när dykskötare och 

dykledare kan följa de bubblor som bildas på ytan från dykarna som säger vart de är. Fjärde och sista 

funktionen är processer som grupper använder för att interagera och dela information. Ett exempel på 

detta inom räddningsdykning kan vara standardrutiner som kan sättas upp av en grupp för att göra arbetet 

effektivt och säkert. Detta är kritiskt för utvecklingen av bra individuell situationsmedvetenhet och delad 

situationsmedvetenhet i grupper. 

2.3 MÄNSKLIGA BEGRÄNSNINGAR 

Situationsmedvetenhet relaterar till ett antal konstruktioner vilka kan inverka på situationsmedvetandet 

men samtidigt set som separata (Endsley, 1995). Dessa konstruktioner benämns här som mänskliga 

begränsningar som påverkar hur mycket, hur bra och hur länge en individ kan utföra en uppgift (Endsley 

et al., 2011). Dessa begränsningar påverkas av yttre och inre faktorer. Nedan beskrivs några dessa 

begränsningar som kan påverka en individs arbete och situationsmedvetenhet.  

2.3.1 Uppmärksamhet 

Uppmärksamhet är förmågan att rikta fokus och uppmärksamma något (Wickens et al., 2013). Många 

teorier har skapats kring detta, men gällande alla sorter som skapas så är det en begränsat förmåga. Det 

är en begränsad förmåga som tillåter individen att uppfatta ett begränsat antal saker som i sin tur påverkar 

situationsmedvetenhet (Endsley, 1995). Endsley (1995) menar att i komplexa system kan denna gräns 

lätt överskridas på grund av överflöd av information. Wickens (2002) och Wickens et al. (2013) lägger 

fram en modell vilken beskriver att det kan vara lättare för en individ att bearbeta information om de 

kommer från olika modaliteter (engelsk beteckning: Multiple Resource model). Denna visar exempelvis 

att om två olika typer av information, spatial och verbal information, tas upp av synen respektive hörseln 

så är det lättare att bearbeta än om endast ett sinne skulle bearbeta dessa två olika typer information. 

Detta eftersom uppfattningen och bearbetningen av dessa informationer krockar om det är samma sinne 

som förnimma det. Likaså så krockar information om det är samma typ av information, exempelvis två 

typer av verbal information. Denna förståelse av vår bearbetningsförmåga kontextualiseras i 

situationsmedvetenhetsmodellen där uppmärksamhetsteorier är högst relevant i alla nivåer. Gällande 

första nivån så kan Wickens (2002) modell bidra med en förklaring till varför all information inte kan 

uppfattas. Men den förklarar även varför allt inte heller bearbetas och därmed varför det är svårt att 

uppnå en situationsmedvetenhet på denna andra och tredje nivå. Detta uppmärksamhetssystem vi har är 

även ett ganska trögt system där individen sällan får en klar förståelse direkt på det som uppmärksammas 

(Endsley et al., 2011). 

Inom räddningsdykning är det viktigt att personal är uppmärksamma på flera olika saker 

(Försvarsmakten, 2009). För dykaren kan exempelvis vara att uppmärksamma dräkten läcker eller på 

det som sägs i radion. För annan personal kan det vara att uppmärksamma om dykaren vill ha kontakt 

eller saker i omgivningen för att säkerställa att dykeriet sker säkert (Försvarsmakten, 2009). 
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2.3.2 Arbetsminne 

Arbetsminne (engelsk beteckning: working memory) tillåter individen att modifierar uppmärksamheten 

beroende på vad för information som uppfattas (Braune & Trollip, 1982). Detta minne håller tillfälligt 

och aktivt bearbetar information tills det används och är systemet som genom asssociationer med 

medvetenhet tillåter olika modaliteter att representera objekt i omvärlden så att dessa kan kopplas ihop 

som en upplevelse (Baddeley, 1998). I likhet med uppmärksamhet begränsas detta arbetsminne av 

mängden och att vi inte kan bearbeta allt för mycket information (Wickens, 2002). För första nivån i 

situationsmedvetandet är arbetsminnet ett bidragande medel för att uppfatta relevant information 

(Endsley, 1995). Vidare för andra och tredje nivån så är denna typ av minne är väldigt viktigt för 

förståelsen av den givna situationen och projicering, eftersom det är arbetsminnet som modifierar, 

utvärderar och jämför information med andra mentala representationer och befintlig kunskap (Endsley, 

1995). Vid räddningsdykning blir arbetsminnet högt belastat där exempelvis dykledaren måste hålla koll 

på mängder av information för att kunna skapa en hög situationsmedvetenhet.  

2.3.3 Stress  

Fysisk och psykisk press resulterar i stress som kan på påverka situationsmedvetenhet i högsta grad. 

Andningsrytm ändras, pulsen ökar, energi frisläpps i kroppen och individens sätt att tänka och handla 

påverkas. Det är kroppens naturliga sätt att reagera på förändring i miljön och mot möjliga faror 

(Försvarsmakten, 2009). Denna stress kan vara till nackdel men även i viss mån vara fördelaktigt. När 

stressen blir för hög kopplas delar av hjärnan som styr mer komplicerade processer ur vilket skapar en 

automatisk reaktion utan reflektion över situationen. Individens uppmärksamhetsförmåga påverkas och 

förmågan att se helhetsperspektivet (Bacon, 1974). Även förmågan att rikta uppmärksamheten till andra 

saker påverkas. Detta riskerar att viktig information negligeras, exempelvis att hålla koll på en timer 

eller en mätare (Endsley, 1995). Ett annat problem som stress kan medföra är att arbetsminnet påverkas.. 

Ett sätt att motverka hög stress är god design (Wickens et al., 2013), till exempel genom att minimera 

mängden onödig information. 

Låg stressnivå kan också vara till nackdel eftersom motivationen till uppgiften är lägre utan stress 

(Hedberg et al., 2004). Hedberg et al. (2004) och Försvarsmakten (2009) beskriver hur prestation 

påverkas av belastning i form av en upp och nedvänd U-kurva, där individen presterar som sämst vid 

låg respektive vid hög belastning. Författarna menar att maximal prestation uppnås däremellan, under 

lagom stor stressbelastning. Vid räddningsdykning utsätts dykaren för sådan press vilket kräver att 

dykaren kan hålla huvudet kallt och vara alert under en längre period. Dykaren påverkas konstant av en 

mängd fysiska och psykiska faktorer. Fysiska faktorer är exempelvis den utrustning dykaren har, vilken 

är tung och otymplig samt vattentrycket, sikt och temperatur. De linor som är till för dykarens välmående 

kan också vara en fysisk belastning då dykaren kan behöva dra i dessa för att kommunicera eller om de 

fastnar i något. Psykisk press kan dykaren få från att det är mörkt, men framförallt att det kan handla om 

att rädda liv. 
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2.3.4 Arbetsbelastning och komplexitet 

I den modell Wickens (2002) lägger fram kring människans begränsade uppmärksamhetsförmåga, så 

har arbetsbelastning (engelsk beteckning: workload) stor påverkan. Mängden arbetsbelastning har även 

stor inverkan på situationsmedvetenhet (Endsley, 1993). Arbetsbelastning kan beskrivas som relationen 

mellan hur mycket resurser det går åt till att handskas med en uppgift (Wickens, 2002). Genom att 

kombinera skillnaden mellan låg och hög situationsmedvetenhet och skillnaden mellan låg och hög 

arbetsbelastning så får Endsley (1993) fram fyra möjliga scenarion. Första är när det både är låg 

situationsmedvetenhet och låg arbetsbelastning. Här har operatören i situationen en dålig förståelse av 

vad som sker och arbetar inte aktivt med att lista ut vad som sker. Andra scenariot är låg 

situationsmedvetenhet med hög arbetsbelastning där operatören står med mycket information men dålig 

förståelse och problem kan uppstå. Tredje scenario är då operatören har hög situationsmedvetenhet men 

låg arbetsbelastning. Detta är ett idealiskt stadie där operatören har en översikt av informationen som 

lätt kan bearbetas. Fjärde scenariot är då det både är hög situationsmedvetenhet och hög 

arbetsbelastning. Vid detta scenario så arbetar operatören hårt men lyckas även att lösa uppgifterna. Om 

arbetsbelastning är för hög så blir det svår för en person att koncentrera sig på uppgiften. I dykning är 

det viktigt att inte ha för hög arbetsbelastning. Därmed är uppgifter och resurser uppdelat mellan 

befattningar (O’Connor, 2005). 

Ytterligare en faktor som påverkar en individs arbete och situationsmedvetenhet är hur komplex 

situationen är (Endsley, 1995). Arbetsbelastningen och situationsmedvetenhet påverkas beroende på 

antalet komponenter i systemet och dynamiken mellan dessa komponenter. Det påverkas även av hur 

många uppgifter en individ arbetar med och hur många beslut som måste tas. När belastningen och 

kraven från systemet går bortom en människas arbetsminnes- och perceptionsförmåga påverkas 

situationsmedvetenheten negativt (Endsley, 1995). Är en individ däremot insatt i systemet, vet vad som 

bör uppmärksammas, hur data ska interageras och har förmågan att utveckla en hög 

situationsmedvetenhet så kan individen lättare handskas med komplexitet. I räddningsdykning kan detta 

innebära att dykledaren har en förståelse för all information som representeras och vet vad som är viktigt 

för situationen. 
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3 METOD 

Metoden har följt ett tankesätt Liedtka och Ogilvie (2011) använder där de ställer upp fyra 

utgångspunkter; vad är (engelsk beteckning: what is), tänk om (engelsk beteckning: what if), vad sticker 

ut (engelsk beteckning: what wows) samt vad fungerar (engelsk beteckning: what works). I denna studie 

användes endast de två första utgångspunkterna – vad är och tänk om. Vad är syftar till att ta reda på 

hur det ser ut i dagsläget. Detta gjordes genom semistrukturerade kvalitativa studier (Blandford, 2013) 

i form av en observation och intervjuer samt sorteringsövning. En kombination av intervjuer med 

slutanvändare eller (områdesexperter, engelsk beteckning: subject matter experts) och observation av 

en representativ händelse är en bra kombination för framtagning av rik och användbar information 

(Endsley, 1995; Goodwin, 2009). De olika metoderna frambringar olika typer av resultat. Observation 

användes för att visa problem som under intervju kan ses som normala och något en individ måste 

förvänta sig (Gillham, 2008). Observation av människor i deras vardagliga miljö eller i den miljön de 

arbetar är ett användbart förhållningssätt för minimering av självrapporteringsfel från forskaren 

(Goodwin, 2009). Endast observation fungerar inte för att förstå och tolka allt som ses (Goodwin, 2009), 

därför utfördes intervjuer och en sorteringsuppgift, för att få fram vad medverkande finner är viktigt för 

varje befattning. Observation, intervju och sorteringsuppgift användes för att utveckla en 

kravspecifikation för en digitalisering i arbetet idag. Kravspecifikationen representerar den andra 

utgångspunkten tänk om. Denna kravspecifikation ämnar att fungera som en grund för vad som kan 

finnas i en framtida digital prototyp av en dykdator som är kopplad till en mottagande skärm ovan ytan. 

3.1 DELTAGARE 

Deltagarna var personal från räddningstjänsten i Linköping och Norrköping. Räddningsdykargruppen 

arbetar väldigt nära varandra och personalen ses som en helhet där alla parter (dykare, dykskötare och 

dykledare) behövs för ett fortskridande arbete. Vid observationsstudien deltog en dykledare, två 

dykskötare, två dykare samt två extrapersonal under dykningen. Extrapersonalen studerades inte utan 

fokus ligger på de tre nämnda befattningarna.  

Intervjuer fördes med alla tre befattningar och totalt intervjuades sex personer (fem på Linköpings 

räddningsstation och en i Norrköping). Samtliga intervjuade är utbildade och erfarna dykskötare. Fyra 

av de sex intervjuade var utbildade inom alla tre befattningar. En var utbildad dykare och dykskötare. 

