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Förord 
Vi tackar i första hand de personer som medverkat i intervjuerna, men även andra 
kontaktpersoner som gjort det möjligt att genomföra intervjuerna.  

Denna forskningsrapport ingår i MMSäk-projektet (Människa-maskinfrågor och säkerhet i 
samband med styrning av snabba fartyg) som finansieras av KFB och genomförs i samverkan 
med SSPA. 



 

   

 

1. Bakgrund och syfte 
Denna rapport utgör slutredovisning av arbetet inom WP2 inom det av KFB finansierade 
MMSäk-projektet (Människa-maskinfrågor och säkerhet i samband med styrning av snabba 
fartyg). Arbetet inom WP2 har utförts av avdelningen för människa-datorinteraktion vid 
institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. 
 
Syftet med WP2 har varit att identifiera och analysera kognitiva arbetsmiljöproblem vid 
styrning av HSC, samt att påvisa på vilket sätt sådana arbetsmiljöproblem kan innebära 
säkerhetsrisker av olika slag. På grund av att projektet inte har finansierats fullt ut enligt 
projektplan har arbetet inriktats mot att inleda denna identifiering och analys. 

2. Genomförande 
Vid identifiering och analys av de kognitiva arbetsmiljöproblemen vid styrning av HSC har 
speciell vikt lagts vid hur informationsmiljön på bryggan är utformad, hur 
operatörsgränssnitten stödjer, eller i värsta fall hindrar, ett naturligt arbetssätt för 
operatörerna, samt hur designprocessen vid framtagning av informationsmiljön på bryggan kan 
se ut i normalfallet. 
 
Informationsmiljön har studerats genom direkta observationer och dokumentation ombord. 
Inledningsvis genomfördes ett par öppna intervjuer med HSC-befälhavare för att lägga grunden 
till kommande, och mer detaljerade intervjuer. Därefter genomfördes strukturerade intervjuer 
med fyra personer ur en HSC-besättning, med detaljerade frågor om olika delar av 
informationsmiljön. Tre av de intervjuade är nautiker, dvs., i det här fallet två befälhavare och 
en överstyrman. Den fjärde intervjuade är chefsmaskinist. I analysen av intervjuerna har ett 
deskriptivt beskrivningssätt använts, dvs. vi har valt att utgå från hur det faktiskt ser ut 
ombord, snarare än att anpassa beskrivningen till en viss normativ modell (se Klein, Orasanu, 
Calderwood & Zsambok, 1993, för liknande tillvägagångssätt). Olika former av gränssnitt har 
analyserats i detalj vid dessa intervjuer. För att ta reda på vad nautikerns styr- och 
regleruppgift går ut på har ingående analyser gjorts av hela köruppgiften, inklusive mål och 
delmål med olika moment i arbetet. 
 
Designprocessen vid framtagning av en brygglayout för en HSC har studerats närmare genom 
studiebesök vid Karlskronavarvet, där en mock-up av bryggan i sin helhet och vissa instrument 
kunde studeras närmare i naturlig storlek och miljö. HMS Visby sjösattes första gången i juni i 
år, och nästa sjösättning när stora delar av instrumenteringen är klar beräknas ske i början av 
2001.Vi planerar f.n. en uppföljning av det första studiebesöket för att se vad som har hänt 
och vilka saker som har styrt designprocessen.  



 

   

3. En modell för analys av HSC-nautikers informationsmiljö 
och arbetsuppgifter  
Som stöd för uppgiften att identifiera och analysera informationsmiljön ombord på en HSC-
brygga har vi valt att utgå från det reglerteoretiska ramverk som tidigare visats sig användbart 
vid analyser av komplexa och dynamiska beslutsmiljöer. Ramverket ger en struktur, utifrån 
vilken vi har kunnat generera frågor. Svaren tolkas och beskrivs sedan inom ramen för detta 
ramverk. Nedan beskriver vi detta. 

3.1. En reglerteoretisk modell av nautikerns arbetsmiljö och 
arbetsuppgift 

Reglerteorin som grund för studier av mänskliga beteenden i dynamiska beslutsprocesser har 
med lyckat resultat använts i studier av manuell kontroll (Brehmer, 1992). Psykologer har 
dock funnit att den matematiska delen av reglerteorin inte är relevant när det gäller att 
modellera mänskliga beteenden (Bainbridge, 1981), och reglerteorin har därför bara använts 
som allmän metafor för hur beslut kan utvärderas. Reglerteorin specificerar fyra villkor för 
styrning av dynamiska beslutsprocesser, vilka kan appliceras oberoende av om det är 
människor eller maskiner som styr och övervakar en process (se bl.a. Mackinnon & Wearing, 
1985). Det här synsättet innebär att man ser människan som ett självreglerande system. De 
fyra villkoren för styrning är: 

1) Det måste finnas möjligheter att påverka systemets tillstånd - handlingskriteriet 
2) Det måste finnas möjligheter att avgöra systemets aktuella tillstånd - 

observerbarhetskriteriet 
3) Det måste finnas ett mål - målkriteriet 
4) Det måste finnas en modell av systemet - modellkriteriet 

 

Observerbarhet och handlingsalternativ är egenskaper hos systemet, medan mål och modeller 
är egenskaper hos operatören. Brehmer (1992) formulerade den allmänna uppgiften för 
psykologisk forskning inom detta område som att förstå hur människor formulerar mål och 
modeller som funktion av observerbarhet och handlingsalternativ hos det system som ska 
kontrolleras eller hanteras. Ett resultat från den här forskningen är att det i många 
arbetssituationer är viktigt att visa dynamisk information, t.ex. information om hur den styrda 
processen utvecklas som funktion av tiden, ibland även tillsammans med prognoser över 
framtida utveckling. Detta gör det möjligt för operatörerna att arbeta förebyggande snarare än 
att invänta kritiska situationer och då lösa problemen. 

Vid framförande av HSC:s är det naturligtvis en fundamental förutsättning att operatören kan 
arbeta förebyggande. Med operatör avses här främst nautikerna (befälhavare och styrman) 
ombord. Nautikernas interaktion med de olika tekniska delsystemen ombord kan beskrivas ur 
ett reglerteoretiskt perspektiv på följande sätt: Operatören och organisationen bakom HSC-
trafiken är de instanser som målsätter verksamheten. Detta sker på olika nivåer och genom 
olika mål, varav säkerheten för passagerarna och ombordpersonal är ett självklart och 
övergripande sådant. På en mer konkret nivå måste operatören ha klart för sig hur han ska 
operationalisera det övergripande säkerhetsmålet, men nautikern måste också precisera andra 



 

   

mål som t.ex. passagerarkomfort och punktlighet. På samma sätt är det operatören och 
organisationen bakom som står för kompetensen i framförandet av fartyget. För detta ändamål 
krävs förståelse i form av domänspecifik kunskap om hur fartyget bäst ska framföras. Det är 
alltså i huvudsak operatören som konkretiserar mål och modellkriterierna i HSC-trafiken. På 
samma sätt är det radardisplayer, sjökort, styrreglagen ombord m.m., och den tekniska 
realiseringen av dessa och andra funktioner, som utgör observerbarheten och handlingsfriheten i 
framförandet av en HSC. Informationen från radarskärmar, elektroniska sjökort, 
hastighetsmätare m.m. utgör den information som operatören har tillgång till. På samma sätt är 
det styr- och pådragsreglage som utgör förarens möjligheter att påverka fartygets hastighet och 
färdriktning. En skiss över operatörens roll ombord på en HSC ser ut så här i ett 
reglerteoretiskt perspektiv: 

Den styrda 
processen

Ett dynamiskt 
förlopp

Mål Modell

Observerar
Styr, 

påverkar

 
 

 
 
Figur 4.1. För att styra en process fordras mål, modell, styrbarhet och observerbarhet. 
Dessutom är den process som ska styras oftast dynamisk, vilket innebär att systemets tillstånd 
förändras spontant och som följd av påverkan, samt att styråtgärder inte bara  har effekt 
momentant utan även  i framtiden. 
 
 
Den övergripande problemformuleringen som studeras i WP2 är hur nautikern klarar av att 
operationalisera mål samt omsätta sin domänspecifika kunskap som konsekvens av hur 
informationsförsörjningen fungerar och vilka påverkansmöjligheter operatören har. Vi vill med 
andra ord undersöka vilket stöd dagens informationsmiljö och gränssnitt ger operatören, när 
det gäller att kunna framföra fartyget säkert, upptäcka hinder och risker i god tid, och kunna 
uppnå effektivitetsvinster. Modellen ger stöd för en sådan analys. Analysen kan sedan 
användas för att ställa upp hypoteser om hur en förändring av informationsmiljön bör se ut. 
Nedan ska vi nu fördjupa oss i reglermodellen. 

3.2. Reglermodellens olika delar 
Vi har tillämpat den ovan angivna strukturen för beskrivning och analys av arbetet med att 
styra och kontrollera framförandet av en HSC. Här nedan ska vi först kort förklara hur de olika 
beskrivningsdelarna ska tolkas i fallet med HSC. 



 

   

Att framföra en HSC innebär att arbeta med ett dynamiskt system, dvs. dels att tillstånden 
kan förändras snabbt över tiden, spontant eller som en effekt av vidtagna åtgärder, dels att 
beslut och åtgärder har effekt inte bara just när de utförs, utan även under viss tid framöver. 
Om dynamiska system brukar man säga att deras tillstånd och utveckling beror av dess 
förhistoria. Om man inte är medveten om dynamiken i ett system, eller har information om 
dess förhistoria, kan man inte fatta riktiga styrbeslut. Bedömningar ska ofta göras under stark 
tidspress, och med högt ställda säkerhetskrav, vilket är mycket stressrelaterat. 

3.2.1. Mål 
Med mål menar vi här sådana mål som anger vad som ska uppnås i de arbetssituationer som vi 
ämnar studera. Vi diskuterar inte hur mål idag är formulerade i officiella dokument, utan syftet 
är här att försöka beskriva hur nautikerna uppfattar och realiserar de mål som finns. De frågor 
vi försöker få svar på är dels vilka mål man faktiskt arbetar efter, dels vilka åsikter man har om 
målen, samt vilken inbördes prioritering av målen som operatörerna gör. Ett exempel på ett 
övergripande mål är att alltid köra med så hög passagerarkomfort som möjligt, ett annat att 
alltid hålla tiden. Dessa övergripande målsättningar har också motsvarande, för operatören 
handlingsrelaterade, konkreta mål. I det första fallet kan det vara att nautikern inte vill äventyra 
passagerarnas säkerhet om våghöjden är för stor, och i det andra fallet kan det vara att ändå 
försöka genomföra rutten. Ibland uppstår målkonflikter på konkret nivå, t.ex. i valet mellan 
passagerarkomforten och att fullfölja rutten. Hur väl en förare lyckas göra prioriteringar mellan 
olika mål i sådana situationer beror i stor utsträckning på hur tydligt formulerade målen är. 

