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FÖRORD 
 
Denna rapport utgör Slutrapport för det KFB-finansierade 
forskningsprojektet ”Människa-maskinfrågor och säkerhet i samband 
med styrning av snabba fartyg” under åren 1998-2000.  
 
Deltagare har varit  
 

• SSPA Sweden (projektledare) 
• Avdelningen för människa-datorinteraktion, Institutionen för 

Informationsteknologi, Uppsala Universitet 
• MSI Design 
• CN Design/Light Craft Design Group 
 

Projektledaren och alla projektdeltagare tackar Kommunikations-
ForskningsBeredningen KFB för det ekonomiska stödet (Beslutsbrev 
1998:228 och KFB Dnr 1998-0190) och för ett givande samarbete med 
KFB-handläggarna Nils Edström och Claes Unge. 

 
 
Göteborg, December 2000 
 
 
Claes Källström 
Projektledare 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
The research project ”Human-machine interaction and safety aspects 
when controlling fast ships” was funded by the Swedish Transport & 
Communications Research Board (KFB). 
 
The project was divided into four WorkPackages WP1-WP4: 
 
WP1: Project management, co-ordination and international contacts 
(WP-leader: SSPA Sweden). 
 
WP2: Cognitive working environment problems when controlling high 
speed craft. Design of information systems, operator’s interface, control 
devices and design process (WP-leader: Dept. of Human-Computer In-
teraction, Information Technology, Uppsala University). 
 
WP3: Man, Technology and Organisation (MTO) when controlling 
high speed craft (WP-leader: MSI Design). 
 
WP4: Design of conning station for safe control of fast ships (WP-
leader: SSPA Sweden). 
 
Partner in the project consortium was also CN Design/Light Craft De-
sign Group. 
 
The project will be presented by five lectures at the session “Fast 
Ships” at TRANSPORTFORUM, Linköping, in January 2001. The pro-
ject has also generated a conference paper that describes a design 
method MarMet (Maritime Methodology for marine applications), see 
Wagner (2000). The paper was presented by Eric Wagner, MSI Design, 
at the RINA International Conference on “Human Factors in Ship De-
sign and Operation” in London, September 2000. 
 
Two project reports describe field studies in form of interviews with 
master mariners on the ship’s bridge, see Jansson and Olsson (2001) 
and Olsson and Jansson (2001). Two other project reports describe ob-
servations onboard high speed craft and interviews with officers, see 
Wagner (1999a), and the design process, models and methods devel-
opment regarding ship’s bridges and operation, see Wagner (1999b). A 
Master Thesis “Ship Manoeuvring with joystick – the power in one 
hand”, see Malmberg and Andersson (2000), has also been produced 
within the project. This Master Thesis was reported as a multi media 
application (CD-ROM) with animations and video clips from field 
studies. The multi media application is available on SSPA’s web page 
www.sspa.se  in a simplified form. 
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The project also contributed essentially to the fact that SSPA Sweden 
and Dept. of Human-Computer Interaction, Information Technology, 
Uppsala University, became partners in the EC 5th Framework Pro-
gramme Thematic Network THEMES (Thematic Network on Safety 
Assessment of Waterborne Transport). SSPA Sweden is also one of 
four principal contractors. 
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SAMMANFATTNING 
 
Projektet har genomförts som fyra olika arbetspaket (WorkPackage 
WP1-WP4). 
 
WP1: Projektledning, samordning och internationella kontakter (WP-
ledare: SSPA Sweden). 
 
WP2: Kognitiva arbetsmiljöproblem vid styrning av HSC. Utformning 
av informationsmiljö, operatörsgränssnitt, styrdon och designprocess 
(WP-ledare: Avdelningen för människa-datorinteraktion, Institutionen 
för Informationsteknologi, Uppsala Universitet). 
 
WP3: Man, organisation och teknologi i driften av höghastighetsfartyg 
(WP-ledare: MSI Design). 
 
WP4: Utformning av manöverplats för säker styrning av snabba fartyg 
(WP-ledare: SSPA Sweden). 
 
Projektet presenteras med fem föredrag under sessionen ”Snabba 
fartyg” vid TRANSPORTFORUM, Linköping, januari 2001. Projektet 
har också genererat en konferensartikel,  som beskriver en inom 
projektet utvecklad designmetod MarMet (Maritime Methodology for 
marine applications), se Wagner (2000). Artikeln presenterades av Eric 
Wagner, MSI Design, på RINA International Conference on ”Human 
Factors in Ship Design and Operation” i London, september 2000.  
 