En var endast dykskötare. Vid intervjuerna antogs därmed att alla hade bra koll på vad arbetet i varje 

befattning innebär och kunde diskutera varderas arbetsuppgift. Av de intervjuade var en med på 

observationen. De intervjuade utförde en sorteringsuppgift. Av alla som intervjuades och observerades 

var det endast en kvinna som deltog i studien, vilket speglar den könsfördelning som finns inom 

räddningstjänst idag som säger att endast ett fåtal är kvinnor (Brunzell, 2015).  
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Alla som deltog i studien gav sitt medgivande. Vid observationen godkändes inspelning av film och ljud 

samt fotografering. Samtliga blev informerade att känslig information bör nämnas till observatören. 

Detta gjordes muntligt med alla samlade i en grupp. Innan intervjun påbörjades fick deltagarna 

information om vad som skulle ske och att de hade full anonymitet. De fick även skriva på en 

medgivandeblankett där de intygade om sitt medgivande och vilka rättigheter de hade. De meddelades 

även att de när de ville fick avsluta intervjun utan att behöva förklara varför. 

3.2 OBSERVATION 

En första datainsamling skedde genom en observation av ett simulerat drunkningslarm där två personer 

befarades ramlat i en å i centrala Linköping. Ett räddningspådrag utfördes där lina mellan dykarna och 

dykskötare användes. Vid tillfället simulerades radiohaveri samt en olycka med ena dykaren. Efter att 

övningen var avslutad så hade arbetsgruppen en sammanställning och ett möte kring vad som hade hänt, 

hur det hade gått och vad som kan tänkas på till nästa dykuppdrag. 

3.2.1 Tillvägagång 

Observationen utgick från en semistrukturerad metodik (Gillham, 2008), vilket är en användbar metod 

för identifiering av praktiska problem som kan uppstå och upplevas. Vid semistrukturerade 

observationer används ett öppet förhållningssätt utefter tydligt mål. Målen är i sin tur öppna eftersom 

observatören inte alltid kan förutse vad som hittas (Gillham, 2008). Observationen utgick ifrån att 

granska hur ett uppdrag kan utspela sig och hade ett fokus på kontexten i sin helhet. Syftet med 

observationen var att undersöka helheten från en utomståendes perspektiv av hur och vad en grupp samt 

individer i gruppen arbetar och kommunicerar vid ett uppdrag. Observationen utfördes på ett icke-

deltagande sätt (engelsk beteckning: non-participatory) (Gillham, 2008) genom att stå avsides och i den 

mån det gick inte vara i vägen för arbetet. I enlighet med Endsley et al. (2011) undersökte observationen 

arbetsgruppens handlingar, uttalanden eller påståenden och aktiviteter vilket gav en första förståelse av 

hur ett uppdrag kan se ut, hur personalen arbetar med varandra och vilka problem som kan uppstå.  

3.2.2 Material 

Materialet bestod av anteckningar från observationen. Anteckningarna bestod av situationer och av vad 

personer sa. Två kameror användes. Den ena kamera riktades mot den ena halvan av arbetsgruppen och 

filmade deras arbete. Den andra kameran användes för at ta foton av situationer som den första kameran 

inte kunde se. Ljudinspelning gjordes av vissa samtal. 

3.2.3 Analys 

Data strukturerades upp i ett dokument där hela händelsen kunde läsas i en flytande text i en kronologisk 

ordning kompletterat med bilder. Informationen användes för att se vad som händer, hur personalen 

arbetar och vad de behöver veta i sitt arbete. Dokumentet sammanställdes under teman som speglade 

arbetet. Detta datamaterial användes för att strukturera intervjuer samt tillägg till sorteringsövningen. 
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Efter intervjudata sammanställts fungerade observationsresultatet som validering och komplettering av 

intervjuresultat genom att ta upp aspekter som inte täcks upp, i liket med Endsley et al. (2011). Likaså 

användes resultatet från observation för komplettering av den kravspecifikation som togs fram utifrån 

intervjudata. 

3.3 INTERVJUER 

Intervjuerna följde en semistrukturerad metodik då det är en etablerad teknik för undersökning av en 

målgrupps uppfattningar och erfarenheter (Blandford, 2013). Denna metodik innefattar att en struktur 

följs men följer upp det som den intervjuade säger genom följdfrågor. I enlighet med Endsley et al. 

(2003) och Goodwin (2009) följde denna struktur teman och exempelfrågor som intervjuaren vill ha 

svar på.  

3.3.1 Tillvägagång 

I enlighet med Blandford (2013), Endsley et al. (2011) och Goodwin (2009) framställdes en 

intervjuguide vilken intervjuaren kunde förhålla sig till under intervjun för att försäkra att alla intressanta 

områden togs med (Blandford, 2013) och underlättande för att hålla sig till ämnet (Endsley et al., 2011). 

Strukturen på intervjuguiden och intervjuerna följde Legard, Keegan och Wards (2003) som beskriver 

en process bestående av sex delar; (1) ankomst – där största vikten låg att skapa en god relation, (2) 

introducera forskningen – här informerades och säkerställdes det att intervjuade visste vad studien och 

situationen innebar, (3) påbörja intervju – användes för att samla in bakgrund för resterande intervju, 

(4) under intervju – här undersöktes önskade områden och genom aktivt lyssnande (Goodwin, 2009), 

där intervjuaren ständigt försöker hålla fokus på vad som sägs och sagts, för att hitta och ställa öppna 

följdfrågor för en mer detaljerad och djupgående intervju (Blandford, 2013). Exempel på följdfrågor var 

att fråga vad som är bra eller dåligt med en viss sak eller varför det är på ett visst sätt. Det ställdes även 

domänspecifika frågor (Endsley et al., 2011); Vad behöver du veta för att ta det beslutet? Hur sker ett 

arbete på ett dåligt sätt? Vad skulle vara ett exempel på någon med riktigt bra situationsmedvetenhet? 

Hur använder du den informationen? Hur säker är du på att den informationen är tillförlitlig och valid? 

Hur påverkar det dina beslut? Anteckningar i form av nyckelord fördes så att områden inte 

återupprepades för mycket. (5) avslutning av intervju – såg till att intervjuaren inte lämnade några lösa 

ändar och avslutningsvis (6) efter intervjun – där deltagarna tackades och gavs information om vad som 

skulle hända härnäst. Frågorna som ställdes upp utgick ifrån Endsleys et al. (2011) och Goodwins (2009) 

teorier kring att undersöka övergripande mål som är relevanta för ett arbetes utförande och hur hög 

arbetsprestation uppnås. Frågorna ämnade att ta reda på individens perspektiv på hur gruppen arbetar 

men även hur de arbetar enskilt. Den intervjuguide som skapades följdes inte till punkt och pricka utan 

var just en guide där frågorna skulle följas på ett övergripande sätt (intervjuguiden kan ses under 

rubriken bilagor). 
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3.3.2 Material 

Intervjuerna utfördes på den brandstation där de intervjuade arbetar eftersom intervjuer på platser som 

är familjär för intervjupersonerna samt i kontexter där den potentiella produkten kan komma till 

användning är att föredra (Goodwin, 2009). Att intervjua på ett sådant sätt bidrar med minskad risk av 

detaljmissar eftersom intervjupersonerna kan komma på saker när hen tittar sig omkring i rummet 

(Goodwin, 2009). Under två intervjuer hände det att larmet gick, vilket medförde en paus i intervjun 

som sedan återupptogs när de kom tillbaka.  

Data samlades in genom inspelning av intervjuerna med hjälp av mobiltelefon samt genom kontinuerliga 

anteckningar. Inspelningarna och anteckningarna transkriberades omgående (Blandford, 2013). Varje 

intervju transkriberades selektiv transkribering (engelsk beteckning: selective transcribing) (Blandford, 

2013), där endast relevant data enlig studiens teman transkriberades. Selektiv transkribering användes 

för att göra data överskådlig. Data transkriberades på ett sätt där vad som sades skrevs ned men ingen 

anmärkning gjordes till hur det sades. 

3.3.3 Analys 

Metodiken för analys följde Braun och Clarkes (2006) upplägg för tematisk analys, för att förklara hur 

arbetet går till och vilka roller som finns. Studien följde nedanstående sex faser av tematisk analys 

(Braun & Clarke, 2006): 

1. Bekanta sig med data genom att läsa data flera gånger och anteckna idéer som kommer upp. 

Eftersom data transkriberades och analyserades av rapportförfattaren så låg inte mycket fokus 

på denna fas.  

2. Generera initiala koder från en systematisk avkodning av transkriptioner. Detta gjordes i likhet 

med (Goodwin, 2009) som beskriver enfallsanalys (engelsk beteckning: single-case analysis) 

där en intervju i taget studerades. De koder som dras ut benämner Boyatzis (1998) som ”the 

most basic segment, or element, of the raw data or information that can be assessed in a 

meaningful way regarding the phenomenon” (Boyatzis, 1998: sid. 63). En kod kan exempelvis 

vara riskbedömning från meningen ”Under räddningsdyk är det av vikt att det bedöms risker”. 

Data undersöktes även en extra gång för att hitta ytterligare koder.  

3. Söka efter teman genom att samla och gruppera koder till större teman för vidare analys. Teman 

skapades genom att analysera hur olika koder kunde kombineras och formas till ett övergripande 

tema. Data strukturerades in i en tankekarta där huvudsakliga övergripande teman och 

underteman finns. Undersökning och jämförelse av alla koder utfördes för att identifiera trender, 

mönster och beteenden. 

4. Utvärdera teman syftar till en kontroll så att teman fungerar med data. Här uteslöts teman om 

inte tillräckligt mycket data stöttade dem, slogs ihop med andra teman om de täcke samma 

områden eller delades upp om de var för breda. 
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5. Definiera och namnge teman är en iterativ förfining av teman där det gäller att identifiera 

essensen i vad varje tema handlar om och bestämma vilka aspekter av data varje tema fångar. 

För varje tema skapades en analys av vad de betydde och berättade, i relation till de 

forskningsfrågor som ställts upp. Till slut namngavs teman för att ge en förståelse över vad de 

handlade om. 

6. Producera rapporten innefattar att den slutgiltiga analysen och redovisningen av data på ett 

förståeligt och övertygande sätt, tillsammans med exemplifiering med utdrag ur data. Denna fas 

är det som kan läsas under rubriken resultat. 

3.4 SORTERINGSUPPGIFT 

I sorteringsuppgiften fick deltagare rangordna ett antal påståenden under befattningarna: dykare, 

dykskötare och dykledare. Uppgiften grundas från kortsortering (engelsk beteckning: card sorting) 

(Goodwin, 2009) där deltagare ska sorterar in funktioner under kategorier i den ordning som de finner 

mest lämplig. Metoden är menad att ge en inblick i vad deltagare tycker är relevant information. 

Deltagarna sorterade efter vad de fann var mest till minst viktigt för den givna befattningen. Deltagarna 

tilldelades även ett antal tomma lappar vilka de fick fylla i om de tyckte att något påstående saknades. 

De förbestämda påstående togs fram från undersökning av relevant litteratur om räddningsdykning 

(Försvarsmakten, 2009; Hedberg et al., 2004), samtal med handledare på Aqwary AB om vad som är 

potentiellt möjligt med deras produkt samt information från observationen (alla påståenden för 

respektive befattning kan ses under rubriken bilagor). 

3.4.1 Analys 

Deltagarna tillgavs inget scenario eller utgångspunkt utan ombads bara sortera påståenden utefter hur 

viktigt de ansåg de var. Därmed lades ingen större vikt i själva ordningen på lapparna eftersom tankesätt 

mellan deltagare kan ha skiljt sig åt, utan snarare på det faktum att lapparna var med i en kategori. 

Resultatet strukturerades upp i ett Excelldokument. Varje blad representerade en kategori. Varje kolumn 

i bladet representerade ett påstående och varje rad en deltagare. Om deltagaren satt ut det givna 

påståendet på sin sortering angavs detta därunder. I slutgiltiga resultatet visas endast de påståenden som 

mer än hälften av deltagarna satt på sin lista. Om exempelvis endast två deltagare satt ut alternativet på 

sin lista togs det inte med. 