En operatör har alltså ett absolut behov av att ha tydliga mål för sitt agerande. Finns inga 
sådana, eller är de existerande målen otillgängliga, skapar man i allmänhet egna mål att ha som 
underlag för arbetet. De mål som därvid uppstår kan vara svåra att kartlägga, eftersom de ofta 
inte är klart formulerade eller ens medvetna. Olika operatörer som arbetar med i princip samma 
uppgifter kan skapa egna mål som inte är klargjorda eller avstämda med den egna 
organisationens mål. Omedvetna målkonflikter kan härvid uppstå, vilka leder till problem i 
arbetet vars orsak man således inte enkelt kan kartlägga. 

3.2.2 Modell 
Med modeller avser vi här sådan kunskap om framförandet av en HSC som operatörerna 
använder sig av för att förstå fartygets struktur och beteende, styrsystemens egenskaper och 
effekterna av vidtagna åtgärder i  olika situationer. 

Det är förmodligen meningsfullt att skilja mellan två slags modeller. För det första sådana som 
är explicit formulerade i form av säkerhetskoder, turlistor, eller andra dokument som entydigt, 
och på ett strikt formaliserat sätt, beskriver vissa aspekter av det fartyg som ska styras. 
Denna typ av modeller ska vi inte behandla så utförligt här, eftersom sådana modeller är 
relativt välkända. För det andra sådana modeller som nautikerna i praktiken använder för att 
tolka den information de hämtar in, göra bedömningar och fatta beslut, genomföra åtgärder och 
utvärdera resultatet av dessa m.m. Denna typ av modeller, s.k. mentala modeller, är svårare att 
kartlägga och tolka, eftersom de bara existerar i de enskilda personernas egen sinnesvärld. En 
mental modell är man själv ofta inte i stånd att förklara eller beskriva för andra eller ens för sig 



 

   

själv. Den mer eller mindre ”bara finns där”. Att kartlägga viktiga aspekter på vilka mentala 
modeller man faktiskt har och arbetar efter är viktigt, eftersom det är bara därigenom man kan 
förstå operatörernas agerande i olika situationer. Det är förstås också så att de formella 
modellerna egentligen inte heller kan användas av förarna, utan bara via de mentala modeller 
som skapas genom operatörernas tolkning och erfarenhet av de formella modellerna. Den del av 
nautikernas domänspecifika kunskap som omnämns som sjömanskap utgör naturligtvis en del 
av förarnas mentala modell. 

 
Processen för hur mentala modeller byggs upp är viktig att studera, eftersom det har visat 
sig att olika utformning av styrsystem, och arbetsmiljö i övrigt, kan understödja eller 
förhindra uppbyggnaden av effektiva mentala modeller. 
 
Utvecklingen av mål och modeller är ömsesidigt beroende i ett dynamiskt system. Besluts-
fattaren, operatören, måste ha en modell som talar om vilka mål som faktiskt är möjliga att 
uppnå. Vidare måste man ha en modell som gör det möjligt att omsätta de mer övergripande 
målen till mer konkreta och operativa mål, mål som om de uppfylls leder till att de mer 
övergripande målen uppnås. Det kräver bl.a. att modellen är sådan att också olika bieffekter 
och effekter på längre sikt tas med i beräkningen.  
 
En av operatörens viktigaste, och ständigt pågående, uppgifter är att utveckla en modell av 
systemet. Vi får dock inte glömma att operatörens mål också kommer att påverka de 
modeller som föraren utvecklar. Modeller utvecklas ju för ett visst syfte, de är inte 
oberoende av målet. Även informationssystemens utformning är därför viktiga att studera 
ur denna aspekt, eftersom det är dessa som förmedlar och presenterar information om olika 
delsystem som blir till underlag för förarnas uppbyggnad av mentala modeller. Man kan 
säga att kunskapen om vad man kan få veta, och hur, är en del av den mentala modellen. 
 
Systemets egenskaper påverkar starkt möjligheterna att snabbt och effektivt bygga upp 
tillräckligt bra mentala modeller. Komplexitet, dynamik, stokastiska egenskaper, olika 
överlagrade tidsparametrar i förloppen m.m. försvårar processen. 

3.2.3 Styrbarhet 
Styrbarhetsproblemet handlar om huruvida operatören har tillräckliga möjligheter att styra 
fartyget på ett sådant sätt att målen kan uppnås på ett effektivt sätt. Frågor vi här ställer oss 
handlar om vad föraren styr, vad han eller hon kan kontrollera, vad man inte kan styra som 
man vill eller borde kunna påverka. 
 
Styrning av en HSC innebär att man styr flera olika delsystem. Dels kan varje kraftkälla 
drivas separat, dels kan olika kraftkällor, t.ex. alla vattenjetmotorer ombord, styras med 
integrerade funktioner. Körsätten kan alltså variera beroende på vilken nivå, låg eller hög, 
som styrningen sker. Skillnaden mellan de olika körsätten varierar inte bara mellan olika 
nautiker, utan även inom en och samma person och beroende på v 
 



 

   

Inte bara det som styrs utan även styrmedlen måste ses som processer. Operatörerna måste 
räkna med att styringreppen tar tid och att deras effekt utvecklas över tid. Det betyder att 
de inte kan vänta sig att omedelbart få effekter av sina åtgärder. Fördröjningar i 
återkopplingar är en integrerad del av operatörernas arbete med dynamiska styruppgifter.  
 

3.2.3.1. Tidsfördröjningar innehåller (minst) tre olika komponenter: 
• Dödtid, dvs. det förflyter tid mellan det att ett kommando givits och till dess att detta 
kommando får någon effekt. På stora konventionella fartyg är detta en fundamental egenskap. 
• Tidskonstanter, dvs. det tar tid innan en åtgärd nått sin fulla effekt. I samband med 
kursändring på en HSC tar det en viss tid innan den nya kursen har uppnåtts, även om 
fördröjningen här är betydligt mindre än på konventionella fartyg. 
• Informationsfördröjningar, dvs. det tar tid innan information om en viss åtgärd når tillbaka 
till föraren. Det händer t.ex. att chefsmaskinisten och hans manskap försöker förebygga eller 
åtgärda fel som den som navigerar fartyget skulle behöva veta om betydligt tidigare, men pga. 
små marginaler hinner man inte med att uppdatera styrman eller befälhavaren i tillräckligt god 
tid. 
 
Slutligen innebär också det faktum att arbetet i ett dynamiskt system sker i realtid, att det är 
nödvändigt att noga beakta de olika tidsskalor som finns i uppgiften. Dessa tidsskalor bestäms 
av den tid det tar för olika åtgärder att nå effekt och på hur ofta det är möjligt att få 
information om dessa effekter. I framförandet av en HSC kan vi urskilja två relevanta 
tidsskalor. Den snabbaste är den i vilken operatörerna arbetar när de direkt interagerar med den 
omgivande miljön, framför allt när de övervakar aktiviteter i form av andra båtar i direkt närhet, 
ofta i smala passager, samt vid tilläggnings- och utfartsprocedurer. De måste då ta hand om de 
potentiella riskmoment de har framför ögonen. Men HSC-operatören kan inte bara vara 
effektiv och uppmärksam ”lokalt”, utan måste också ibland vara uppmärksam på vad som 
kommer att hända längre fram. Ute till havs gäller regler för vem som ska styra undan enligt 
etablerade traditioner. Snabba fartyg innebär dock att man tack vare fartincitamentet kan 
kringgå dessa regler och istället själv välja att ändra kurs. Detta förutsätter dock en viss 
planering som gör att den typen av styruppgifter skiljer sig från att navigera t.ex. inne i en 
hamnbassäng. 

3.2.4. Observerbarhet 
Observerbarhetsproblemet handlar om huruvida operatören får den information han behöver 
för att utföra sin uppgift på ett bra sätt. Får man rätt information? Tillräckligt utförligt? I rätt 
form och rätt presenterad? På rätt plats? Vid rätt tidpunkt? Vilken viktig information saknas? 
Vad är konsekvenserna av detta? 

Det finns två huvudsyften med informationsförsörjningen i en arbetsprocess: 
- Att ge information om systemtillstånd för styrning (styrsyftet). Detta kan gälla både 
aktuella, historiska och prognostiserade data. 
- Att ge information om systemets dynamiska beteende för modelluppbyggnad (identifierings-
syftet). 
 



 

   

Det är, med andra ord, i allmänhet viktigt att visa operatörerna mer information än vad som 
behövs för att utföra styruppgiften. Information om fartygets dynamik är viktig för att 
kunna bygga upp en mental modell av hur fartyget uppför sig i olika situationer och hur 
olika körsätt fungerar, och för att kunna identifiera förändringar i dessa. För att förstå 
dynamik i ett system fordras dynamisk information! 
 
Hur informationen är presenterad bestäms av hur användargränssnittet är utformat, dess 
design och tekniska implementering. Om olika informationskanaler används för samma 
informationskälla är det viktigt att de olika tekniska delsystemen är väl kalibrerade och 
sammantaget ger en tydlig bild av läget. 
 
Grafiska användargränssnitt och billigare datorkraft har skapat möjligheter att bearbeta data 
och presentera information ”i klartext” och ge direkta svar på de frågor HSC-operatören 
behöver svar på, i den form som han normalt tänker när han fattar beslut; storhet, enhet, 
samband och relationer - särskilt tidsrelationer - mellan variabler. En grundläggande tanke 
för att tillgodogöra sig dessa nya möjligheter vid operatörsarbete är att utnyttja datorerna 
till det de är bäst på, att beräkna, logiskt kontrollera och att visualisera stora mängder 
information. När information presenteras för operatören så att den kan ses 
samtidigt/parallellt, ges föraren möjlighet att utnyttja sina bästa förmågor på ett effektivt 
sätt, dvs. att utifrån lång erfarenhet göra bedömningar på grundval av stora mängder ibland 
osäker information. Genom att avlasta operatören från triviala men kognitivt krävande 
beräkningar och informationsinhämtning från många olika källor, får han mer kapacitet över 
att ägna åt bedömningar och beslutsfattande.  
 

4. Metod 

4.1. Observationer och öppna intervjuer 
Ett antal studiebesök ombord på höghastighetsbåtar, med flera olika typer av framdrivning, har 
genomförts. Vid dessa tillfällen har också ett par öppna intervjuer gjorts. I samband med dessa 
besök har också brygglayouten dokumenterats. 
 