3.5 KRAVSPECIFIKATION 

För att besvara frågan tänk om togs en kravspecifikation fram. Goodwin (2009) poängterar att en 

kravspecifikation inte ska utgå från författaren, andra produkter eller vad intervjupersoner önskar. Utan 

ska utformas från bearbetad data. Kravinsamling skedde därmed först när situationen var känd (Liedtka 

& Ogilvie, 2011) genom systematisk genomgång av intervjuresultatet (Goodwin, 2009). Detta hade sin 

utgångspunkt i att implementera en digital produkt, dykdator kopplad till skärm ovan ytan. 
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Krav i denna studie är så kallade behov som kan generera lösningar (Goodwin, 2009). Krav är högt 

uppsatta behov som behöver tas hänsyn till och inte specifikationer över vad som ska finnas med i den 

tänkta produkten. Totalt samlades tre typer av krav in; funktionskrav, produktkvalitet och begränsningar 

(Goodwin, 2009). Funktionskrav är i denna studie verb som beskriver vad användaren möjligen borde 

kunna göra med produkten. Dessa krav inkluderar handlingar och informationsbehov som en användare 

kan ha. Produktkvalitet syftar till de krav en produkt ska klara av i omständigheten. Exempelvis hur 

mycket belastning produkten bör tåla eller hur snabbt systemet bör bearbeta filer. En annan kvalitet är 

den emotionella som visar vad produkten ska väcka för känslor. Begränsningar är de begränsningar som 

kan finnas runt produkten. Det kan vara kostnader för utveckling och tillverkning eller vilka regleringar 

systemet måste följa. Vid framtagning av följande kravspecifikation är begränsningar problematiska 

omständigheter som fångats upp i analysen. Resultatet kontrollerades med handledare, teori samt 

resultat från observation och sorteringsuppgiften. Kravlistan sammanställdes till sist i tabeller vilka kan 

ses i resultatet. 
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4 RESULTAT 

4.1 INTERVJUER 

Fyra större teman togs fram genom tematisk analys och i relation till studiens frågeställningar. Dessa 

benämns som och beskriver arbetsgruppen, uppdragstyper, dykmetoder samt digitalt hjälpmedel och 

magiskt verktyg. Under temat arbetsgruppen kommer de olika befattningar (dykare, dykskötare samt 

dykledare) framföras som enskilda delteman och beskriva hur de arbetar på ett rent generellt plan. Ett 

annat tema som kommer beskrivas i detta större tema är dynamiskt arbete som går in på hur 

befattningarna inte alltid är fasta. Temat uppdragstyper syftar till att förklara de två övergripande 

förhållningssätten som finns för räddningsdykning: eftersök och dyklarm. Det tredje större temat, 

dykmetoder ämnar att förklara de två dykmetoder som används genom de två temana lindyk samt pardyk. 

Här förklaras vad som är viktigt och hur kommunikation sker i vardera dykmetod. Sista huvudsakliga 

temat, digitalt verktyg och magiskt verktyg tar upp vad för digital utrustning som används idag och hur 

intervjupersonerna beskriver ett önskat hjälpmedel. 

4.1.1 Arbetsgruppen 

När räddningsdykning genomförs åker det alltid ut en grupp på minst fem personer fördelade på tre 

befattningar; en dykledare, två dykskötare och två dykare. Dessa tre befattningar har olika, men lika 

betydelsefulla roller. 

Dykledaren 

Dykledaren har en samordnande och ansvarig roll under dykning där hen ska säkerställa att ett område 

sökts av. I arbetet gäller det att vara taktisk och planerand. Intervjuperson 2 poängterar detta genom att 

ställa upp ett antal frågor som dykledaren måste fråga sig:  

Vad gör vi om vi hittar en person? Vart kan vi ta upp dem? Har vi ambulansen här som kan ta hand 

om dem om vi får upp dem på kajen? Hur gör vi i nästa läge? Och hur gör vi värsta tänkbara 

scenariot om vi inte hittar dem? Hur letar vi på effektivaste sätt? 

Genom att samla in relevant information gör dykledaren val för att strukturera upp sökandet så att det 

sker på ett enkelt och säkert sätt men samtidigt så effektivt som möjligt. Mycket arbete ligger i att 

minimera informationen till det absolut viktigaste gällande vad det som söks efter, vart det skett, hur 

strömt och djupt det är i vattnet. Intervjuperson 6 förtydligar dykledarens arbete med att sammanfatta 

det i fyra punkter som hen jobbar utefter: 

 Vi har en standardgrej, man ska ha målsättningen, man har dykmetod, sökmetod och säkerhet. 

Målsättning syftar här till vad som ska uppnås med ett uppdrag. Dykmetod hänvisar till hur dyket ska 

ske, vilka hjälpmedel som ska användas etcetera. Intervjuperson 6 beskriver närmre vad hen menar med 

dykmetod: 



19 

 

Vilken metod kör vi? ’Ja vi kör två dykare i vattnet som dyker’. Annars kanske det kan vara någon 

på ytan och då kanske man säger att ’en av er blir ytlivräddare’, räddar på ytan, ’du dyker och du 

dyker med radiolina och luft från ytan’. Eller är det att man ska dyka med båda dykarna i och gör 

ett pardyk. Det är själva dykmetoden. 

Med sökmetod menas att välja rätt metod som är lämplig för situationen, att komma fram till hur ett 

område ska sökas av. Säkerhet poängteras som den viktigaste uppgiften dykledaren har och något som 

ständigt jobbas med. Det är ett jobb där det gäller att förebygga möjliga risker i största möjliga mån. 

Intervjuperson 4 bekräftar detta med att säga: 

En dykledare bedömer framförallt risker om vad som kan hända med dykarna men även andra typer 

av risker som miljö, yttre påverkan och så vidare. 

En del i detta säkerhetsarbete sker genom två avlämningar. Den första avlämningen sker innan dykaren 

hoppar i då dykskötaren meddelar till dykledaren om ursprungsluft och om dykaren mår bra. 

Intervjuperson 3 förklarar varför detta görs: 

Men dykskötaren ska också meddela hur mycket luft det är i paketet på ytan, vi kallar det DP1. Och 

det är för att förhindra att man inte glömt att dragit på. Och den rutinen har tillkommit efter sådana 

händelser. 

Den andra avlämningen sker när dykaren kommer upp. Då vill dykledaren veta motsvarande information 

om hur mycket luft som dykaren har kvar och om hen mår bra och vilket djup som hen varit på. En 

huvudsaklig anledning till denna avlämning är för att kontrollera att inga symptom på komplikationer 

finns hos dykaren. Intervjuperson 5 berättar:  

Varför man gör det är för att man ska se att dykaren är redig, att han är klar och inte påverkad på 

något sätt, han kan läsa av hur mycket han varit på och han ska titta i ögonen så man ser om det är 

något konstigt så ska han säga om han är okej och kan bedöma den fysiska statusen. 

Under själva dyket har dykledaren förhållandevis dålig koll på dykaren och beroende på dykmetod kan 

möjligheterna för att få koll variera. Detta kommer behandlas under temat dykmetoder. Det gäller att 

dykledaren vet hur dykaren kan påverkas under vattnet, beroende på djup och tid, för att kunna förutspå 

möjliga händelser. Som intervjuperson 6 menar så måste dykledaren: 

 /…/ ha koll på det här om det kan ske att dykaren är nere länge på ett djup och därmed måste ta 

etappstopp upp. 

Dykskötaren 

Dykskötaren har en mer svårdefinierad roll än både dykledaren och dykaren. Det är en roll som varierar 

mer beroende på vilken typ av dyk som görs där hen i en situation har betydligt mer ansvar än i en annan. 

Detta kommer beskrivas närmre under temat dykmetoder där hen i ena metoden som beskrivs är länken 

mellan dykledaren och dykaren och därmed har en betydande roll där hen ständigt är upptagen. 

Dykskötarens fokus ligger fullt på dykaren för att guida honom till rätt plats. Generellt går det att säga 
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att dykskötaren agerar som dykledarens förlängda arm genom att ha koll på dykaren och därmed sköta 

ett mer uppgiftfokuserat arbete än vad dykledaren gör, som måste ha ett mer övergripande fokus. Om 

det är möjligt så ska dykskötaren få relevant information från dykaren för att sedan skicka vidare till 

dykledaren som i sin tur planerar framåt. Den information dykskötaren alltid har tillgång till är bubblor 

från dykaren, genom vilka dykskötaren kan utläsa hur frekvent dykaren andas för att kontrollera hur 

dykaren mår. Bubblorna visar även vart dykaren befinner sig och indikerar vart hen sökt. Intervjuperson 

4 ger ytterligare ett exempel på hur bubblor kan tolkas: 

För så är det att ju längre ner man är desto mindre bubblor och om man är högre upp så är det 

större bubblor. 

Dykaren 

Dykarens uppgift skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan gångerna, utan det är snarare 

förhållningssättet som varierar beroende på den dykmetod som används. Oavsett dykmetod så måste 

dykaren vara snabb med att få på utrusning och se till att den funkar för att vara redo innan dykargruppen 

kommer på plats. Väl under vattnet är det ett hårt, men inte särskilt avancerat jobb, om det inte handlar 

om djupare dyk. Det är ett ständigt aktivt arbete där det gäller att simma på, vara så effektiv som möjligt 

och följa den order som dykledaren och dykskötaren ger. Dykaren behöver därmed inte veta så mycket 

under dyket men hen måste ha koll på hur mycket luft som finns kvar, om dykpaketet utnyttjas, vilket 

djup dykaren är på samt tiden för dyket, om det dyks på tid. Om det skulle komma fram ny information 

från ytan, exempelvis om sökning sker på fel plats, så är detta bra för dykaren att veta genom radio, men 

detta är inte alltid möjligt. Intervjuperson 5 sammanfattar de största behoven: 

Så luften, djupet och tiden. 

Vid direkt livräddning kan arbetet som dykare bli stressigt, vilket kan påverka arbetet i stort. För att inte 

stressa upp sig är det viktigt att dykaren kan behålla lugnet och känna sig trygg. En viktig aspekt i att 

känna sig trygg är att ha koll på utrustningen och känna sig säker med den, men även att vara trygg med 

personalen på land och lita på att de sköter sitt jobb. Intervjuperson 1 bekräftar denna trygghet:  

Man vill vara trygg med utrustningen och dykorganisationen. Det är det vi övar för. 

Dykaren är heller aldrig ensam utan har alltid någon kopplad till sig, antingen en annan dykare eller 

dykskötaren på land. Dykarna fungerar även som reservdykare åt varandra om något skulle hända. Dessa 

åtgärder är till för att dykaren ska vara trygg och minimera risken för en olycka. 

Dynamiskt arbete 

Befattningarna som beskrivits är inte alltid fasta utan om personerna i arbetsgruppen har utbildning för 

flera av posterna kan de rotera. Detta medför att flera i arbetsgruppen har god koll på vad varje befattning 

gör. Intervjuperson 2 bekräftar detta: 
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Det är det som är positivt att det är många som är dykledare också, att man har kunskapen om båda 

befattningarna. Man kanske har mera förståelse som dykare när man får vänta två minuter innan 

man får hoppa i vattnet, när man förstår taktiken och att man måste ha en vettig metod innan man 

bara kastar i dykarna. Samtidigt så har man sin roll precis som man har i sina andra arbetsuppgifter. 

Är man dykare den här dagen så gäller det att man är dykare också och inte blandar sig in i hans 

(dykledarens) tänk. 

Som framgår så är det viktigt att alla infattar sig i den befattning som personen blir tilldelad och inte 

blandar in sig i andras arbete, att tillit finns till att varje personen gör det den ska göra, att dykskötaren 

söker av sitt tilldelade område, att dykaren följer order och litar på att de är rätt och att dykledaren 

planerar framåt. Beroende på hur nära inpå olyckan en individ är så arbetar befattningar med olika 

tidsramar. Intervjuperson 5 förklarar närmre: 

Man jobbar med olika tidslinjer kan man säga. Och beroende på hur nära olyckan man är så har 

man kortare tidslinje och på det viset så har man begränsad möjlighet att ta in information. 

4.1.2 Uppdragstyper 

Räddningsdykare arbetar på två olika sätt, med planerade respektive oplanerade uppdrag. Planerade 

uppdrag kan vara att hjälpa polis att söka eller ta upp föremål, eller eftersök av personer, då det inte 

finns något liv att rädda. Oplanerade dyk är ofta dyklarm, där det befaras att en person ligger i vattnet. 