Studiebesök och öppna intervjuer har fungerat som problemorienterande för oss själva. Från 
dessa besök arbetade vi fram en mall för hur en mer strukturerad intervju skulle se ut. Förutom 
studiebesök och öppna intervjuer har vissa nyckelpersoner intervjuats om sin syn på hur 
bryggor på höghastighetsbåtar utformas och utrustas idag. Dessa intervjuer har haft karaktären 
av diskussioner för att penetrera vissa frågeställningar. Utöver detta har också ett mer specifikt 
studiebesök gjorts vid varvet i Karlskrona där den svenska marinen bygger ett nytt 
höghastighetsfartyg. Designprocessen, i form av prototyper av bryggan i sin helhet samt 
mock-ups av olika slag kunde där analyseras och studeras närmare. 



 

   

4.2. Strukturerade intervjuer 
Fyra intervjuer genomfördes på ett strukturerat sätt. Strukturen bestod i en mall av frågor som 
vi ville ha svar på. Mallen utformades mot bakgrund av det som framkommit i de öppna 
intervjuerna, men också med tanke på den reglerteoretiska modell som vi redovisat ovan. 
Modellen specificerar på ett öppet sätt vad vi ville få svar på i termer av mål och modeller hos 
operatörerna och styrbarhet och observerbarhet hos fartyget som ska styras. 
 
Förutom detta frågade vi också om incidenter av olika slag, där vi bad att nautikerna skulle 
berätta öppet om händelser de själva deltagit i eller på annat sätt hört talas om. Ofta är sådana 
incidenter en bra utgångspunkt för att styra in på delar av det vi ville veta i termer av den 
reglerteoretiska modellen. 

5. Resultat 
Resultaten nedan redovisas i termer av den reglerteoretiska modellen. I sammanställningen 
redovisas resultaten från intervjuerna med de tre nautikerna. Intervjun med chefsmaskinisten 
innehåller inga avgörande kompletteringar vad beträffar manövreringen av båten och redovisas 
inte här. Vi har identifierat en rad olika områden under respektive rubrik. Dessa underområden 
motiveras av att operatörerna under intervjuerna på egen hand utvecklade egna tankegångar för 
var och en av dessa områden.  

5.1. Styrbarhet 

5.1.1. Kraft och återkoppling 

5.1.1.1. Kapten I 
Av erfarenhet använder man kombinatorerna i stället för den integrerade joysticken, speciellt 
vid hårt väder, och vid in- och utfart när det är trångt. Det är bättre att lägga kraften från 
handen direkt ut i jetarna än att låta datorn sköta det. Från järnbalken ner i händerna istället för 
att datorn ska sköta öppning av skoporna. Man upplever då att man bestämmer åt vilket håll 
båten ska gå. Den integrerade joysticken har sina begränsningar rent värdemässigt. Man kan 
förflytta vektorn i fartyget som man vill mycket lättare med kombinatorerna än med datorns 
hjälp. Var svängningspunkt och kraftpunkt ligger kontrollerar man enklast genom 
kombinatorerna. Annars är det datorn som behärskar dig  

5.1.1.2. Kapten II 
Reglagen uppför sig som de ska, de fungerar inte annorlunda bara för att man är stressad. 
Joystickarna har ju i princip bara två moder. Och det är självklart i vilket register du ligger. När 
man går ut från kaj använder man själva joysticken, den består ju av joystick, momentknapp 
och bogpropeller. Man har inget speciellt ”mode” när man använder den, den ligger i 
joysticken. Plus-minus 30 grader så har du sea-going, då ligger den i ”manoeuvring mode”, då 
har du jets out. Det kan hända att man går över de 30 graderna, men då får man ett akustiskt 
larm, det piper till. Det är naturligtvis lätt hänt, jag menar man tittar ju inte där, men det är 



 

   

inget praktiskt problem. Larmet har inte funnits från början . Det har vi krävt att få. Man 
tycker att joysticken är väldigt bra, men att det ergonomiska kunde vara bättre. 

5.1.1.3. Styrman 
En konstig sak med konstruktionen av joystickens funktioner är att, när du vrider joysticken, 
så vrider du ju också båten. Jetarna vrids parallellt. Men när du passerar trettio grader på 
joysticken, då händer någonting annat – då går jetarna ut. Och en går fram och en går back, och 
det innebär att båten förflyttar sig i sidled. Så från det att du svänger och du passerar det där 
knäppet vid trettio grader, och då ligger i sväng, så helt plötsligt gör jetarna att man 
transporterar sig i sidled. Så det gäller att vara vaken och medveten om detta. Det känns när 
man går över i form av ett knäpp. Går du från kaj så använder du inte momenten, inte bogen 
utan du vrider dem – börja med att vrida den lite snett, lägga lite – backa bak tills du har lossat. 
Då ger du lite fram, så vrider du till sidan och så gasar du på, så flyttar sig båten rätt ut till 
sidan. Snett ut. Sedan har du kvar gasen där och sedan mitt fram – lägger bara i mitten tar du 
vid fullt moment sida så där och snurrar runt. Släpper momenten. I gas fram. Så sticker du ut. 
Så det går väldigt fort. Det är svårt att sitta och förklara när man inte har det framför sig. Det är 
inga stora ingrepp, utan det är små justeringar. Som skopan t.ex. Tidigare var det full skopa vid 
läge tre i stället för läge fem. Och det innebär att du inte behöver röra mycket på spaken för att 
den skall bli som en vildhäst – svarar ju direkt. Nu är det lite mer finjustering. En annan sak är 
det här med kombinationen att du ska köra, hålla i joysticken, styra, samtidigt som du med 
tummen och fingrarna ska växla mellan olika skalor och plotta och hänga med i navigationen. 
Det hade nästan varit bättre att särskilja dem, så att det styrs med vänster hand hela tiden, om 
du vill jobba med höger, så använder du båda händerna. Det ska vara en dubbelfunktion, i och 
med att man har två händer bör man utnyttja dem. Att hinna med bläddrandet och 
navigeringsfunktionerna och hanterandet är svårare än själva styrningen i början. Styrningen är 
bara att styra, men det sker att man sitter där och styr och så ska man över på rullbollen där, 
eller trycka på – eller växla mellan de olika monitorerna och ändra i menyer – då får man släppa 
styrningen. 

5.1.2. Överlämning och uppstart 

5.1.2.1. Kapten I 
Vid infart sitter man i mittkonsolen fram till piröppningen. Då kör man checklistan avslutad 
och klar och går därefter ut till bryggvingen. Man kollaborerar manöverspakarna därute mot 
vad man har därinne vid mittkonsolen. Sedan följer rutinmässigt överlämningsproceduren: ”Nu 
tar jag över”, ”Du tar över”, ”Jag har kontroll”, ”Du har kontroll – jag har nollat i mitten”. Vid 
utfart sker motsvarande när man kommit en bit ut. Styrman sätter sig i mitten och säger 
”Styrman klar i mitten”. När styrman ska ta över begär kapten utifrån bryggvingen, med hjälp 
av en transfer-request-knapp, om överlämning: ”Du tar över i mitten”, ”Jag tar över i mitten – 
jag har kontroll”, Du har kontroll – då nollar jag härute”. Vid utfart från kaj sker en speciell 
kommunikation med chiefen. Efter det att kapten kollat att bogen (bogpropellrarna) hänger 
med, säger han till chiefen ”Jag clutchar in” (han lägger in växlarna på propellrarna). 



 

   

5.1.2.2. Kapten II 
Det vanliga är att befälhavaren sköter själva manövreringen. Sedan, när man kommit ut, svängt 
runt på älven i Göteborg, då tar styrman över när man börjar köra. Då säger man ”Tar du över 
?”. Och då kopplar han över manövern så han har styrningen i sin kontroll vid sin stol. Den 
ene säger helt enkelt ”Nu tar du över” eller ”Nu kör du” och då slår den andre över och säger 
”OK, då har jag manövern”. Så testar man att det fungerar. På morgonen kör vi en checklista på 
all utrustning, inklusive vattenjetarna. Det är en lång lista motsvarande den som maskinchefen 
har. Maskinchefen lägger i någonting som heter ”manoeuvring mode”, dvs. han startar 
hjälpkärror så att man kan få full effekt så att man kan köra bogpropellrar osv. Sedan strax före 
avgång har man ett antal procedurer som gäller detta. Man tar fram manövrerna, och lägger och 
håller  henne i läge tills allting är stängt och man kasta loss linkspannet, för det är ju det sista 
som håller båten. Men ibland växlar styrman och befälhavare. Då är det styrman som 
övervakar under utfärd. Det beror på vilken stol man sitter i, man kan bara sitta på ena sidan 
och köra. Det är gjort så för manövrering till kaj. Även om det finns på bägge sidor så är det 
väldigt bakvänt att göra det med ryggen mot. Det enda som skulle kunna hända är att 
överkopplingen inte fungerar. Men då ser man ju det direkt. ”Jag har inte fått styrningen” säger 
man då. Antingen har den andre kvar den, eller så får man gå ner till nästa nivå. Det är aldrig 
någon diskussion om vem som kör – det är ju liksom bara en brytare. Man har tre lägen, 
antingen står den babord, eller styrbord, eller mitt fram och då är det joysticken som styr. 

5.1.2.3. Styrman 
Vi har procedurer nedskrivna för hur man ska bete sig vid överlämning och uppstart. Men 
någon direkt checklista har vi inte. I princip är det befälhavaren som kör ut båten från kaj, 
sedan slår han över till styrman som får köra vidare hela vägen ut. Man frågar alltid den andra: 
”Vill du ta över här ?” Han svarar: ”Ja, jag tar över.” ”OK, du har kontrollen där.” ”Ja, hon är 
med” säger man då. Så man känner alltid att man har styrningen där. Vi pratar även högt med 
varandra ibland, typ ”Jag girar”. Det beror på situationen. Är det mycket trafik, då har man 
alltid den konversationen. Man talar om för den andre vad man gör så att det inte blir en 
överraskning. I princip ska det vara lika mellan besättningarna, men jag vågar inte svära på att 
det fungerar exemplariskt i alla fall. 

5.1.3. Styrbarhet av farkost 

5.1.3.1. Kapten I 
När man bara har tre jetar att köra på går det ända ganska bra. Det finns lite överflöd att ta av. 
Men är det hårt väder är det jobbigt. Därför är det helt obegripligt att andra fartyg ibland bara 
har två jetar. Som nautiker har man svårt att begripa hur man kan bygga in en sådan svaghet i 
ett så pass avancerat system. Vindkänsligheten ökar dramatiskt inne vid kaj om det blåser och 
man bara har en fungerande jetmotor. Man vet ju av erfarenhet hur många minuter det tar att 
förtöja och man är betydligt snabbare än vissa konkurrenter. Det kan handla om den dubbla 
tiden. Här bidrar naturligtvis också användningen av bryggvingen. Man har också ett ride-
control system, d.v.s. ett slags avancerad autopilot som använder de stora nylonfenorna och 
trimplanet i aktern för att hålla kursen. Om avvikelsen blir för stor går jetarna in och korrigerar 



 

   

kursen. Detta laborerar man med ganska ofta under en resa för att hela tiden ändra till de bästa 
förutsättningarna för passagerarkomforten. Genom ride-control systemet får man båten att 
bete sig som man vill givet att man har koll på förutsättningar i form av väder och vind. Man 
gör t.ex. en grundinställning när man går ut ur skärgården och då ställer man in trimplanen och 
fenorna. Om det hoppar lite för mycket, pitchar man ner henne, man håller nere stäven i 
vattnet och så ökar man rollen. d.v.s. förmågan att hålla sig i rollplan. 

5.1.3.2. Kapten II 
Fartyget styr lika bra med en vattenjet som med två, det är bara det att farten går ner till 20 
knop. Men då går vi ju också in till det vi kallar ”röd nivå” med den bemanningen. Det är ju 
också en procedur, man får gå över från joystick till separata spakar. Man skickar över 
manövern, det finns procedurer för det också. Ligger man och kör nära de 30 graderna så måste 
man ju få information om när man går över i ett annat mode, för då uppför sig ju jetarna helt 
annorlunda. Är det ett trängt läge och jetarna börjar ställa om sig utan att det var meningen så 
tappar du manövern under ett antal sekunder innan de har ställt sig tillbaka. Så det är vital 
information med signalen. Ibland händer det att man får joystick failure och då får man gå ner 
till nästa nivå, till separata spakar. Men det är inget problem. Vi kör dessa i stort sett vid varje 
övningskörning, en gång per vecka för att hålla handlaget uppe. Joysticken fungerar så pass bra 
att den är snabbast och bekvämast att använda, så det blir att man kör med den av den orsaken. 
En konkurrent har ju en joystick som är bara skit, därför är de tvungna att köra med separata 
spakar. Jag vet inte vad som är skillnaden jämfört med våran. Den typen av joystick vi har 
finns bara på våran HSC. Plus att de har en smal båt. 

5.1.3.3. Styrman 
Den som sitter i mitten kallas för joystick, den är sammanlänkad från de här två som sitter här. 
De kallas för separate levels och är styrda direkt till varje jet. Om du vrider på 
momentknappen, då går jetarna in mot varandra. En sprutar fram och en bak – och då roterar 
båten runt sin egen axel. Det finns en del som utnyttjar det. Om du gör kombinationen att vrida 
momentet så att du momentar in dem, samtidigt som du kanske använder joysticken här. Men 
då går den bara att använda som gas eftersom momentknappen överrider joysticken. Det här 
används olika av olika personer. En del vill köra fram, ut med jetar och så kör in i sidan och 
sedan backa in i läge. Andra vill köra långt fram och backa in i läget direkt. Det är mycket 
lättare än en vanlig propellerbåt, det är det som är smidigheten med en vattenjet, den är så 
enkel att manövrera och variera. Sedan ute på grönt hav då slår vi över till autopilot. 

5.1.4. Kontroll av annan trafik 

5.1.4.1. Kapten I 
Har man möjlighet till hög fart har man möjlighet att göra vad man vill på kort tid. Tendensen 
är att man girar för allting. Är man det minsta osäker ropar man upp dem och begär att de ska 
bibehålla kurs och fart så girar vi istället. 



 

   

5.1.4.2. Styrman 
Vi får veta av Göteborgstrafiken vad det är för båtar som finns runtom oss, vilka vi möter och 
vilka som är på väg ut. De båtar som vi kör ikapp får vi ropa upp och komma överens med. 
Det gör vi så att han ska veta vad som händer, så att han inte gör någon gir helt plötsligt. Det 
jag inte girar för är om det kommer något annat fartyg – något som inte finns med i själva 
sjökortet (det elektroniska). Det är där det mänskliga ögat kommer in. På grönt hav kör vi med 
autopilot, annars är det handstyrning. 

5.2. Observerbarhet 

5.2.1. Överblick av fartyget 

5.2.1.1. Kapten I 
I skärgården har vi en utkik på bryggan. Sedan efter skärgården, när vi är ute på öppet vatten, 
då släpper vi utkiken. Sedan har vi en kabinmatros och en däckmatros. Vi har visserligen 
kameraövervakning på bildäck, men vi har också en man som är på däck. När vi närmar oss 
land plockar vi upp utkiken igen som blir bryggvakt på bryggan. En dålig sak är att vi har en 
stor centerbalk mellan fönstren som gör att en viss sektor av styrbordssidan är skymd. Och för 
mig som nautiker är det fullständigt obegripligt att det kan vara godkänt på det viset. 

5.2.1.2. Kapten II 
På grönt vatten räcker det med en matros som utkik och en styrman eller en befälhavare där 
framme. I skärgården är tanken att det ska sitta två stycken och titta ut och övervaka ifall 
något skulle haverera eller något dyker upp, plus radiotrafiken naturligtvis. Den som styr 
sköter aldrig radion utan det är den andre. Den som styr måste vara koncentrerad på det. 

5.2.1.3. Styrman 
Av Göteborgstrafiken får vi information om vad det är för båtar på väg ut och vilka vi kommer 
att möta. Kamerorna på båten sensoraktiveras, dvs. det larmar på bryggan. Då ser vi precis var 
det är. Plus att kamerorna närmast också aktiveras. Man måste alltid ha det mänskliga ögat. Så 
man får ju navigera efter väderlek med både fart och avstånd. Det är ju det som kallas 
sjömanskap. I början var det mycket sådant här med arpakollisioner – man navigerade då med 
arpa. Du ser det är ”ah, OK jag passerade tre kablar akter om” Och en kabel är ju 1/10 sjömil. 
En kabel är 185 meter lång. Det går bra. Men kraven på en radar hänger kvar från gamla 
radarapparater, noggrannheten var 0.7 sjömil – alltså sju kablar. Och det är ju väldigt mycket 
egentligen, en så stor differens. Normalt är ju kanske differensen mycket lägre, så att den ligger 
på en eller två kablar idag – kanske ännu mindre. Man vet ju aldrig om det var ett 
måndagsexemplar. Därför är det aldrig den exakta bilden du ser. Likadant är det med dGPS:en, 
du får inte den exakta millimeter. Då kan det uppstå arpakollisioner som vi kallar det. Att lita 
för mycket på instrumenten. Så därför går sjömanskapet ut på att alltid ha en god marginal. 
Det går inte att köra på gräns hela tiden. Man måste också hela tiden vara med på vad den 
andre gör. Så det är många sinnen i bruk samtidigt. Du ska se, lyssna och köra. Vi ser ju radar, 
men vi ser ju inte bakom bergsknallarna där. Det kan också hända att man möter icke-



 

   

manöverdugliga båtar. Möter man båtar med lanternsignaler två röda vet man att det är så. Eller 
att han har tre vita i rad. Då är det bogsering på gång. Detta gäller om natten, om dagen finns 
motsvarande signaler, bollar, robbor, fyrkanter eller flaggor. Det är kikare som gäller. 
Bryggvinge är bra naturligtvis, då är det lättare, mer flexibelt, att kika ut genom rutan och se 
hur båten beter sig. I och med att konstruktionen är som den är, holk mitt på båten, så är du ju 
beroende av kameror och monitorer optiskt. Men själva ECDIS-bilden tycker jag är bra 
faktiskt. 

5.2.2. Överblick via instrument och kameror 

5.2.2.1. Kapten I 
Om den andre styr så kör jag radar. Och vill jag styra så säger jag till honom att jag tar över och 
då kör han radar. Det är liksom med automatik. Vädret rår man ju inte på. Man vet ju då att 
man har en sämre radarbild. Det är svårare angöringar för man ser ju ingenting. Du kan aldrig få 
en dator som överför informationen lika snabbt som ditt synintryck. På konkurrenternas 
fartyg är de helt beroende av kamerorna, och så har de en kille akterut. Det var nog inte tänkt 
att det skulle stå någon där, men nu är det så i alla fall. Vi har åtta övervakningskameror, fyra i 
maskin, alltså två i varje maskin, och fyra på bildäck, två på undre och två på övre. Några 
utsideskameror har vi inte. Kamerorna ligger i en slinga och checkar automatiskt av. Sedan kan 
man ju frysa bilden var man vill. Det är en stor säkerhetsfördel. Fr.a. i maskinrummet där man 
kan upptäcka en brand i mycket god tid. När det gäller den nautiska biten har vi radarn och det 
elektroniska sjökortet. Allting är dessutom dubblerat. Och sedan är det dGPS:en och sedan har 
vi vårt ride-control system. I den senare displayen ser jag den information jag ställt in och hur 
det rör sig, t.ex. hur fenorna rör sig, hur trimplanen rör sig, kursen och någonting vi kallar 
”rout-mean-square-värdet”. Ett slags medianvärde på tendensen. Radarna på den här båten är 
väldigt bra utformad, stora skärmar och arbetsmässigt bra. Det är alltid en man som är 
designerad vid radarn, vid dåligt väder eller mycket trafik är vi två. Det finns också en tablå för 
”impeller speed” där man ser impellrarnas rotationshastighet. Den går från noll till 190 och då 
tänds alla lampor, tjoff, tjoff, tjoff, tjoff och så har man fått alla fyra motorer. Skulle en lampa 
slockna så vet jag att en propeller har clutchat ur. 

5.2.2.2. Kapten II 
Vi har ett antal olika kamerakonfigurationer, t.ex. vid olika moment som förtöjning och avgång. 
Tilläggningen blir långsammare när kamerorna inte fungerar, vilket har hänt. Det finns ett antal 
olika system att använda sig av: ECDIS:en med den noggranna prediktorn, utkik i akter, 
kameror, plus att vi har, både i Göteborg och i Fredrikshamn, en igon som används som 
referenslinje. Om inget annat på båten fungerar ska man kunna använda den i alla fall. Det är 
olika vilket som är det viktigaste av dessa. De sista metrarna mot kajen är det kamerorna, en bit 
längre ut är det ECDIS:en, plus att man alltid har igonen som passerar förbi ögonen. Det är en 
kombination, beroende på var i manövreringen man befinner sig. Vi har ett akustiskt larm som 
ljuder om vi går över 30 grader med joysticken. Det fanns inte från början, men det måste man 
ha för att få en varning om att man gått över. När det gäller kamerorna utvändigt så måste jag 
säga att de har hög kvalitet.: Även när det är skumt ute ser man bättre med kamerorna än med 
blotta ögat. De är väldigt ljuskänsliga. Akterkameran är i vissa lägen mycket viktig, speciellt 



 

   

när vi går in mot kaj de sista metrarna. Så som jag ser det i mitt huvud så ska ECDIS:en 
stämma överens med kamerorna och vice versa. Så om jag ser en sak i ECDIS:en och det inte 
stämmer med kamerorna så kan det vara svårt att veta vad som är fel. Men kamerorna är det 
jag litar på mest i ett sånt läge. Skulle de gå sönder måste man definitivt ha en kille i aktern. 
Två oberoende system vill jag gärna ha. Radarbilden finns i två upplösningar, en trecentimeters 
och en tiocentimeters. Det är individuellt hur man använder dem. Men vid t.ex. tjocka kan den 
som styr ligga på en lägre skala och den som sitter vid sidan ligger på en högre. Den som styr 
kan styra efter radarbilden, den andra han ligger före och kollar möten. 