Det som skiljer sig är förhållningsättet. Planerade dyk är mer likt övningstillfällen där mer tid kan läggas 

ner eftersom det inte är någon större brådska. Gruppen kan i större utsträckning samordna för att välja 

rätt metod. Intervjuperson 6 bekräftar detta: 

Men om man dyker mer planerade dyk så kanske det blir mer dykgenomgång innan. Men om det är 

på larm så måste man begränsa vad som är viktigt att veta just vid det tillfället. /…/ Då hinner man 

inte med mer. 

Men oavsett om det är ett dyklarm, ett polisuppdrag eller om ett övningstillfälle så finns samma risker. 

Som intervjuperson 2 säger:  

Dyker du så är det på riktigt varje gång. Kör man en rökdykarövning så kan man köra en sökövning 

utan att det är varmt då man kan köra i diskorök. Då blir det inte på riktigt liksom /…/ Risken är 

densamma varje gång vi dyker. 

4.1.3 Dykmetoder 

Som intervjuperson 6 tidigare säger när dykmetod beskrivs i undertemat dykledaren finns det två typer 

av dykmetoder, där dykaren antingen är kopplad med en lina till personal ovan ytan, vilket kommer 

benämnas som lindyk, eller är kopplad med en annan dykare, annars kallat pardyk. 
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Lindyk 

Denna dykmetod är den som eftersträvas att använda eftersom linan kan ge möjlighet till 

radiokommunikation och luft. Vid denna metod har dykaren antingen endast radio och dyker med luft 

från dykpaketet eller både radio och luft, vilket bekräftas av intervjuperson 3: 

Vi har radio när vi dyker med luft från ytan men så har vi även radiolina om vi inte har luft från 

ytan. 

Denna förstnämnda kombination är den som eftersträvas då den medför större trygghet för dykaren som 

kan hålla ett större fokus på själva uppgiften och mindre uppmärksamhet på luftåtgången. Intervjuperson 

6 förklarar närmre: 

Det bästa är att ha luft från ytan för då blir dykaren trygg också, för han kan bli orolig för att man 

drar för mycket luft. Då är det en trygghet att man vet att man har gott om luft då den är från ytan 

plus sitt egna och då kanske man känner sig tryggare och pulsen går ner. 

Dykskötaren har en viktig roll, om inte den viktigaste rollen, när denna typ av dyk görs då hen fungerar 

som mellanhand mellan dykaren och dykledaren. Intervjuperson 2 beskriver detta närmre: 

 Han blir länken mellan dykaren och dykledaren. Det är han som rapporterar upp med djup och sikt, 

hur trötta de är, hur mycket luft de har kvar. Så han blir dialogen mellan dykaren och dykledaren 

hela tiden. 

I detta måste dykskötaren vara lyhörd genom at känna signaler från linan, tyda bubblor samt lyssna på 

dykaren genom radion. Dykskötaren ska även meddela dykledaren när dykaren lämnar ytan och bottnen 

och från vilket djup. Förutom det som nämns i citatet ovan vill dykledaren få en övergripande koll på 

hur arbetet fortskrider, hur stort område som sökts av och hur mycket luft dykaren har. Om dykledaren 

redan har denna information behöver inte dykskötaren veta det i samma utsträckning då det är 

dykledaren som planerar framåt. Intervjuperson 6 förtydligar detta: 

 Men det är mycket sådär att han (dykskötaren) behöver inte riktigt (veta något) om han (dykledaren) 

får det (betydelsefull information). 

I arbetet vid lindyk är det även betydande att dykskötaren får rätt information från dykledaren så dykaren 

kan styras rätt. Intervjuperson 4 beskriver dykskötarens informationsbehov närmre: 

Han vill få mer information beroende på vilken typ av dyk det är, ’här ska jag stå’ ’här ska min 

dykare hoppa i’, ’mellan dessa två märken ska min dykare söka och gå’. 

Dykaren blir i och med detta arbetssätt dykskötarens verktyg som sveper över bottnen för att söka av. 

Dykaren kan inte och får inte göra så mycket mer än spänna linan och jobba efter det dykskötaren säger. 

Som intervjuperson 1 säger: 

/…/dykskötarna styr via linan och dykarna är verktyget som de jobbar med. 
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I och med detta blir båda händerna upptagna, vilket intervjuperson 1 förtydligar: 

Jag har linan i höger hand när man ska simma höger och om man ska simma vänster så tar man 

den i vänster. Och den andra handen jobbar jag med genom att antingen dra mig med eller söka av. 

Arbetet bygger på att kommunikationen fungerar till dykaren, vilket kan ske på två sätt vid lindyk, 

antingen genom radio eller med linsignaler. 

Linsignaler 

Kommunikation genom linsignaler är den mest grundläggande kommunikationen mellan dykare och 

dykskötaren. Den består av ett antal förbestämda signaler som alla i dykgruppen måste kunna, vilket 

bekräftas i citaten från intervjuperson 4: 

/…/ alla ska kunna signalerna om hur de fungerar, om man går på sök- eller säkerhetssignaler och 

vi går nästan alltid på sök då det är livräddning vi pratar om. Men stegen mellan, hur gör man för 

att gå över till säkerhetssignaler, vilka kommandon är det man kör, det ska alla kunna. 

Det är ett system som fungerar bra och kan till och med vara lättare än en verbal kommunikation då det 

alltid fungerar. Dock kan inte linsignaler signalera på en detaljerad nivå än de förbestämda signalerna, 

vilket kan medföra stor ovisshet om radio inte används. Personal på land har då dålig koll på dykarens 

tillstånd gällande luft, välmående, sikt och djup. Om det skulle dyka upp någon ny information så kan 

inte denna förmedlas på något enkelt sätt, vilket bekräftas av intervjuperson 5: 

 Sen givetvis om man får någon ny information till dykaren, att man vill att personen ska dyka någon 

annanstans, eller vi ska flytta på oss, att det kommer en båt eller vad det nu kan vara. Det kan man 

inte förmedla utan kommunikation egentligen på ett bra sätt. 

Om ett problem eller en olycka skulle ske så vet inte personal ovan ytan vad som är fel förrän dykaren 

kommit upp. Något som intervjuperson 2 poängterar är problematiskt: 

/…/ då får man nödsignal upp och då vet man inte vad som har hänt då detta inte kan frågas utan 

radio ’sitter du fast, har du slut på luft?’. 

I dessa lägen får personalen på land avvakta och ha is i magen, som citatet nedan från intervjuperson 1 

säger 

Om inte radion skulle fungerar då blir det med lite is i magen men sen med linsignaler för att 

kontrollera dykaren. Väldigt lite is i magen men ändå en liten paus för att se om det var tillfälligt 

och sen om man inte får någon kommunikation. Det kan ha hänt vad som helst och då måste man ju 

ha ner andra dykaren dit och det tar ju en stund. 

Radio 

Radiokommunikation ger en trygghet för alla parter i dyket eftersom dykaren kan kommunicera mer 

fritt och dykskötaren samt dykledaren får bra koll på dykaren. Radio är därför något dykargruppen alltid 



24 

 

försöker ha. Tryggheten grundar sig i att radion ständigt är igång och möjliggör två kommunikationssätt, 

verbal och ickeverbal kommunikation. Med verbal kommunikation menas att dykaren genom att prata 

kan påpeka saker, förmedla fel eller problem, siktförhållanden, vilken djup hen är på, hur mycket luft 

som finns kvar och hur hen mår. Radion fungerar även som komplement till linsignaler där dykskötaren 

istället för att rycka i linan kan ge direktiv genom kommandon. Ofta används väldigt korta kommandon 

som intervjuperson 5 säger: 

/.../ precis som när vi rökdyker så pratar vi inte så mycket just då för man är så fokuserad på vad 

man gör utan man säger bara kort och koncist när man pratar. /.../ Så blir det inte att man pratar 

jättemycket utan man försöker säga det man ska så får man kvittens bara, sen fortsätter man jobba. 

Den andra typen av kommunikation, ickeverbal, fungerar tack vare att det är en öppen kanal så 

dyksökaren ständigt kan lyssna på dykaren och därmed få icke-verbal information som kan säkerställa 

att allt går säkert till. Intervjuperson 5 lägger stor vikt på detta och menar: 

Att lyssna på dykaren och dykarens andning är ganska viktigt för dyksköteren eller dykledaren. Dels 

så hör man om man är ansträngd och så hör man också på talet om dykaren är förvirrad, om man 

exempelvis dyker djupt. Man hör om dykarna får något problem och dykaren kan säga att han har 

problem med tryckutjämning eller med något annat dykrelaterat. Det är också möjligt för dykledare 

att koppla upp sig och radioboxarna kan kopplas samman så dykare kan prata med varandra om 

det behövs. Utöver den möjligheten finns ingen kommunikationsmöjlighet mellan dykare vid lindyk. 

Dykare vet därmed inget om den andres situation, vart han är, i vilken riktning han dyker och hur 

han mår. 

Det är dock inte helt problemfritt med radio. Kommunikationen kan vara svår att uppfatta för dykaren, 

vilket medför att dykaren ibland måste stanna upp och koncentrera sig för att höra, som intervjuperson 

1 säger: 

/.../ som dykare så kan det vara svårt att höra kommunikationen. Framförallt när man jobbar på och 

har hög puls, du andas på och mycket. Det ljudet som blir då av utandningsluften i ventilen gör så 

att det kan vara svårt att uppfatta vad som sägs. 

En annan faktor som citatet nedan av intervjuperson 2 är då radio kan haverera, vilket medför att radio 

inte kan litas på fullt ut. Om det sker så får kommunikationen gå över helt till linsignaler. 

Ofta är det kommunikationen mellan dykaren och dykskötaren som fallerar, att man inte har 

kontakten och får köra linsignaler rakt av. 

Ett problem som uppstår i och med att dykaren är kopplad med en lina är att den riskerar att fastna. Om 

radio finns så påverkas inte kommunikationen förutom att dykaren måste lösa problemet innan hen kan 

fortsätta söka.  
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Pardykning 

Pardyk kan ofta planers på ett mer säkerställande sätt än lindyk, där risken att missa något minimeras. 

Eftersom dykarna är kopplade till varandra genom en parlina och på detta sätt själva kan optimera sin 

sökbredd efter den sikt de har. Dykarna har då väldigt nära till varandra och förutom att, som vanligt, 

vara varandras reservdykare så blir de varandras dykskötare. Eftersom dykarna är nära varandra så kan 

de lätt simma bort till varandra och göra vanliga handsignaler, men de kan även sätta maskerna mot 

varandra så kan de prata om de koncentrerar sig och pratar högt. Intervjuperson 3 beskriver detta: 

Vi kommunicerar dels genom parlinan som vi kan rycka i om man ser något för att uppmärksamma 

den andra. Sedan blir det handsignaler. Sen kan man trycka masken mot varandra och skrika så kan 

man höra varandra lite gran. 

Vidare finns finns ingen lina upp till personal ovan ytan. Detta medför att ingen kommunikation förs 

under dyket. Den enda signal som kan ske är om personal ovan ytan vill kalla upp dykarna genom att 

exempelvis slå metall mot varandra under vattnet eller varva i en båtmotor. Detta medför att personal 

ovan ytan har väldigt dålig koll på dykarna. Dyket bygger istället på en tydlig plan som måste vara klar 

innan dykarna hoppar i. Detta är inte optimalt som intervjuperson 6 förklarar: 

Men det är ändå ett trögt system om man vill ändra om något, så man kan inte skicka iväg några 

och komma på något för att behöva ta upp de igen. 

Planen måste väldigt specifik, som citatet nedan av intervjuperson 6 säger: 

/…/ för att han (dykledaren) släpper i de två dykarna som måste veta tiden hur länge de får vara 

nere, vilket djup de ska ha och vilken sökmetod. Och om det skulle ske, hur får vi upp dem. 

4.1.4 Digitalt hjälpmedel och magiskt verktyg 

I dagens läge används inte särskilt mycket teknik, förutom radion och ett dykarur. Denna dykklocka och 

dess funktioner beskrivs närmre av Intervjuperson 3: 

/…/ där man ser vilket djup man är på, det står tempereratur och hur länge man har dykt. 