5.2.2.3. Styrman 
Är det dåligt väder kör man ju på radar helt och hållet. Då gäller det att hålla tungan rätt i 
munnen. Vi är ju inlästa på alla kurser så vi vet ju hur radarbilden ska se ut. Vi ser bojarna 
kommer och så har vi lagt in i radarn små markeringar som röda gröna bojar, fyrar och sådant, 
så vi får som en farled in. Sedan har vi lagt in en karta i radarbilden, så att vi kan växla mellan 
olika kartor. Sedan har vi alltid ECDIS:en , det elektroniska sjökortet, som ligger parallellt. Så 
man stämmer alltid av mellan de här två. Sedan kan man ta radarbilden och lägga in den i 
ECDIS:en, man dubblar då. Men det brukar bli så plottrigt, så vi brukar separera dem. Radarn 
är som ögat, det är det man litar på i sista hand. Missar man att plotta i radarn så får man ju 
inte med det i ECDIS:en och då kan man ju heller inte lita på den. Vi har 54 kameror på vårt 
fartyg. Vi ställer in dem på olika kombinationer och använder snabbval, då ställer kameran in 
sig på en bestämd position, t.ex. förtöjningsposition. Och med hjälp av ECDIS:en kan vi se 
själva fartygsrörelsen. Du kan ju ha en mängd olika inställningar beroende på väder. Har du 
mycket sjö ute så blir det mycket klutter, mycket störningar på radarbilden. Och har du den 
för känsligt inställd så tar den vågtoppar och allt möjligt då blir det ljusa störningar i form av 
vitt och gult. Då kan man filtrera bort detta, men då filtreras ock mindre objekt tas bort, t.ex. 
små plastbåtar och bojar. Så därför är en radar aldrig hundraprocentig den heller. Radarn är 
nummer ett, sedan kommer ECDIS:en. Vi har ju två radar, en tiocentimeters och en 
trecentimeters. Det som skiljer är själva våglängden på dem. Tre är bra inne i skärgården, den är 
mer detaljerad men också känsligare för sämre väder. För mycket klutter. Tio är bättre ute till 
havs. De kompletterar varandra. 

5.2.3. Visuell återkoppling på åtgärd 

5.2.3.1. Kapten I 
Vi står ju på bryggvingen här ute och kör på sidan. Konkurrenterna sitter ju och kör med sin 
kamera, det är ju ett ganska statiskt sätt. Det är lite PC-spel över det. Vi tittar aldrig på 
spakarna, utan man står ju där ute och kör hela tiden, och så med bogen. Det är lite mer finlir 
över vårt sätt. Att ha tillgång till bryggvinge är A och O. De har ju en avståndsmätare som de 
sitter och kör emot. Jag ser ju när konkurrenterna kommer in att det ser rätt statiskt ut. Vi står 
ju på bryggvingen och har därmed en snabbare infart vid tilläggningarna. Det elektroniska 
sjökortet har vi stor användning av t.ex. vid Läsö-flaket där man bara har några meter vatten 
tillgodo. Den svarar numer rätt bra mot radar och dGPS. När vi kör på Läsöflaket kör vi bara 
på ekolod och e-sjökortet. När det gäller ride-control systemet så vet man av erfarenhet vilka 
värden man ska ha för att det ska bli bra. 



 

   

5.2.3.2. Kapten II 
Vi har ju inga bryggvingar. Man sitter ju i centrum och kör hela tiden, och är därmed helt 
beroende av den information man får både Conningdisplay, ECDIS och tv-kameror, samt 
eventuellt avståndsinformation från någon som står baköver. Står du på en bryggvinge har du 
ju en tredimensionell bild, men den information jag har är ju tvådimensionell överallt. Det tog 
ganska lång tid innan man fick rutin på det att få de här tvådimensionella bilderna, som man 
kanske hittar på fyra-fem olika ställen, till en tredimensionell bild i huvudet att arbeta efter. 
Hade vi inte haft simulatorn så hade det nog inte gått så bra. Idag är det här någonting som man 
måste vänja sig med. Vi har lärt oss att köra utan bryggvingar, men jag vet inte om det har gett 
några fartfördelar som det var tänkt. Problemet är att man bygger in sig i mycket teknik, man 
blir så beroende och får anpassa sig därefter. Från en bryggvinge kan man ju se allt man 
behöver, om det inte är alltför dålig sikt dvs. Man behöver inte så mycket mer. 

5.2.3.3. Styrman 
Vi har alltid en kamera riktad mot vattenjetarna – så att man ser hur de står. Med radarn kan du 
göra mycket. Du kan hämta mycket information. Här kan du gå in i undermenyer, så har du 
olika kartor du kan lägga in. Du kan göra egna kartor, lägga in och greja. Plotta bojar med 
symboler, och fyrar och liknande. Då ser du lättare var farleden är. I början var kartorna 
mycket individuella. Men nu har vi fasta kartor på olika rutter så man väljer bara 1, 2, 3, eller 
4. Om det är in eller ut. Hela rutter finns med, girpunkter och kurserna. 

5.2.4. Placering, utformning och integrering av instrument 

5.2.4.1. Kapten I 
Vi hör ju chiefens alla larm. Vi får upp dem på våra skärmar och det blinkar en massa töntiga 
lampor som talar om vilket område det är. Vi vet ju inget vad de betyder de där larmen, men vi 
hör dem hela tiden. Sedan har vi ju våra egna larm om radarutrustning, jetar, vattentäta och 
brandsäkra dörrar. Våra larm har inte samma prioriteringsnivå medan chiefens larm är högljudda 
och naturligtvis väldigt störande. Om man sitter och kör i skärgården, med dålig sikt och det är 
mycket trafik – då är det jobbigt med alla larm. Det är irriterande. Men till slut rationaliserar 
man bort larmen – de som är mindre viktiga. Man hör dem inte till slut. Men man hör om det 
är ett riktigt larm. Vi kan kombinera radar och sjökort, men inte annat än för ren information 
för oss när vi kör. Därför att det vi plottrar in i radarn, det får vi även upp på sjökortet. Så får 
vi upp oss själva och sedan alla ekon som är plottade. Men det är bara rent 
informationsmässigt. Vi kör alltid på radarn. Det finns en felprocent på sjökortet som gör att 
du aldrig kan förlita dig på det fullt ut. 

5.2.4.2. Kapten II 
Conningdisplay och ECTIS har man framför sig. Mätarna för dysor och skopor sitter ju 
ovanför dig. Elektronik i all ära, men den har sina begränsningar, och skulle de lägga av så måste 
du ha ett konventionellt instrument för att kunna se. Det gäller både varvtal och vinklar på 
skopor och dysor. Den informationen finns inte på Conningdisplayen. Man tittar inte på den 
speciellt mycket, den har inte all information. Den är kanske inte helt onödig, men vissa bitar 



 

   

är mer eller mindre intressanta. Den här är Kvaerners eget påhitt. Det finns inga standarder för 
detta. Tanken är att du ska ha ECDISD:en framför dig och radarskärmarna vid sidorna. Men 
det stämmer inte riktigt med hur man använder dem. Eftersom det inte är någon standard, IMO 
har haft svårt att bestämma sig, så har ECDIS:en inte blivit något huvudinstrument. Att lägga 
upp radarinformationen i ECDIS:en fungerar inte heller så bra. När det gäller Conningdisplayen 
har vi haft en del diskussioner. Den innehåller ju t.ex. latitud och longitud med fyra decimaler. 
Vilket är helt ovidkommande. Däremot har vi haft en del tankar om att lägga in den här bilden 
med gasturbin när den bromsar här då. Och får vi ett shut-down så ser vi det på den här 
turbinen genom att den blir röd – och så får du ett larm. 

5.2.4.3. Styrman 
Ergonomin är lite plottrig tycker jag personligen. Det är så många moment. De flesta 
knapparna handlar ju om kamerainställning. Likadant här (pekar på bild). Knapparna längst 
fram är varningsknappar för gasturbinerna. Här framme lyser bara en röd, ingen ljudsignal, 
ingenting. Det har vi klagat på. Vi vill ha upp det på skärmen, på själva displayen. Det är lätt 
att du inte ser den på dagen. Det är ju så mycket annat som lyser här, och ingen ljudsignal. 
Medan andra funktioner kan tappa signalen, t.ex. ekolodet. Det är f.ö. mycket larm här, det 
ringer hela tiden. På en överresa kan det pipa och ringa 10-15 gånger ibland, allt från nivålarm 
när vi går över sådana här djupkurvor. Det är lite jobbigt ibland, växla mellan tre skärmar – 
ECDIS, radar och display. Växla mellan olika monitorer och ändra i menyer – då får du släppa 
styrningen. När det gäller radarn så har vi själva riktningen här. Den kan du ställa in i olika 
moder, olika funktioner. Vi har course-up här. De har ställt in head-up, eller nord-upp. Du kan 
också sätta den här i centrum eller i off-center. Det brukar man alltid göra. I och med att vi kör 
så pass fort så är det inte så intressant vad som hinner ikapp oss. När du har nord upp då har 
du alltid den riktningen uppåt. Eller true-course så går det med radarn som kompass. Nu har 
man sagt att man ska köra nord-upp, head-up. Men det är det gamla sättet att köra. Den 
riktningen är mot fören. Så att girar du så rör sig själva radarbilden. Medan yngre läran 
egentligen är att true-course är bättre, då har man den som en karta. Då syns giren på ett annat 
sätt. Du kör framår, men enligt den kan det alltså se ut som om vi kör bakåt. Det är många som 
inte kan vända på det där. Man kan också ha olika typer av filtrering,  automatisk och manuell. 
Det står t.ex. ”gain” här. Det står alltså en kabel i vägen. Dgain mellan fem och sex, det är själva 
styrkan, och så då gula måtten. Nu är du inne i kanalen och kör. Och sedan har du – CS står det 
där – och så står det A för automat. Så han dämpar automatiskt beroende på. Men är det 
mycket sjö, mycket störningar, då dämpar han mycket. Och då brukar man gå ut på manuell 
ibland. Sedan har du error, rain, den står på noll. Det är om det regnar – då kan du se 
intensiteten. Alltså hur mycket regn det finns, om det kommer skyfall ute på havet. Sedan kan 
du dämpa bort regnet och så att ekona kommer fram där. Tittar man på ECDIS:en så sitter den 
lite dumt. Det skulle vara en annan placering, så att man sitter mera rakt. Det bör vara så få 
handhavandemoment som möjligt. Jag hade nog föredragit att haft radarn mitt fram och 
ECDIS:en vid sidan. Inte tvärtom som nu. 