Intervjuperson 6 går närmre in på den dykarklocka som används i nuläget där det tenderar att finnas för 

mycket och vissa onödiga funktioner: 

Så vi har en Suunto (dykarur) idag som håller reda på uppstigningshastigheter och sådan grejer, 

piper om det går för fort, det behöver vi inte ha. Det kan vi hålla reda på själva, vi vill egentligen 

bara ha reda på djupet och tiden vi är nere. 

Detta pipande är onödigt enligt intervjuade för att det är något som dykaren måste hålla koll på eller så 

har personal ovan ytan koll på det. När intervjuade beskriver ett drömhjälpmedel så målar de upp en 

förgrening mellan alla i gruppen i form av en skärm där vatten- och bottenförhållanden kan ses 

tillsammans med information om dykaren, vilket djup hen är på, luftsstatus, position, hjärtrytm och 
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exakt vart hen sökt. Ett krav som de ställer på en sådan teknisk pryl är att den ska vara intuitiv och ange 

tydlig information. Intervjuperson 4 beskriver närmre: 

Det är bra om du fixar en såndär där man ser vattenförhållande, man ser vart linan är, man ser 

djupet på linan och bottenförhållanden och allt. Och att det står i text inte bara ettor och nollor som 

man får göra en egen graf av.  

Som intervjuperson 2 säger så är tillit viktigt: 

/…/ tillit till dem, så man har kontroll och kan planera bättre. 

Men det handlar inte endast om gränssnittet utan den måste vara utformad på ett bra sätt då de vanligaste 

problemen som uppstår för dykaren oftast är utrustningsrelaterade, att något fastnar eller krånglar. För 

det allra mesta är det inga nödlägen utan går att lösa, men det sinkar arbetet. Ett problem är även med 

ny utrustning, som intervjuperson 2 uttrycker sig: 

Vartefter plockar man på mer och mer säkerhet och det blir mer och mer grejer att hålla reda på 

och det blir mer och mer grejer att fastna i. 

Den typ av förgrening de efterfrågar skulle kunna hjälpa när problem uppstår vid lindyk. Om olycka 

sker och dykaren behöver assistans snabbt så måste den andra dykaren simma upp för att hitta den andra 

linan för att sedan simma ner utmed linan igen. Om radion då havererat tar detta ännu längre tid då 

dykaren måste kallas upp, meddelas om situationen för att sedan simma dit. Intervjuperson 5 betonar 

detta: 

Får man ett luftstopp så är det inte många sekunder innan man blir medvetslös. Att simma rakt över 

till den dykaren istället för upp och ner. Är det dessutom djupt så kan man inte bara simma upp, 

utan då har man en viss uppstigningstid så då är det bättre att man kan simma rakt över på samma 

nivå eller djup. 

4.2 OBSERVATION 

Nedan kommer resultatet från observationen att skildras genom att ta upp ett antal teman som speglar 

viktiga fynd och vad personal på observationen sagt vid en sammanställning fördes efter dyket. De 

teman som tas upp här är olyckan och dykprotokoll. Dessa teman hade två syften, där det första var att 

komplettera och styrka intervjuresultatet. Det andra var kompletterande till den kravspecifikation som 

togs fram, vilken redovisas i slutet av resultatet.  

Observationen simulerade ett räddningspådrag där två personer befarades vara i vattnet. Samtidigt 

simulerades ett radiohaveri, därmed fördes ingen radiokommunikation mellan dykare och dykskötare 

utan kommunikation skedde endast genom linsignaler mellan dykarna och dykskötarna. De hittade den 

första personen snabbt men när de fortsatte vidare sökning slutade plötsligt den ena dykaren att svara, 

vilket resulterade i en ytterligare nödsituation. Den simulerade olyckan med dykaren var något som 
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endast dykaren och en extraperson var medvetna om. Personerna som skulle tas upp var dockor som 

sjunker ner till bottnen. 

4.2.1 Olyckan 

Efter att första dockan hittats och sökningen fortsatte för att hitta den andra personen svarade inte 

förstadykaren på dykskötarens linsignaler, men bubblorna visade att andningen var som den skulle. Ett 

antal försök att signalera dykaren gjordes innan personalen på land antog att det var en farlig situation. 

Från att dykaren inte svarade på linsignalerna tills att hen var uppe på land och i säkerhet tog det ungefär 

fem minuter. Dykledaren var i denna situation tvungen att be den andra dykskötaren att ta upp sin dykare 

för att kunna meddela om situationen och be dykaren hitta förstadykarens lina och simma ner längst den. 

Efter övningen antydde personalen att om de hade haft radio så skulle denna information kunnat 

meddelas direkt. En annan faktor som medförde att mycket tid gick åt var att andradykaren först var 

tvungen att ta sig till ytan för att sedan ta sig ner igen längst linan istället för att simma över direkt. Men 

när olyckan efteråt diskuteras så anser en att det kan vara en fördel att följa linan eftersom dykaren kan 

upptäcka om linan har fastnat i något. 

4.2.2 Kommunikation 

Innan dyket påbörjades skedde kommunikation mellan dykledaren och dykskötaren där dykledaren 

informerade om sökområden och sökmetod. Dykskötaren meddelade i sin tur trycket i dykarens 

dykpaket (hur mycket luft dykaren hade) och om hen var redo för dykning. Dykskötaren meddelade 

även att dykaren var i vattnet och när hen lämnade ytan. Under själva dyket skedde inte så mycket 

kommunikation. Dykledaren övervakade situationen och pendlade mellan dykskötarna för att 

uppdateras om arbetet och dykarnas situation, var de sökt och hur det går. Ibland kunde dykledaren ge 

nya direktiv om att exempelvis söka längre ut åt sidorna eller vart dykskötaren skulle fokusera. Eftersom 

radion inte användes så kommunicerade dykskötarna genom rycksignaler via linan. Den information de 

kunde få från dykarna var genom att titta på bubblorna och tolka dessa, hur de såg ut, om de hade fritt 

flöde och om dykaren andas som hen skulle. 

Observationen visade det att endast linsignaler inte kunde ge någon djupare information, vilket medförde 

att personal på land hade väldigt dålig förståelse av dykarens situation, hur mycket luft dykaren hade, 

vilket djup hen var på eller vilken sikt hen hade. Dykskötaren visste exempelvis inte hur mycket lina 

som kunde släppas ut och risken fanns att söket tog längre tid. En annan ovisshet med linsignaler yttrade 

sig när dykaren signalerade att hen skulle komma upp. Utan radion så kunde personalen på land inte 

veta varför, om dykaren hittat något och skulle komma upp med det eller om hen hade problem och 

därför måste ta sig upp. Ytterligare ett problem är att personal kan råka meddela fel signal. Efter dyket 

visade det sig att detta hade skett, vilket dykaren uppmärksammat. Dykaren antog att det var fel och tog 

ett eget beslut utefter vad som beslutats på land innan nedstigning.  
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Även den verbala kommunikationen brast och vid flera tillfällen fick information upprepas. Ett exempel 

var då ena dykskötaren skulle meddela till dykledaren att hens dykare lämnade ytan, vilket ska antecknas 

av dykledaren. Denna information blev dykskötaren tvungen att upprepa då dykledaren inte svarat första 

gången. Ett annat tillfälle var när andradykaren blivit uppkallad för att meddelas om att hitta 

förstadykaren. Dykaren hörde först inte och dykledaren blev därmed tvungen att upprepa informationen.  

4.2.3 Dykarprotokoll 

Dykledaren hade under hela förloppet koll på tider för varje dykare samt ett dykprotokoll där dykledaren 

har tillgång till fria anteckningar och fält där mer specifik information ska fyllas i. På protokollet fanns 

tre anteckningsfält med rubrikerna Olycka/tillbud, Utrustningsfel och Övriga deltagare och uppgifter i 

vilka dykledaren kunde antecknar stödord om området i fråga. Den enda dykledaren antecknade under 

var Olycka/tillbud där hen skrev att person var funnen och efter hur lång tid. Ett fällt visade ett antal 

påståenden vilka kunde markeras med OK eller EJ OK. Påståendena var; Informera dig, Överväg risker, 

Beslut om insats, Fördela uppgifter samt Plan för olycka.  

Dykprotokollet hade även en matris där dykledaren hade flera fält som ska fyllas i under dykuppdraget. 

Först var det övergripande information om datum, plats och dykmetod. Sedan skulle information innan 

dyket antecknas; dykarens namn eller nummer, dykarens tryck i dykpaketet på ryggen och i paketet på 

land. I matrisen antecknades även tider när dykaren lämnade ytan, bottnen samt när dykaren var uppe 

vid ytan igen. Dessa tider angavs för att få fram expositionstiden (tiden från att dykaren lämnar ytan till 

att hen lämnar botten), uppstigningstiden (tiden från att dykaren lämnar bottnen till att hen är vid ytan) 

samt för att få fram en totaltid för dyket. När dykaren kom upp skulle lufttryck från dykpaketet på 

dykarens rygg och i paketet på land anges, sam vilket djup dykaren varit på. Sist i matrisen antecknades 

dykledarens nummer. 

4.3 SORTERINGSUPPGIFT 

I tabell 1 nedan ses resultatet från sorteringsuppgiften. Tabellen visar vad de intervjuade fann var viktigt 

för varje befattning. Överst står de påståenden som samtliga intervjuade satt på sin lista, därefter kommer 

de alternativ som fem av de sex intervjuade placerat ut, sedan fyra och till sist tre. Resultatet visar 

därmed inte hur viktigt påståendet var utan att det var med i deltagarnas lista. 
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Tabell 1: visar en sortering för vad intervjupersoner anser är viktigt för varje befattning. 

ANTAL DYKAREN DYKSKÖTAREN DYKLEDAREN 

6 av 6 

intervjuade 

-Meddela om 

nödsituation. 

-Meddela siktdjup. 

-Veta din dykares lufttryck. -Veta dykares maxdjup. 

5 av 6 

intervjuade 

-Veta sitt nuvarande 

djup. 

-Veta eget lufttryck. 

-Veta siktdjup. 

-Veta vart dykare har sökt. 

-Veta vart dykare har sökt. 

-Ha tillgång till 

dykeritabell. 

-Veta dykares 

expositionstid. 

4 av 6 

intervjuade 

-Få meddelande att hitta 

andra dykare. 

-Veta sitt maxdjup. 

-Veta riktning till 

dykskötare/båt/land. 

-Meddela att man vill ha 

mer/mindre lina. 

-Veta vilken typ av dyk 

som görs. 

-Veta din dykares 

stressnivå. 

-Veta hur mycket lina som 

släpps ut. 

-Veta din dykares 

andningsrytm. 

-Veta din dykares 

nuvarande djup. 

-Veta din dykares maxdjup. 

-Ha tillgång till 

kontinuerlig omvandling av 

dykertabell. 

-Sätta ut GPS-markering. 

-Veta siktdjup. 

-Veta dykares 

position/riktning till 

dykaren. 

-Veta dykares lufttryck. 

3 av 6 

intervjuade 

-Veta storlek på objektet 

man letar efter. 

-Veta vilken typ av dyk 

som görs. 

-Veta storlek på objektet 

man letar efter. 
-Veta vilken typ av dyk 

som görs. 

-Veta dykares nuvarande 

djup. 

-Veta totaltid på sökandet. 

-Veta dykares stressnivå. 

4.4 KRAVSPECIFIKATION 

Utefter resultaten från intervjuerna sammanställdes en kravspecifikation vilken kompletterats och 

jämförts med resultat från observationsstudien och sorteringsuppgiften. Utgångspunkten är tanken att 

implementera en eventuell dykdator med dykarens arbete vilken är sammankopplad med en skärm ovan 

ytan. Eftersom dykskötaren inte behöver information i samma utsträckning som dykledaren och måste 

hålla mer fokus utåt vattnet så gjordes ingen distinktion mellan dessa befattningar ovan ytan. Vidare så 

togs krav in för dykarna och alla. Samtliga tabeller har samma upplägg där det överst beskrivs vilka 

implikationer en digitalisering kan ha på arbetet för alla parter. Därunder beskrivs krav för skärmen ovan 

ytan och till sist krav för dykdatorn. 