 

   

5.3. Modeller 

5.3.1. Fartygets egenskaper 

5.3.1.1. Kapten I 
Vi har en ganska lång båt med en klen bogpropeller där framme som gör att man måste fördela 
kraften på ett annat sätt. Datorn klarar inte riktigt av det, den hänger inte riktigt med där, så 
det blir mer konventionell båtkörning fast man gör det med jetar i stället. Hon är 100 m lång 
och 17 m bred, så hon är lång och smal. Så har hon ett djupgående på 2.7 m så hon flyger över 
daggen i princip. Så är det 37 000 hk där bak och bogpropeller på knappa 600 hk. Det gör ju 
att, just det ringa djupgåendet gör ju att hon är väldigt vindkänslig med våldsam avdrift. Det 
gör liksom att man får köra den båten på ett annat sätt än katamaranen. För mig blir det ett 
maskinproblem först när jag tappar en motor, då är det ett maskinproblem. Att förflytta 
vektorn i fartyget, det kan du göra på ett bättre sätt manuellt än vad du kan med joysticken. I 
ride-control systemet kan man integrera nylonfenorna i ett och samma system. Man ställer in 
är/bör värden procentuellt hur man vill att hon ska bete sig, det är lite grann av erfarenhet. Och 
då ligger hon och känner av kursen. 

5.3.1.2. Kapten II 
Om det är ett trängt läge, allting börjar ställa om sig med jetar och liknande, då tappar du 
kontrollen under ett antal sekunder innan allt ställer sig tillbaka. 

5.3.1.3. Styrman 
Det känns på båtens egenskaper hur den är lastad. Det känns på farten och på om du har trim i 
för och/eller akter. Du lastar båten efter hur fort du vill kunna köra. Om det är dåligt väder 
lastar vi den i häcken, så att man har aktern i trim. Då går den bättre i sjön när det är grov sjö. 
Annars lastar du väl lite på näsan så att den går fortare. En gasarm öppnar skoporna – en skala 
från noll till tio – och på fem så är skopan fullt uppe och då gör du 17 knop på tomgång – hela 
tiden så reglerar du skopan. Sedan vrider du ju båten också. Jetarna vrids parallellt. Men går du 
över trettio grader då flyttar sig båten istället i sidled. Om du vrider så att jetarna går in mot 
varandra – då roterar båten runt sin egen axel. Om du vill dra åt, du känner att hon niger, så kan 
du gasa på igen. Då reser hon sig. Hon har 46 000 hk och vägar bara 1800-1900 ton. Så hon 
beter sig som en öppen eka med två snurror på vardera 40-50 hästar. De här katamaranerna har 
ju den egenskapen att, om du går in på grunt vatten, så ökar de i fart. Ett vanligt fartyg sätter 
sig ju, suger sig fast (skotteffekt). Och farten går ner, men med katamaranerna är det tvärtom. 

5.3.2. Hur man framför fartyget 

5.3.2.1. Kapten I 
Sen lägger jag en liten backmanöver så vi håller oss mot linkspannet och lägger in bogen lite 
grann. Så linkar killarna upp, så de tar in en av trossarna, för och akter. I början var det en 
läroprocess naturligtvis. Nu är alla väldigt goda båtförare vill jag påstå. Alla känner sina och 
båtens gränser, de vet var gränsen går någonstans. Om man använder datorkraften vid angöring 
(fr.a. joystick) så får man en slags tidsfördröjning. Och det är svårt att ta ut full effekt för att 



 

   

uppnå ett visst mål. Du får extremvärden då. Då sätter man mycket vatten i rörelse åt alla håll 
och kanter och då vet man inte längre vart båten tar vägen någonstans. Om du däremot kör med 
kombinatorerna, då vet du precis hur mycket kraft du lägger på. Du ser alltås fortfarande om 
hon har den där tendensen att komma dit du vill att hon ska komma, du kan släppa lite grann 
eller köra lite motverkan så att du alltid landar mjukt. Den feedbacken får man inte med 
joysticken. Fördröjningen i joysticken är svår även när du får ett kast med båten, t.ex. vid hård, 
byig vind. När du känner att hon susar iväg kan du manuellt ta tag i situationen mycket 
snabbare och parera. Med ride-control systemet vet man av erfarenhet vilka värden man ska 
ha. Det fungerar upp till 20-22 sekundmeter. 

5.3.2.2. Kapten II 
Som för alla båtar är det ju så att i vissa vinklar rör sej båten mera, det kan skilja bara några 
grader ibland. Då är det direkt anpassning som gäller. Vid hård sjö måste man tänka lite extra 
på hur man lastar båten. Om man tappar en turbin ute till havs är det inte så farligt. Problemet 
uppstår ju när det är på fel ställe för då minskar marginalerna helt plötsligt. Manövrering i 
hamnbassängen vid mycket vind är knepigt. Men rent tekniskt har vi övat mycket de olika 
nivåerna i manövreringarna. Det sitter i ryggmärgen. Det kan vara en överraskning de första 
sekunderna när båten inte uppför sig som den ska. Men då får man gå över till en annan nivå. 
Man känner på sig om båten uppför sig som man vill. I princip räknar vi ju med att alla andra 
går långsamt. De flesta vet inte hur de ska bete sig när vi kommer. 

5.3.2.3. Styrman 
Vi får en tänkt, skuggad, bild av fartyget i ECDIS:en, där får vi en tänkt rörelse. Med det 
hjälpmedlet kan vi ju parkera båten om vi vill – om vi kan lita på ECDIS:en dvs. Båten har en 
kort stoppsträcka – tre fartygslängder. För det är ju ett fenomen att vi kommer in över 30 
knop närmare Fredrikshamn, och bromsar ner så kan hon ändå öka i hastighet beroende på att 
hon surfar fram på bottenvågen. Man har vant sig vid farten. Man vickar lite grann på spaken 
så svarar hon direkt. Man får fingertoppskänsla och det sitter i ryggmärgen hur man ska få 
henna att bete sig som man vill. Du bara girar och innan du girat klart så stöttar du henne – då 
sticker hon rätt fram. Så i början när vi körde så låg man alltid på för mycket. I och med att 
båten går så fort så är det ju lätt att ta sig ur en situation. Det är bara att köra sig ur den. Du har 
inte samma behov av framförhållning. 

5.3.3. Modell över rutten 

5.3.3.1. Kapten I 
Vi kör blind approach och sånt i skärgården också, när det är vackert väder så att vi tränar 
varandra på bäringarna då. Vi kör också på Läsöflaket, men vi får inte samma fartfördel som 
våra konkurrenter får av det. För henne handlar det om fyra-fem knop, vilket är mycket. Det är 
katamaraner som får det lyftet på grunt vatten, inte en enkelskrovsbåt. Vi går där av 
väderorsaker. Med ride-control systemet kan man predicera framåt, dels hur jag styr och dels 
hur jag rör mig. Om jag sedan märker att det blir lite fel, att det blir lite hoppigt, då kan jag 
pitcha ner henne. När man kör över Läsö-flaket, då är det inte mycket vatten kvar under, då får 
man inte välja fel väg. 



 

   

5.3.3.2. Kapten II 
Jag väljer i princip den rutt jag vill gå, och det säger jag till styrman. Vi lägger ut en hjälplinje i 
sjökortet. Men om det är grov sjö så håller jag kanske en bit längre söderut. Det är svårare i 
Fredrikshamns bassäng. 

5.3.3.3. Styrman 
Du har ju olika områden – vi kallar dem för röda och gröna. Gröna är ute till havs och röda är 
ju, här i Göteborg, från Trubaduren hela vägen in genom skärgården. Vi är ju inlästa på kursen, 
vi vet ju hur radarbilden ser ut – vi vet alla girpunkterna. Det här har vi lagt in i radarn. Målen 
som vi plottar i radarn kan vi ta in i det elektroniska sjökortet så vi får dem som röda prickar 
och vektorer som visar riktning vart. Men det är lätt att lura sig, att lita för mycket på e-
sjökortet. Om du missar att ta med någonting så kanske du tror att det inte finns där. Därför 
kan man inte lita på det fullt ut. Men i princip kan du plotta hela rutten från kaj till kaj. Vi kan 
ju även parkera båten med den här. Vi planerar rutten efter vågorna. Och det beror mycket på 
var vi kommer in. Var är vågorna, vilken riktning har de ? Vad är våghöjden ? Hur mycket 
blåser det ? Vinden i sig är inte ett så stort problem för den här båten – den har en sådan enorm 
maskinkraft i förhållande till båtens storlek. På grönt hav kör vi med autopilot. Vi kan utnyttja 
den tredje vågen när vi går in över Läsöflaket t.ex. För då saktar den vågen in och vi rider på 
den. Den blir som en kudde mot bottnen. Det gör att vi ökar mellan 3 och 5 knop helt plötsligt. 
Det finns olika sätt att köra en rutt via radarn – head-up eller true-course. 

5.3.4. Mental belastning 

5.3.4.1. Kapten I 
Om man tappar ride-control systemet måste man börja tänka, och det är jobbigt. Då måste 
man hitta alternativa vägar att köra för att minimera effekterna av sjön. Vid angöringarna vid 
dåligt väder är det trångt och man driver. I regel gör man en bedömning. Har man kontroll över 
problemet, att det är hanterbart, dvs. att det inte påverkar passagerarkomforten mer än vad 
som är inom acceptabla gränser, då kör man ju. 

5.3.4.2. Kapten II 
I början var det väldigt svårt att använda kamerorna istället för bryggvingen. Att få ihop en 
tredimensionell bild av vad som händer, hur båten rör sig osv. Man måste kunna få fram en bild 
i huvudet att arbeta efter, men i början bara snurrade det i huvudet. 

5.3.4.3. Styrman 
Det är lite lurigt om du byter mode från joystick till separat. Båten beter sig tvärtom beroende 
på hur du använder spaken. Om du har fören här och vill svänga så, då ska du vrida åt det 
hållet. Men kör du joystick är det precis tvärtom. Oftast när du slår över från joystick till 
separate eller omvänt så blir det riktigt höga hastigheter. 



 

   

5.3.5. Omgivande trafik 

5.3.5.1. Kapten I 
Vi är mentalt tränade på att köra i 40 knop, det är andra som har problem med oss. Så det är 
efter de premisserna vi lägger ut våra vektorer som vi kör efter, dvs. att andra inte alltid förstår 
vår fart. 

5.3.5.2. Styrman 
Farligast är det när man har någon ny skeppare på någon stor båt får för sig att gira för oss. 
Det går ju inte. Men jag har sett flera sådana situationer. Därför måste man ha ett scenario 
framför sig. Man ligger före i planeringen. Oftast bildar man sig den bilden själv. Och när det är 
en väldigt nära situation, med dåligt väder och mycket trafik, då sitter man ju två. För det gäller 
att hela tiden ligga före ifall de gör något dumt. Marginalerna ska inte understiga en sjömil 
förom och halvmil akterom. Så det är två kilometer förom och en kilometer akterom. Det är 
minimigränserna, det låter kanske mycket, men till sjöss med den farten är det inte mycket. 

5.4. Mål 

5.4.1. Målkonflikter och frihetsgrader 

5.4.1.1. Kapten I 
Våra konkurrenter får i vissa avsnitt köra fortare än vad vi gör, men det gör de inte. Det kostar 
för mycket att dra på. Vi drar mycket vatten med oss, därför har vi de största begränsningarna 
på oss. Det är någonting som kommit tillstånd efter förhandlingar med skärgårdsbor och 
länsstyrelser. För körde vi lite grann som vi ville, det var fullt skaft från fästningen ut genom 
skärgården. Det får vi inte göra längre, tyvärr, för det var ju det som var roligt. Då hade vi alla 
options egentligen, men nu harvar vi oss igenom skärgården med 17 knop. Det är miljöeffekter 
och svallet som sätter stopp. Det var mer av en utmaning att köra i skärgården tidigare när man 
körde full fart. I regel gör man en bedömning – att man kan köra och att det inte påverkar 
säkerheten och inte passagerarkomforten. Men är det inom acceptabla gränser, då kör man ju. 
Är det så att jag upplever vädret som på marginalen, att det kan bli struligt, vi har för mycket 
teknikproblem – då avbryter jag. Man kör inte om det börjar närma sig normvärden. Det går 
inte att byta allt under drift. För det första är det varmt runt motorn. För det andra är det en 
omöjlig arbetsmiljö med de andra maskinerna som står och slamrar. Vårat företag har ju köpt 
båtarna i Italien. Oj, vilket bra pris, de tar vi ! Så får man anpassa båten efter rådande 
förhållanden. De operativa nivåerna har godkänts därför att klassen har godkänt fartyget för 
den här våghöjden. Det är ju alltid pengarna som styr, därför vill de att resan ska genomföras. 

5.4.1.2. Kapten II 
Jag kan t.ex. tala om för passagerarna att idag tar vi en omväg för bekvämlighetens skull, vilket 
innebär att vi kan bli ett par minuter sena. Det är naturligtvis alltid irriterande om en maskin 
stoppar. Då har man ju hela den här biten med turlista och passagerare. Jag skulle inte ställa in 
en resa om kamerasystemet eller ECDIS:en inte fungerar. 



 

   

5.4.1.3. Styrman 
Vi får ju planera rutten efter väderleken. Sedan kan du lasta båten beroende på 
väderförhållanden och hur fort du vill köra. Du anpassar alltid farten efter väderleken. Det sista 
du vill är ju att passagerarna ska må dåligt. Det är för deras eget bästa. Och så konsumerar de 
inget om de mår dåligt. Vi har en policy som säger att om det är riktigt dåligt väder då ligger vi 
kvar i hamnen. 

5.4.2. Övergripande mål 

5.4.2.1. Kapten I 
I regel gör man en bedömning – att man kan köra och att det inte påverkar säkerheten och inte 
passagerarkomforten. Jag kan fortfarande hålla turlistan med en maskin borta. Servicen av 
sådant ska vara klart på morgonen efteråt. Vi vet ju att passagerarkomforten blir lidande långt 
innan vi når våra operativa begränsningar. Av just den anledningen utsätts vi alltid för en väldig 
press från kontoret när vi vill ställa in resor innan vi har nått våran operativa gräns. Men vi 
säger till dem ”Ni får helt enkelt lita på våran bedömning – det är inte läge att gå ut, vi kommer 
att köra skiten ur båten, vi kommer att ha massor av sprickor efteråt och vi kommer att ha 
passagerare som aldrig åker med oss igen. Rederierna vill alltid att resorna ska genomföras, men 
vi ser till helheten med bl.a. säkerhet och passagerarkomfort. 

5.4.2.2. Kapten II 
Säkerhetsmarginalerna till andra båtar är inte klart definierade. Är det tjocka ute, så är det 
större, och är det bra sikt så är det mindre. Det beror bl.a. på vad det är för båtar. Det varierar. 

5.4.2.3. Styrman 
Det ska se bra ut och kännas bra för passagerarna också. Passagerarkomfort är viktigt. Vi har ju 
alltid marginaler. Speciellt när man har med människor att göra så utsätter man inte dem för 
osäkerheter. Man drar ned i god tid. Det är ju passagerarna som är vår last och som vi tjänar 
pengar på. Jag menar, det är ju inte av välgörande ändamål vi kör fram och tillbaka. Det är ju en 
affärsdrivande idé. Och kunden förväntar sig att få betala en viss summa för en viss service, 
komfort och behandling. Men att det skulle bli så dåligt väder att man skulle köra sönder båten, 
den risken får man inte ta. Man anpassar och drar ner farten om det bär dåligt väder. 

5.4.3. Konkretisering och realisering av mål 

5.4.3.1. Kapten I 
Men är det inom acceptabla gränser, då kör man ju. Accepterar man att bli en halvtimme eller 
en timme sen på kvällen då kan man ju köra. Men inte om det börjar närma sig normvärden. Vi 
har ju en våghöjdsgräns om tre meters signifikans ute vid Trubaduren. Det är också viktigt om 
det t.ex. blåser sydostan eller nåt sånt. Man ställer in fenorna och trimplanen för att uppnå en 
större passagerarkomfort. Vid ren västanvind får det blåsa utav helvete om passagerarna ska 
märka något. När det gäller incidentrapporteringen så har vi fått lära oss att sätta ribban lågt. 
Det är ju meningen att det ska vara ett system som vi ska lära oss av. 
 



 

   

Vi kommer till kaj mycket snabbare än våra konkurrenter. Men de har en logistik som är tio 
gånger bättre än våran. Hon har en infrastruktur som gör det möjligt att svänga in och ut på 20 
minuter. Det kan inte vi. De hinner med sin turlista med råge. Efter det att vi fick 
fartrestriktionerna har vi det betydligt kämpigare än de. Vårat företag har ju köpt båtarna i 
Italien. Oj, vilket bra pris, de tar vi ! Så får man anpassa båten efter rådande förhållanden. I 
England, med en marknad på 60 miljoner människor, skiter de i om passagerarna aldrig åker 
med igen. Men vi med vår lilla marknad här i Norden måste vårda våra kunder – annars 
kommer de aldrig tillbaka. CO2 som släckningsmedel är ett enormt tillskott till säkerheten. 

5.4.3.2. Kapten II 
Vi har olika certifikatnivåer, bemanningsnivåer, beroende på om vi tar 900 passagerare eller 
450. Säkerhetsorganisationen ser lite olika ut då, så det går vi alltid igenom innan vi går 
ombord. När det är grov sjö kan jag ta en annan rutt för att göra det bekvämare för 
passagerarna. Ibland säger jag till styrman att lasta på ett visst sätt eftersom det kommer att 
blåsa ett visst sätt. När vi får tekniska problem går vi över till röd nivå med bemanningen. Vid 
tekniska problem när hamnen i Fredrikshamn kan det vara bäst att lämna hamnen så fort som 
möjligt. Då får man gå tillbaka till Göteborg och på vägen begära bogsering. Marginalen till 
annan trafik är en halv sjömil till en sjömil om det är bra väder och du går akter om. För om blir 
det längre. Är det tjocka tar du ett par sjömil, det beror också på vinklar. Sedan beror det på 
vem som är väjningsskyldig enligt sjövägsreglerna. Tilläggningarna blir klart långsammare när 
inte tekniken fungerar, t.ex. kamerorna. 

5.4.3.3. Styrman 
Vi har ju t.ex. begränsningar i fartyget på tre meters vågor. Vi har också en begränsning i hur 
mycket vi får lasta, vi lastar inte över maxsiffran. Ute på grönt hav växlar vi i regel inte mellan 
joystick och separat mode. När man gör det går varvtalet ner lite och man tapparv fart. Över 
Läsöflaket går vi när vi är försenade eller har mycket last. Mjuka linjer när man går ut, det är 
viktigt för passagerarnas komfort. Jag brukar välja att bara lägga in målen i radarn (från 
ECDIS). Man får ju dra av, sakta in farten. Så det är för passagerarnas skull vi har tre meters 
gräns. Det är mycket upp till befälhavaren att gå ut med information tidigt till passagerarna. 
Och det kan man ju förstå att skepparn och styrman är upptagna med att styra. 
 
När det är högsäsong så är själva lastningsprocedurerna väldigt intrimmade. På 20 minuter har 
vi kommit in, lossat och lastat. När de sista bilarna rullar av så rullar de första på igen. Att gå 
över Läsöflaket innebär att vi sparar bränsle, så i 70-80 % av fallen går  vi den vägen. Jag har 
inte hört att passagerarna tycker att farten är obehagligt hög. Tvärtom, de tycker det är 
spännande. Kaptenen bedömde att han inte ville riskera passagerarnas säkerhet och gå in 
mellan pirarna, ifall de skulle driva på pirarna. Det är skepparn som tar beslutet att ligga kvar 
om det är dåligt väder. Vi vet ju att möter man en ryss då girar de aldrig. Det är inte säkert de 
har någon brygga ens. Deras skeppare har sagt ”så håller du 350 grader …” då vågar inte 
styrman gira sedan. 



 

   

6. Slutsatser från de strukturerade intervjuerna 

6.1. Styrbarhet 

6.1.1. Kraft och återkoppling 
Resultaten visar att det finns i huvudsak två problem med den integrerade joystickfunktionen. 
På ett av fartygen har denna funktion alltför stora begränsningar rent värdemässigt. Den tillåter 
inte att operatören får ut av styrningen det man kan få ut rent värdemässigt. Handlingsfriheten 
blir därmed begränsad jämfört med att använda kombinatorerna. På det andra fartyget har man 
istället problem med att joysticken alltför lätt kan övergå till ett helt annat läge och därmed 
plötsligt försätta fartyget i en icke-önskvärd riktning. Det genererar en viss form av osäkerhet 
hos operatören inför hur pålitlig denna funktion är. Detta har i sin tur föranlett installation av 
ett larm som egentligen borde vara överflödigt. 

6.1.2. Överlämning och uppstart 
Här visar resultaten på relativt goda rutiner vis uppstart och överlämning. Man är medveten 
om de risker som kan finnas vid tillfällen när kontroll av båten ska lämnas från en person till en 
annan. Dessa rutiner kräver dock kontinuerligt underhåll och träning. 