Tabell 2 nedan visar hur det kan se ut rent generellt om digital teknik ska implementeras i deras arbete. 

Tabell 3 och tabell 4 visar kravspecifikation för lindyk respektive pardyk, då dessa kan skilja sig åt och 

därmed har olika behov. För båda dessa fall måste även kraven i Tabell 2 finnas med.  
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Tabell 2: visar grundläggande krav för alla typer av dyk. 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Generellt: 

Alla 

 -Ska fungera under olika 

omständigheter.  

 

-Två omständigheter att 

förhålla sig till. 

-Två metoder att 

förhålla sig till. 

 -Ska vara pålitligt. 

-Ska vara snabbt. 

-Ofta tidspressad 

situation. 

-Kunna förmedla nödsituation. -Ska underlätta arbetet. 

-Ska vara en 

kompletterande 

informationskanal. 

-Ska inte inverka på 

tilliten till andra 

informationskanaler. 

-Ska fungera som en 

säkerhet. 

-Finns flera olika sätt att 

få information på.  

-Det kan dyka upp ny 

information 

-Inte alltid förbindelse 

mellan ovan ytan och 

dykarna. 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Generellt: 

Ovan ytan 

-Kunna visa dykarnas luft. 

-Kunna visa ytlämningstid. 

-Kunna visa dykarnas 

expositionstid. 

-Kunna visa uppstigningstid. 

-Kunna se dykarnas nuvarande 

djup. 

-Kunna se dykarnas maxdjup. 

-Kunna se dykeritabell. 

-Kunna se om dykaren följer 

uppstigningshastighet. 

-Ska representera 

dykarens välmående. 

-Ska fungera som en 

trygghet. 

-Ska bidra med rätt 

information. 

-Ska bidra med 

säkerhet. 

-Ska komplettera 

dykprotokoll. 

-Måste ha koll på 

dykeritabell. 

-Måste veta hur dykarna 

mår. 

-Ju djupare desto större 

informationsbehov. 

-Kunna föra anteckningar; om 

vattenförhållanden, metodval, 

ny information samt dykarnas 

välmående före och efter dyk. 

-Ska vara avlastande. 

-Ska komplettera 

dykprotokoll. 

-Kan bli mycket 

information. 

 

-Kunna se siktförhållanden. 

-Kunna se dykarnas position. 

-Kunna visa avsökt område. 

-Ska kunna effektivisera 

arbetet. 

-Ska hjälpa planera 

framåt. 

-Ibland ganska ovisst 

gällande förhållanden. 

-Kunna skicka information; 

om uppstigningsintervall 

krävs, om dykaren ska pausa, 

om dykaren ska hitta den 

andra dykaren. 

-Kunna ta emot information; 

om nödsituation, 

siktförhållanden och 

välmående. 

-Ska fungera som en 

kompletterande 

kommunikationskanal. 

-Det kan dyka upp ny 

information. 

-Om det är djupt krävs 

mer information. 



31 

 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Generellt: 

Dykaren 

 

 

 -Ska vara så enkelt som 

möjligt. 

-Ska vara så tydligt som 

möjligt. 

-Finns lite tid och 

mindre möjlighet att få 

mer information. 

-Kan vara extremt dålig 

sikt. 

 -Ska bidra med trygghet 

-Ska fungera snabbt 

-Ska inte vara i vägen 

-Ständigt aktiv arbete. 

-Adrenalinfyllt arbete. 

-Utrustning måste 

fungera. 

-Utrustning kan fastna. 

-Kunna se luftmängd 

-Kunna se nuvarande djup 

-Kunna se maxdjup 

-Kunna visa expositionstid 

-Kunna få 

dykeritabellinformation 

representerad 

-Kunna se maxtid på 

nuvarande djup 

-Kunna se om 

direktuppstigning är möjlig 

-Ska ersätta 

motsvarande utrustning. 

-Ska vara tydligt. 

-Ska bara ha det mest 

väsentliga. 

-Mycket utrustning som 

det är. 

-Måste ha koll på sin 

tillvaro. 

-Inte alltid 

direktuppstigning. 
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Tabell 3: visar ytterligare krav för lindyk 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Lindyk: 

Alla 

 -Medföra att 

dykskötaren inte 

behöver meddela till 

dykledaren. 

 

  -Kommunikation 

mellan ovan ytan och 

dykarna är inte helt 

säkra.  

-Om radio fungerar så 

behövs inte 

extrakommunikation. 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Lindyk: 

Ovan ytan 

-Kunna se den generella 

informationen. 

-Fungera som 

informationsbärare. 

-Om ingen radio finns 

så är det mycket ovisst. 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Lindyk: 

Dykaren 

-Kunna se den andra 

dykarens position. 

-Kunna effektivisera vid 

olycka. 

-Omständligt vid 

dykarolycka. 

-Har dålig koll på andra 

dykaren. 
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Tabell 4: visar ytterligare för pardyk 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Pardyk:  

Alla 

 -Fungera som en 

informationsbärare. 

-Fungera som en 

kommunikationskanal. 

-Finns inget 

informationsflöde 

mellan ovan ytan och 

dykarna. 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Pardyk: 

Ovan ytan 

-Behöver se den generella 

informationen 

 -Har ingen information 

om dykarna. 

 -Ska minska risken för 

missförstånd. 

-Kräver mer 

strukturering och en klar 

plan. 

-Kan endast kalla upp 

dykarna. 

SCENARIO FUNKTIONSKRAV PRODUKTKVALITET BEGRÄNSNINGAR 

Pardyk: 

Dykaren 

-Behöver se den generella 

informationen. 

-Kunna se förbestämt maxtid. 

-Kunna se förbestämt 

maxdjup. 

-Kunna se förbestämt 

minimiluft. 

-Fungera som 

informationsbärare. 

 

-Bygger på 

bakgrundsinformation. 

-Har ingen 

kommunikation upp. 

 -Behöver inte fungera 

som ett medel för 

kommunikation mellan 

dykarna. 

-Har nära till andra 

dykaren. 

-Kunna meddela välmående.  -Måste ibland simma 

upp för att visa sig. 
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5 DISKUSSION 

I denna sektion kommer diskussion föras av resultatet, vilket ämnar att besvara den tredje 

frågeställningen. Därefter kommer diskussion föras av de metodval som gjorts. 

5.1 RESULTATDISKUSSION 

Intervjuerna resulterade i en ingående förklaring av hur arbetet inom räddningsdykning fungerar, vilka 

befattningar som finns, hur dessa befattning arbetar med samt hur olika situationer i räddningsdykning 

kan skilja sig åt. Vad som framgår här och som bekräftas av O’Connor (2005) och Hedberg et al. (2004) 

är att det finns en väsentlig vikt på en fungerande kommunikation. Arbetet är stressfyllt (Hedberg et al., 

2004) vilket påverkar individers förmåga att se större perspektiv (Bacon, 1974) men även 

beslutstagningsförmåga och arbetsminnesförmågor kan påverkas (Endsley, 1995). Av vad som framgår 

av resultatet och kravspecifikationen finns både behovet av och möjlighet till digitalisering. Om teknik 

ska implementeras i en komplex arbetsmiljö som dykeriarbete är, gäller det att den kan bibehålla stress 

på en lagom nivå (Försvarsmakten, 2009; Hedberg et al., 2004). Vidare gäller det att tekniken stödjer 

och förbättrar den situationsmedvetenhet som såväl individen som gruppen har (Cuevas et al., 2011). 

Teknisk implementering i form av en dykdator som dykarna har och en skärm ovan ytan kan fördelaktigt 

även stödja de behov som ställts upp av respektive i kravspecifikationen. 

5.1.1 Ovan ytan 

Om lindyk görs vid dyklarm så får personalen på land information från flera håll. Ett är från den 

radiokontakt som förs med dykaren vilken kan förmedla information om dykaren, vilket skapar en 

situationsmedvetenhet hos gruppen på land (Endsley, 1995). En annan informationskanal är genom att 

tolka de bubblor som bildas av dykarens andning. Detta bidrar med en delad situationsmedvetenhet 

vilken inte behöver förmedlas genom verbal kommunikation (Endsley & Jones, 2001). Ytterligare en 

informationskanal är genom linan där linsignaler kan föras. En avgörande anledning för detta 

meningsskapande (Klein et al., 2006) om dykarens situation är att personalen ovan ytan måste vara 

uppdaterade för att säkerställa hens välmående. Detta arbete skulle gynnas av en digitalisering där 

personal ovan ytan kan få uppdaterad information om dykarens situation. Genom en ständigt uppdaterad 

informationskanal som går direkt mellan dykare och dykledare kan dykledaren lättare hålla hög 

situationsmedvetenhet då mer tid kan läggas till analyserande, vilket underlättar planering och 

riskbedömning (O’Connor, 2005). Ett större fokus kan därmed hållas till dykledaren huvudsakliga 

uppgift, att ha en övervakande roll (Hedberg et al., 2004). Detta eftersom mindre tid behövs läggas på 

att fråga dykskötaren som måste agera som medlare. En annan fördel som skulle främja en högre 

situationsmedvetenhet är att dykledaren kan gå tillbaka i informationsflödet om en olycka uppstår 

(O’Connor, 2005). 
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En sådan digitalisering skulle även gynna delad situationsmedvetenhet (Cuevas et al., 2011) för personal 

på land på så sätt att den kan visualiseras för flera utan att det krävs verbalisering, i enlighet med Endsley 

& Jones (2001) andra faktor för att uppnå en situationsmedvetenhet i gruppen. Det leder även till en 

bättre situationsmedvetenhet hos hela gruppen genom att personal på land kan få en bättre förståelse och 

vetskap om dykarens situation. Även förståelsen av tid, vilket är viktigt för situationsmedvetenhet 

(Endsley, 1995), kan gynnas då dykledaren kan se luftåtgång och hur länge dykaren kan vara kvar på 

ett visst djup enligt deras dyktabeller, vilka fördelaktigt kan integreras i en digital produkt (AFS, 

2010:16).  

Som observationen och kravspecifikationen anger så måste dykledaren föra anteckningar och 

dykprotokoll (Hedberg et al., 2004). Om en övergång till en digital plattform sker så måste denna 

funktion bevaras och ha samma syfte. En möjlig åtgärd till detta är en automatisk överföring av 

information för att underlätta arbetsbelastningen (Endsley, 1993). En farhåga med automatisk överföring 

är att betydelsefulla rutiner tappar sitt syfte. Sådana rutiner är väsentliga för uppnå en god 

situationsmedvetandet i gruppen, enligt Endsley & Jones (2001) fjärde funktion. Det kan exempelvis 

vara avlämningarna som sker innan, för att säkerställa att luften är igång, och efter, för att säkerställa att 

dykaren mår bra. En lösning på detta skulle vara att dykledaren får bekräfta information som redan 

matats in av datorn. I detta fall skulle rutinerna ändå fungera som de är ämnade att göra. En annan aspekt 

som bör bevaras från dykprotokollet är möjligheten att föra anteckningar. Detta tillåter användaren att 

lättare hålla saker i minnet och bearbeta dessa saker, vilket underlättar arbetsminnet (Baddeley, 1998) 

för att uppnå en högre situationsmedvetenhet. 

5.1.2 Dykarna 

Enligt Hendrick et al. (2000) så skulle en dykdator endast vara till nytta för att övervaka maxdjup och 

expositionstid, som i sig är saker som dykaren måste ha koll på (Hedberg et al., 2004). Vad som tydlig 

kan ses i resultatet är att dessa funktioner är väldigt viktiga men att de inte är de enda behoven. För det 

första kopplas denna dykdator till luften, vilket medför att lufttryck måste kunna ses. Eftersom dykdatorn 

kan kopplas till en mottagande skärm så skulle denna länk fungera som en sekundär 

kommunikationskanal om radion skulle haverera. Genom textmeddelande skulle dykaren kunna få ny 

order eller om hen ska hitta den andra dykaren. Vidare skulle dykaren kunna meddela genom text eller 

förinställda meddelanden om något inte känns bra, vilket även är dykarens skyldighet (Hedberg et al., 

2004), eller om siktdjup för att kunna effektivisera dyket. Även om radion fungerar så pekar 

observationen på att det skulle vara fördelaktigt att veta riktning till den andra dykaren så hen kan simma 

över direkt om en olycka skulle ske.  