6.1.3. Styrbarhet av farkost 
Resultaten visar när det är som mest kritiskt att styrningen fungerar bra. Det är vid hårt väder 
och inne i hamnbassänger vid tilläggning och utfart. Att i det läget tappa en kraftkälla verkar 
inte ge någon av besättningarna några större bekymmer. De har rutiner för detta. Men 
åtminstone ett av fartygen (som bara har två vattenjetar) upplever restriktioner i fart och högre 
stressnivå när detta händer. På båda fartygen används autopiloter ute på ”grönt vatten”. 
Körningen är i mångt och mycket uppdelad mellan just autopilotkörning på öppet vatten 
respektive körning med mindre marginaler (hårt väder och inne i hamnbassänger). 

6.1.4. Kontroll av annan trafik 
Här uppger man från ett fartyg att fartincitamentet är en viktig orsak till att man själva väljer 
att väja för andra fartyg även om man har rätten på sin sida att inte behöva väja. Från både 
fartygen säger man att man etablerar kontakt med ett annat fartyg så fort som möjligt om det 
skulle vara problem med kurshållningen. 

6.2. Observerbarhet 

6.2.1. Överblick av fartyget 
Resultaten ger intryck av att det sällan är några problem med överblick ute på öppet hav, givet 
att man följer alla procedurer och håller koll på oväntade händelser. Från ett fartyg betonas att 
man av olika skäl aldrig bör lita för mycket på instrumenten, utan alltid i sista hand ha en 
ständig koll på läget genom att visuellt inspektera omgivande hav. Problemen är istället, som 
vid flera andra aspekter, när man befinner sig inne i hamn, t.ex. vid tilläggning. Att navigera 
båten efter kameror är inte lätt, även om det går att lära sig en tillräckligt bra nivå. Även andra 
synpunkter förekommer, t.ex. att en stor centerbalk skymmer utsikten åt styrbord. 



 

   

6.2.2. Överblick via instrument och kameror 
Resultaten visar att nautikerna har lärt sig att utnyttja de olika instrumentens fördelar och att 
inse när det behövs förstärkning av överblicken. Radarna anses av alla vara det viktigaste 
navigeringsinstrumentet ute till havs, även om det elektroniska sjökortet kan ge ytterligare 
information. Man försöker dock hålla isär användningen av dem eftersom det tenderar att bli 
alltför grötig information om man integrerar dem. I hamnen är det extra viktigt för ett av 
fartygen att kamerorna fungerar. Den båten har inga bryggvingar och det är därför nödvändigt 
med kameror vid tilläggning. Man har vant sig vid detta. Ett intryck från resultaten är att 
nautikerna på båten utan bryggvingar får jobba hårt för att hålla ihop en helhetsbild av båtens 
position genom att försöka integrera information från olika media till en helhet, medan man på 
den andra båten har mycket information gratis från bryggvingen. 

6.2.3. Visuell återkoppling på åtgärd 
Intrycket här är detsamma som ovan. Fartyget utan bryggvingar kräver att operatörerna kör 
mot en tvådimensionell bild framför sig på instrumenten, medan besättningen på fartyget med 
bryggvingar inte behöver bry sig om detta, utan kan utläsa direkt var man befinner sig. Man 
kan uttrycka det som om man på det senare fartyget inte behöver en ansträngande tolkning av 
läget i varje moment vilket är fallet för det andra fartyget. Analysen av resultatet visar också 
att information från olika instrument ibland används för att direkt diagnosticera t.ex. avstånd. 
Så är fallet vid användning av autopilten på den ena båten. Även olika kartor med fastställda 
rutter ger stöd för en snabb uppfattning av var man befinner sig. 

6.2.4. Placering, utformning och integrering av instrument 
Resultaten visar att det finns mycket att göra vad gäller en bättre integrerad brygga. Den första 
punkten är mängden larm som upplevs som oerhört störande ibland. Det är fr.a. 
chefsmaskinistens alla larm som upplevs som onödiga av nautikerna. De tenderar att göra så 
att de inte längre reagerar på alla larm. Det är höst osäkert om bortrationaliseringen av vissa 
larm hos nautikerna leder till att de också missar andra, egna, och viktigare larm. Den andra 
punkten är att instrumenten överhuvudtaget är dåligt integrerade med varandra, och placerade 
på ibland ganska tokiga ställen. Många instrument är dessutom dåligt designade till innehållet, 
men en del onödiga funktioner, men där andra mer nödvändiga funktioner saknas. 

6.3. Modeller 

6.3.1. Fartygets egenskaper 
Resultaten visar att minst två av de intervjuade har en mycket god uppfattning om hur fartyget 
uppför sig under olika omständigheter och vad som krävs för att man ska få fartyget 
manövrerbart i alla lägen. Det framgår också att det inte alltid är lätt att etablera kontroll över 
fartyget. En del av problemen beror på yttre faktorer, som t.ex. stor vindkänslighet, medan 
andra problem beror på att styrningen av fartyget inte alltid är optimalt utformad rent 
tekniskt. 



 

   

6.3.2. Hur man framför fartyget 
På samma sätt som ovan visar resultaten att de intervjuade har en mycket god uppfattning om 
hur fartyget uppför sig under olika omständigheter och vad som krävs för att man ska få 
fartyget manövrerbart i alla lägen. Att köra en HSC innebär mer av direktinteraktion med 
omgivningen och att aktivt köra sig ur olika situationer snarare än att med framförhållning 
planera för en viss typ av åtgärder. Intressant att notera är att det är en betydande inlärningstid 
för operatörerna under vilken man ofta gör fel, men att samtliga besättningar utvecklats till att 
framföra båten på ett säkrare sätt. 

6.3.3. Modell över rutten 
Resultaten visar att nautikerna har etablerat en modell över rutten, att de planerar sin körning i 
stort efter den, men att de ibland väljer andra rutter beroende på t.ex. vädret. Att nautikerna 
har rutten klar för sig visar att de kombinerar sjömanskapets direktövervakning med en slags 
domänspecifik kunskap om, t.ex. var girpunkterna finns. Resultaten visar också att det finns 
en osäkerhetsfaktor i användningen av elektroniska sjökort, och att nautikerna är högst 
medvetna om denna brist. 

6.3.4. Mental belastning 
Här visar resultaten att tekniken, genom automatisering av vissa funktioner, har gett 
operatörerna ett bekvämt hjälpmedel som gör att de själva inte behöver arbeta med kontinuerlig 
uppmärksamhet på alla delar av körningen. Autopiloten på en av båtarna gör att man inte 
behöver ägna sig åt manuella justeringar hela tiden. Stressfaktorn ökar markant när denna 
funktion inte längre fungerar. Angöring vid hårt väder är utomordentligt stressigt p.g.a. de små 
marginaler som gäller i sådana lägen. Ett annat intressant resultat är att utrustningen och 
utformningen av bryggan inte alltid är lämplig rent ergonomiskt. Ett exempel på detta är att det 
ena fartyget saknar bryggvingar och att besättningen därför tvingas angöra båten med hjälp av 
videokameror. Utan dessa behöver man vara ytterligare en man vid utkik akterut, men även om 
de fungerar så leder det till en besvärlig uppgift för kaptenen eller styrmannen att få ihop bilder 
från flera olika kameror till en uppfattning om var båten befinner sig. Även problemet med 
olika joystickmoder leder till förståelse fel ibland. 

6.3.5. Omgivande trafik 
Intressant nog kan konstateras att man anser att det är andra som har problem med HSC:ens 
höga fart. Besättningen ombord på en HSC kan alltid köra sig ur alla situationer, man har helt 
andra frihetsgrader i det avseendet. Detta kan leda till situationer där andra, oftast stora båtar, 
försöker sig på att ändå gira efter instruktionerna. För detta behöver nautikerna ombord på en 
HSC ha beredskap, dvs. att folk beter sig som de ska fast de egentligen inte borde. Det krävs 
därför en speciell slags framförhållning för den typen av händelser. 

6.4. Mål 

6.4.1. Målkonflikter och frihetsgrader 
Identifierade målkonflikter är mellan tidsoptimering och miljöhänsyn, mellan säkerhet och 
lönsamhet, mellan passagerarkomfort och lönsamhet, mellan arbetsmiljö och lönsamhet, mellan 



 

   

tidsoptimering och passagerarkomfort. En viktig distinktion är att passagerarkomforten blir 
lidande långt innan man når sina operativa begränsningar, vilket ger en naturlig anledning att 
inte utsätta passagerarna för onödiga risker.  

6.4.2. Övergripande mål 
De viktigaste övergripande målen är säkerhet, passagerarkomfort och lönsamhet. I just den 
ordningen. 

6.4.3. Konkretisering och realisering av mål 
Här kan man tydligt se att de olika konkreta målen är intimt förknippade med åtgärder av ett 
visst slag och att de bedömningar som HSC-operatörerna gör grundar sig på modeller av olika 
situationer och vad som kan hände i de olika situationerna. Resultaten stödjer här den 
uppfattning som Klein (1993) har redovisat. Han utgår från, i sin beskrivning av vad 
beslutsfattare i olika situationer gör, att operatörer av det slag som HSC-operatörerna utgör, 
bildar sig en uppfattning i form av en mental modell av en viss situation. 

7 Diskussion 

7.1 Strategier hos HSC-nautiker 
Resultaten visar att HSC-operatörer använder olika typer av strategier för att framföra de 
snabba fartygen. Det finns indikationer om att dessa strategier skiljer sig från det traditionella 
sjömanskapets strategier. Ett konkret exempel är att den höga farten i sig medför nya sätt att 
tänka om mötande och korsande trafik. Man talar om att fartincitamentet hos en HSC ger 
frihetsgrader och fördelar som man kan använda för att på egen hand klara ut situationer. 
Resultaten visar också att delvis andra strategier måste användas inne i hamnbassänger p.g.a. 
fartygens relativa känslighet för avdrift med vinden. 
 
De strategier som nautikerna använder indikerar vad operatören, i varje enskilt moment, är 
intresserad av att veta. Med en sådan utgångspunkt blir den omgivande miljön och nautikernas 
intresse för vissa aspekter av denna miljö viktig. När vi väl har identifierat nautikernas 
strategier, så leder oss dessa strategier till de delar av miljön som är mest intressanta ur 
nautikerns perspektiv. Fast detta hade varit svårt att be operatörerna att berätta om direkt. 
Deras kunskap är så väl automatiserad att den inte ens behöver vara medveten hos dem. 

7.3. Fortsatta studier 
Framtida studier bör inriktas mot att göra jämförelser mellan, å ena sidan traditionell och 
konventionell sjöfart, och å andra sidan trafik med höghastighetsfartyg av olika slag. Eventuella 
skillnader kan utgöra potentiella kunskapsluckor som det är viktigt att få kännedom om. 
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