Vid ett pardyk skulle en dykdator istället fungera som en huvudsaklig informationskanal till personal på 

land men även för att minska arbetsbelastning då dykarna vid dessa dyk måste få information från 

dykledaren om maxdjup och maxtid. I dagsläget måste dykarna hålla denna information i huvudet. En 
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underlättande faktor är om detta går att se i datorn, vilket beskrivs av kravspecifikationen. Vid pardyk 

så finns inte heller någon kommunikation med personal ovan ytan, förutom att dykarna kan kallas upp 

med en bestämd ljudsignal (Hedberg et al., 2004). En digitalisering skulle kunna bidra med en 

kommunikationskanal där dykaren kan visa eller meddela att de är okej. Just uppkallningssignalen är en 

viktig aspekt men inget som bör implementeras i en dykdator eftersom signalen som finns fungerar på 

ett mer direkt sätt än om ett meddelande skulle skickas till en dator först, för att sedan behövas läsas och 

tolkas.  

Gällande dykarens situationsmedvetenhet så är det svårt för hen att uppnå någon hög sådan, men 

resultatet visar att det inte finns några större behov av att utöka den. Som Hedberg et al. (2004) säger så 

ska dykarna infinna sig i den order de får från dykledare och dykskötare. Eftersom dykaren inte behöver 

eller kan planera särskilt mycket medför detta att dykaren egentligen inte behöver veta så mycket. En 

dykdators ska därmed inte informera om ytterligare information än vad som redan kan fås utan ska 

ersätta eller komplettera de medel som finns för att få denna information. Snarare än att bidra med en 

högre situationsmedvetenhet så ska den vara en trygghet och större möjligheter för personal ovan ytan. 

5.1.3 Att tänka vid utveckling av ett kompletterande system 

Det är mycket som talar för att en digitalisering av arbetet inte ska ingripa allt för mycket på det 

befintliga arbetet, till exempel de betydelsefulla rutiner som finns. Att sätta in en ny 

kommunikationskanal skulle riskera tilliten till befintliga system och att någon av dessa blir ersatta 

(Bolstad & Endsley, 2000). Ett exempel är om navelsträngen skulle tas bort. Detta skulle inte vara att 

föredra då den i sig fungerar som en säkerhet för dykarna. En ny koppling måste därmed tydligt fungera 

i kompletterande syfte och bli en del av det befintliga arbetet och rutinerna. Exempelvis skulle en 

dykdator kunna dra nytta av den strömtillförsel som är möjlig (Hedberg et al., 2004). En sådan tillförsel 

skulle kunna medföra en trygghet på så sätt att dykaren inte behöver oroa sig för batteritid. En annan 

aspekt som måste tillgodoses är att tekniken måste vara snabb och tillförlitlig då dykeriarbete och 

dyklarm är en tidspressad situation och om teknisk utrustning skulle krångla så riskeras liv.  

När det gäller att utveckla tekniken i dessa fall så är det viktigt att det inte går bortom en människas 

förmåga (Endsley, 1995). Det största syftet är att hjälpa individen och gruppen på så många sätt som 

möjligt. När det gäller personnivå kan det inte visas för mycket information för användaren utan ska 

begränsas till det viktigaste (O’Connor, 2005). För att hjälpa en persons uppmärksamhet så kan ett 

hjälpmedel vara att guida personen till vad som ska hittas och så bör det vara lättförståeligt. Som Endsley 

et al. (2011) skriver så är människans uppmärksamhet segt och det tar lång tid att anpassa sig. En person 

som interagerar med en skärm måste därmed ställa in sig på vad som visas och skapa en förståelse. 

Under dykning så kan denna tid vara avgörande. 

Vidare på uppmärksamhets- och interaktionsspåret blir det viktigt att fundera på hur signaler skulle 

förmedlas till en dykare. För att dykaren ska uppmärksamma en signal så måste hen märka av det på 
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något sätt. En möjlig metod skulle vara auditiva eller taktila signaler i form av ljud eller vibreringar. 

Viktigt är då att tänka på hur dessa påverkar den situationsmedvetenhet dykaren har vid tillfället. 

Dykaren blir förmodligen avbruten i sitt arbete för att se vad som händer. Som en intervjuad nämner 

finns pipsignaler redan på det befintliga dykaruret, något som inte uppskattas. När det kommer till att 

förmedla flera typer av information så ska de inte heller krocka med varandra då de blir svårare att 

bearbeta (Wickens, 2002).  

Om en dykdator ska introduceras i dykeriarbetet så kan det vara viktigt att fundera på hur denna ska sitta 

så risken att fastna minimeras. Likaså är dykarens händer ofta upptagna när hen söker. Om dykaren 

måste kolla på dykdatorn så måste den därmed vara lättillgänglig. Vidare är bör siktförhållanden has i 

åtanke vid utveckling av mjukvara. Att exempelvis jobba med kontraster och styrka men samtidigt inte 

göra det för komplext (Endsley, 1995). Om man tänker bortanför ett uppdrag och själva dyket så skulle 

en dykdator kunna hjälpa dykaren att dykaren ska logga sitt dyk (Hedberg et al., 2004). En dykdator 

som sparar dykinformation kontinuerligt skulle därmed underlätta detta genom till viss del fylla ett 

digitalt formulär automatiskt.  

5.2 METODVAL 

Eftersom observationen var den första datainsamlingen hade observatören ett öppet förhållningssätt där 

värderingar av vad som ansågs vara viktigt minimerades. Den semistrukturerade metodik som användes 

vid observationen hade rent tidsmässiga fördelar och var fördelaktigt då resultatet inte används i någon 

djupare mening än att fungera som en kontroll och styrkande av kravspecifikationen och intervjuresultat. 

Observationen hade därmed inte samma behov av planering som om det skulle leda fram till ett 

huvudsakligt resultat. Det som därmed beskrivs är en förkortad version av det väsentliga som hände för 

att förtydliga och komplettera intervjuresultat och kravspecifikationen. Fler observationer utfördes inte 

då intervjuer täcker ett större område. Observationer för fler representativa fall är även svårare då det 

sällan görs pardyk under övningar. För framtida studier så kan det ändå göras flera om möjligt då dessa 

ger en klar bild av hur arbetet verkligen ter sig. 

Under observationen eftersträvades att inte störa det pågående arbetet, vilket ett deltagande 

förhållningssätt eventuellt kan göra. Därför ställdes inga frågor under uppdraget utan endast 

anteckningar, video- och ljudinspelning samt fotografering skedde. Att ingen inspelning togs av 

helheten i arbetet anses inte ha påverkat resultatet i någon större utsträckning eftersom det som inte kom 

med på videoinspelningen kompletterades med ljudupptagning och en annan stillbildskamera. 

Fotograferandet kan ha påverkat det icke-deltagande förhållningssättet då åskådarens närvaro blev mer 

påtaglig och därmed riskerade att störa dykargruppens arbete. Den extrapersonal som fanns på plats 

studerades inte heller, därmed kan inget sägas om deras betydelse för arbetet eller hur de kan påverka 

implementering av ny teknik. Exkludering av extrapersonalen grundar sig i att de inte ingår i de 

befattningar som beskrivs av Hedberg et al. (2004), som endast tar upp dykare, dykskötare och 
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dykledare, vilka är de tre befattningar som kommer att ha störst nytta av en implementering av en 

dykdator kopplad till en skärm ovan ytan. 

Vid intervjuerna gjordes antagandet att alla hade god kunskap om samtliga befattningar som finns vid 

ett uppdrag. Detta grundar sig i att de arbetar väldigt tätt ihop där de ständigt för en dialog, även efter 

arbetets pass, samt att flera hade utbildning inom samtliga befattningar och ibland roterade på 

positionerna. För en högre validitet så intervjuades personer på plats i räddningsstationen under arbetstid 

där intervjuade kunde prata om det som fanns omkring dem (Goodwin, 2009). Detta medförde dock att 

larmet gick under två intervjuer. Detta hade ingen större påverkan på respektive intervju mer än att de 

pausades, eftersom båda intervjupersonerna direkt återupptog där de slutade.  

I slutet av intervjuerna utfördes en sorteringsuppgift vilken syftade att ta fram vad individer finner är 

mer eller mindre viktigt med en viss kategori. Uppgiften skiljer sig ändamålsmässigt från 

utgångsmetoden, kortsortering, som användandes främst för att kategorisera upp en hemsida medan 

sorteringsuppgiften används för att undersöka vad deltagare finner är viktig för en befintlig befattning. 

Men själva principen var densamma. Deltagarna fick ingen utgångspunkt inför uppgiften, därmed kan 

inget sägas om hur viktigt deltagarna tycker varje påstående är. Detta var dock inget som eftersöktes 

eftersom en övergripande förståelse ville fås. Om en framtida studie vill fokusera på något specifikt så 

bör deltagare istället få en utgångspunkt eftersom dyk skiljer sig mellan gångerna. Resultatet från 

intervjuerna kompletterat med observationsresultat och sorteringsuppgiften är de resultat vilket besvarar 

den första frågeställningen, hur räddningsdykning sker idag. 

Den andra frågeställning besvaras av den kravspecifikation som togs fram, vilken utgick i huvudsak från 

intervjuer. Denna utgångspunkt från intervjuer skedde eftersom resultat från dessa är bearbetade 

(Goodwin, 2009) och bäst beskriver det arbete räddningstjänst utför vid uppdrag. Eftersom 

intervjuresultatet beskriver hur arbetet går till och de relevanta befattningarna rent generellt anses kraven 

representativa. Andra tillvägagångssätt kan användas där krav extraheras från scenarion med kontroll 

mot personor (Goodwin, 2009). Detta användes inte på grund av resursmässiga begränsningar. Vidare 

extraherades inga datakrav (Goodwin, 2009). Detta eftersom ingen prototyp utvecklades, vilket kräver 

en större vetskap av hur funktionskrav kan manipuleras. Om en prototyp ska göras så kan det vara 

fördelaktigt att undersöka vilka datakrav som kan finnas. 

För vidare studie inom samma område och för att utveckla en prototyp eller ett gränssnitt för en dykdator 

eller en mottagande skärm vid räddningsdykning så är ett sätt att fortsätta utifrån Liedtka & Ogilvie 

(2011) andra två utgångspunkter och ta reda på; vad sticker ut (engelsk beteckning: what wows) samt 

vad fungerar (engelsk beteckning: what works). 
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6 SLUTSATS 

Denna studie syftade till att utreda hur räddningsdykning sker idag och hur en eventuell digitalisering 

skulle kunna ske, vad som i så fall skulle digitaliseras samt vad man bör tänka på. Denna digitalisering 

utgick ifrån en befintlig dykdator vilken kan kopplas till personer ovan ytan. De frågeställningar som 

ställdes upp var: Hur ser arbetet ut idag när dykargrupper från räddningstjänsten i Linköping och 

Norrköping är på ett uppdrag? Vilka kvaliteter i arbetet skulle kunna digitaliseras med hjälp av en 

dykdator kopplad till en skärm ovan ytan? Hur skulle en eventuell digitalisering kunna påverka det 

arbete som sker idag och vad bör tas i åtanke om det digitaliseras? 

I huvudsak har en kartläggning gjorts utifrån en tematisk analys från intervjuer. Denna visar tre 

huvudsakliga befattningar i arbetet vid räddningsdykning; dykare, dykskötare och dykledare. Dessa har 

alla olika uppgifter och ansvarsområden men är samtidigt beroende av varandra och att alla gör det som 

förväntas av dem. Från gång till gång kan arbetssituationen skilja sig men två förhållningssätt och två 

dykmetoder kan urskiljas. De två förhållningssätten innebär att det antingen är ett oplanerat eller ett 

planerat dyk. Dykmetoder innebär att dykare antingen simmar ensamma med en lina till personal ovan 

ytan (lindyk) eller så simmar de i par med en lina mellan sig, men utan lina till personal ovan ytan 

(pardyk). Både förhållningssätten och dykmetoderna kräver olika mycket och medför olika behov.  

Vad som kan ses av kartläggningen är att det finns ett behov av en länk vilken primärt fungerar som 

informationsbärare men även som reservkommunikation. I många fall är situationer ovissa där personal 

ovan ytan har dålig koll på dykarna. Därmed uppstår en bristande situationsmedvetenhet, vilket i sig är 

essentiellt för planering av hur arbete ska fortskrida. En informationskanal skulle ge personal ovan ytan 

bättre situationsmedvetenhet där en större förståelse av dykarens situation kan fås. I vissa fall kan även 

kommunikation brista på grund av tekniska problem eller i vissa fall icke befintliga 

kommunikationsmöjligheter. Detta medför att det kan finnas behov för en reservkommunikation. 

Om en digitalisering sker så är det extremt viktigt att fundera kring hur denna utveckling förhåller sig 

till mänskliga begränsningar då den ska hjälpa arbetet och inte bli en belastning. Mycket tyder på att det 

ska vara så enkelt som möjlig där endast det viktigaste ska finnas med. Informationen som visas ska inte 

heller ersätta befintlig information som fås från omvärlden visuellt, auditivt eller taktilt utan snarare 

komplettera den. Det nya systemet ska vara tillförlitligt och fungera på ett sätt så att personal är säker 

på dess funktionalitet. Samtidigt ska det inte ersätta andra system vilka i viss mån kan vara mer direkta 

och effektiva. Det nya systemet ska underlätta och förbättra gruppens arbete genom att tillföra en hög 

situationsmedvetenhet för både den individuella användaren och gruppen.  
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8 BILAGOR 

8.1 INTERVJUGUIDE 

 

Del 1 - Ankomst: 

Presentera sig och tacka för att deltagandet. 

Småprat och sätta sig på plats och gå till del 2. 

 

Del 2 - Introduktion till studien: 

Berätta vem jag är, vad jag ska göra och varför - vilka typer av frågor jag kommer ställa och vad detta 

kommer att leda till. Kommer möjligen ställa vissa naiva och “dumma” frågor men det görs med flit för 

att verkligen förstå ditt arbete och gå in på djupet. 

● Några frågor om det? 

Berätta om anonymitet och medgivande samt vad materialet kommer att användas till och att försäkra 

om att ingen kommer använda inspelningen eller transkriberingarna förutom jag. 

● Några frågor om det? 

Intervjun kommer att spelas in i syfte att jag ska kunna gå tillbaks och inte missa detaljer. Jag kommer 

även att anteckna det som sägs, även det som sägs efter att inspelningen stängs av. Är detta ok för dig? 

Du kan när du vill avsluta intervjun. 

● Några frågor på det? 

 

Del 3 - Början av intervjun: 

Jag skulle vilja veta mer om dig och ditt arbete. Skulle du kunna beskriva ditt arbete för 

mig? 

Syfte med frågan: att få reda på hur de beskriver sitt arbete, få reda på vad hen arbetar med 

och vad den befattning de har innebär. 

 

Vad finns det för krav på individen för att ha detta arbete? 



II 

 

Syfte med frågan: ta reda på vad för expertis det krävs för att kunna arbeta med det hen gör. 

Förstår att det kan skilja sig från gång till gång, men hur går det till när ni får ett larm 

eller ett uppdrag som ni ska till? 

Syfte med frågan: att få en beskrivning av hur de förbereder sig inför ett dyk. Hur ofta vet man 

omständigheterna? Detta för att få en grund till efterföljande frågor. 

Om vi ska ta ett exempel, skulle du kunna berätta om ert senaste uppdrag? 

Syfte med frågan: att få ett exempel på hur det kan gå till. Även detta för att få en grund för hur 

nästkommande frågor ska ställas. 

 

Del 4 - Under intervju: 

TEMA – gruppnivå – vad anser personen om hur arbetet går till på en gruppnivå 

Ni är ju flera på plats när ni arbetar, kan du beskriva hur ni arbetar tillsammans? 

 Vet att det finns lite olika sätt för er att kommunicera, skulle du kunna beskriva 

hur ni gör? 

Syfte med frågan: ta reda på hur kommunikation sker mellan alla parter och hur alla 

parter är sammanlänkade, fokusera på mellan dykare och personer på land. 

Syfte med frågan: att få reda på vad varje befattning gör och hur de arbetar ihop. 

I det grupparbete som arbetet innebär, vad skulle du säga är de huvudsakliga 

gemensamma målen? 

Syfte med frågan: ta reda på de stora mål som gruppen har när de arbetar. 

Om vi ser det på en gruppnivå, vad för typ av information måste ni ha för att arbetet ska 

kunna fortskrida? 

Syfte med frågan: få reda på vad som behövs för att arbetet ska fungera, på en gruppnivå. Vad 

behöver alla veta? 

Skulle du kunna ge exempel på någon gång uppstått problem som påverkat grupparbetet 

eller gruppdynamiken under uppdraget?  

 Hur löste ni detta problemet? 

Syfte med frågan: ta reda på vilka problem som kan finnas och hur man löser dessa. 



III 

 

TEMA – individnivå – hur arbetar man och tänker man på ett individuellt plan 

Du nämnde att du hade befattningen XXX, skulle du kunna beskriva mer i detalj hur du 

arbetar under ett uppdrag? 

 Beroende på typ av dyk, hur skiljer sig utrustningen åt? 

 Från ditt synsätt, vad är det viktigaste du gör under ett uppdrag? 

Syfte med frågan: ta reda på vad individen ser som viktigas hos alla befattningar. 

o Vad är det viktigaste alla andra befattningar har? 

Syfte med frågan: gå mer in på djupet på individens arbete och hur denna person arbetar, vad 

har de för utrustning – gå in närmre på andrasteget i utrustningen, vad måste personen hålla 

reda på - hur håller de reda på alla saker, och genom följdfrågor ta reda på vilka hinder som 

de står inför. 

När du har fullt fokus på din huvudsakliga uppgift, vad anser du då är det viktigaste att 

veta? 

Syfte med frågan: ta reda på vad som krävs av individen och vad för information denne behöver 

under arbetet. 

Vad krävs av dig som individ för att du ska kunna utföra ett bra arbete? 

● Vad krävs från andra personer under uppdraget för att du ska kunna utföra ett 

bra arbete? 

Syfte med frågan: ta reda på hur individen påverkas av alla parter i systemet. 

Skulle du kunna beskriva möjliga problem som kan uppstår av den befattningen du har? 

● Hur löses problemet? 

● Kan du ge något exempel på problem som bara du skulle kunna lösa? 

Syfte med frågan: hitta problem som kan uppstå och hur dessa löses 

 

Del 5 - Avsluta intervjun 

TEMA - nytt hjälpmedel 

Om du hade ett magiskt verktyg vad skulle den hjälpa till med i ditt arbete? 

Syfte med frågan: ta reda på vad de anser de behöver hjälpa till med (detta är inte det 

huvudsakliga som kommer användas vid design, men bra avslut); Skulle det vara ett 

kommunikationsredskap, ett standardverktyg, en kontrollpunkt, eller ett säkerhetsredskap? 



IV 

 

(Deltagaren får sedan rangordna ett antal exempel på funktioner) 

Har du något du vill tillägga till det du sagt? 

Har du något du skulle vilja fråga mig? 

 

Del 6 - Efter intervjun 

Tacka för att personen har medverkat i intervjun 

Berätta vad som kommer hända med data - Data som samlats in kommer sammanställas genom 

att först struktureras upp för att hitta koder, gemensamma drag osv. för att kunna hitta mönster 

och se vad det finns för möjligt behov. 

(anteckna det som sägs när inspelningen är av) 

Om det skulle dyka upp fler frågor, är det ok om jag hör av mig om dessa då? 

Tacka för deltagandet igen. 
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8.2 MEDGIVANDEBLANKETT 

Medgivande av användande av inspelning av intervju 

Denna intervju kommer att spelas in och transkriberas i syfte att undersöka räddningsdykares arbete 

under ett uppdrag både på en gruppnivå och på en individnivå. Data från intervjun kommer att användas 

till en större förstudie tillsammans andra intervjuer för att undersöka ett möjligt behov av en Smart 

Console och vad denna produkt kan tillföra. Analys av dessa transkriberingar kommer ligga till grund 

av nyckelkoncept till ett gränssnitt som kommer tas fram för Smart Console. Detta medgivande 

innefattar följande: 

 Ditt namn kommer inte sparas eller användas i rapporten.  

 Du deltar i denna studie frivilligt. 

 Du kan när som helst avbryta deltagandet intervjun utan att behöva förklara varför. 

 Den inspelning, transkription och anteckningar som tas kan komma att presenteras för 

studenter och handledare. 

 Utdrag från transkriptionen kan komma att användas i vetenskapliga texter. 

Jag ger härmed mitt samtycke till att ljudinspelning av mig den _____________ används som data till 

denna kandidatuppsats. 

Ort och datum:  

 

 

Namnteckning: 

 

 

Namnförtydligande: 
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8.3 PÅSTÅENDEN TILL SORTERINGSUPPGIFT 

DYKAREN 

Veta egen andningsrytm 

Veta andra dykares andningsrytm 

Veta stressnivå 

Veta andra dykares stressnivå 

Veta mängd lina som släpps ut vid varje slag 

Veta andra dykares position/riktning till dykaren 

Veta riktning till dykskötare/båt/land 

Veta riktningar/objektiv/markeringar 

Ha tillgång till kompass 

Ha tillgång till L-tabell 

Veta andra dykares lufttryck 

Veta eget lufttryck 

Meddela andra dykare 

Meddela att man vill ha mer/mindre lina 

Meddela hur mycket lina som ska släppas ut 

Meddela om nödsituation 

Få meddelande att hitta andra dykare 

Veta siktdjup 

Meddela siktdjup 

Veta ens nuvarande djup 

Veta ens maxdjup 

Veta andra dykares nuvarande djup 

Veta andra dykares maxdjup 

Veta storlek på objektet man letar efter 



VII 

 

Veta tid kvar av sökandet 

Veta totaltid på sökandet 

Veta din expositionstid 

Ha tillgång till kontinuerlig omvandling av dyktabell 

Sätta ut en gps-markering 

Veta objektiv under ett uppdrag 

Veta vart dykare har sökt 

Veta vilken typ av dyk som görs 

Veta situation på land 

 

DYKSKÖTAREN 

Veta din dykares andningsrytm 

Veta andra dykares andningsrytm 

Veta din dykares stressnivå 

Veta andra dykares stressnivå 

Veta mängd lina som släpps ut vid varje slag 

Veta din dykares position/riktning till dykaren 

Veta andra dykares position/riktning till dykaren 

Ha tillgång till kompass 

Ha tillgång till L-tabell 

Veta din dykares lufttryck 

Veta andra dykares lufttryck 

Veta hur mycket lina som släpps ut 

Veta siktdjup 

Veta din dykares nuvarande djup 

Veta din dykares maxdjup 



VIII 

 

Veta andra dykares nuvarande djup 

Veta andra dykares maxdjup 

Veta storlek på objektet man letar efter 

Veta storlek på objekt man letar efter 

Veta tid kvar av sökandet 

Veta totaltid på sökandet 

Veta din dykares expositionstid 

Veta andra dykares expositionstid 

Ha tillgång till kontinuerlig omvandling av dyktabell 

Sätta ut en gps-markering 

Veta objektiv under ett uppdrag 

Veta vart dykare har sökt 

Veta vilken typ av dyk som görs 

 

DYKLEDAREN 

Veta dykares andningsrytm 

Veta dykares stressnivå 

Veta mängd lina som släpps ut vid varje slag 

Veta dykares position/riktning till dykaren 

Ha tillgång till kompass 

Ha tillgång till L-tabell 

Veta dykares lufttryck 

Veta hur mycket lina som släpps ut 

Veta siktdjup 

Veta dykares nuvarande djup 

Veta dykares maxdjup 



IX 

 

Veta storlek på objektet man letar efter 

Veta tid kvar av sökandet 

Veta totaltid på sökandet 

Veta dykares expositionstid 

Ha tillgång till kontinuerlig omvandling av dyktabell 

Sätta ut gps-markering 

Veta objektiv under ett uppdrag 

Veta vart dykare har sökt 

Veta vilken typ av dyk som görs 

 