Två projektrapporter beskriver fältstudier i form av intervjuer med 
kaptener på kommandobryggor, se Jansson och Olsson (2001) samt 
Olsson och Jansson (2001). Två andra projektrapporter beskriver dels  
observationer ombord höghastighetsfartyg, s k HSC (High Speed 
Craft), och intervjuer med befäl, se Wagner (1999a), och dels  
designprocessen, modeller och metodutveckling m a p fartygs 
kommandobryggor och operation, se Wagner (1999b). Ett 
examensarbete med titeln ”Fartygsmanövrering med joystick – makten 
i en hand”, se Malmberg och Andersson (2000), har också genomförts 
inom projektets ram. Detta examensarbete har redovisats i form av en 
multimedia-applikation (CD-ROM) med bl a animationer och 
videosekvenser från fältstudier. Denna multimedia-applikation finns 
tillgänglig på SSPAs hemsida www.sspa.se  i en förenklad version. 
 
Två referensgruppsmöten med representanter från marin industri, FMV, 
svenska marinen, tränings-och utbildningsorganisationer samt 
universitet, högskolor och KFB har genomförts under projekttiden. 
 
Projektet har också väsentligt bidragit till att både SSPA Sweden och 
Avdelningen för människa-datorinteraktion, Institutionen för Informa-

http://www.sspa.se/
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tionsteknologi, Uppsala Universitet, deltager i ”Thematic Network on 
Safety Assessment of Waterborne Transport” inom EUs 5e Rampro-
gram. SSPA Sweden är för övrigt en av fyra huvud-kontrakts-partners. 
 
Slutligen har inom projektet genomförts sju projektmöten och ett 
mycket gott samarbetsklimat mellan de olika deltagarna har skapats. 
Behovet av tvärvetenskaplig forskning inom området ”human factors” 
är mycket stort och fortsatt forskning kring mänskliga aspekter av far-
tygsstyrning är nödvändig. 



 
Inledning 
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1 INLEDNING 

Projektet behandlar människa-maskinfrågor och därtill hörande 
säkerhetsfrågor vid styrning av snabba fartyg, s k HSC (High Speed 
Craft). Dessa fartyg har normalt en marschfart av ca 32-33 knop eller 
högre. Projektets tvärvetenskapliga natur gör att expertis från olika 
områden, t ex fartygsteknik, sjöfartsteknik, regler- och systemteknik, 
beteendevetenskap, ergonomi och industridesign måste samarbeta. 
 
Ett projektkonsortium bestående av följande företag/institutioner och 
medarbetare formades för projektgenomförandet: 

 
• SSPA Sweden 

Claes Källström (projektledare) 
Erland Wilske 
 

• Avdelningen för människa-datorinteraktion, Institutionen 
för Informationsteknologi, Uppsala Universitet 
Bengt Sandblad 
Anders Jansson 
Eva Olsson 
 

• MSI Design 
Eric Wagner 
 

• CN Design/Light Craft Design Group 
Clas Norrstrand 

 
Den ursprungliga projektplanen omfattade tre år,  1998-2000, till en 
totalkostnad av 4.573 MSEK, men anslaget reducerades till 1.8 MSEK 
att omfatta perioden 1998-07-01 t o m 2000-12-31. Kommunikations-
ForskningsBeredningen (KFB) har stått för hela finansieringen. 
Bantningen i projektomfattning innebar väsentligen att undersökningar 
och tester i manöversimulator och utvecklingen av designmetoden 
MarMet inte kunde genomföras fullt ut. 
 
Det är projektdeltagarnas åsikt att forskningsområdet kräver ytterligare 
insatser, gärna med ett utökat konsortium, och med ett bredare fokus 
som omfattar även styrning av andra typer av fartyg. 
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2 WP1: PROJEKTLEDNING, SAMORDNING OCH 
INTERNATIONELLA KONTAKTER 

Projektet har koordinerats av SSPA Sweden (Claes Källström). Projektet 
började med ett projekt-startmöte 1998-08-11 och avslutas 2000-12-31, 
helt enligt planen. Sex andra projektmöten har genomförts. 
 
Två referensgruppsmöten med deltagare från marin industri, FMV, 
svenska marinen, tränings-och utbildningsorganisationer samt 
universitet, högskolor och KFB har genomförts under projekttiden. 
Synpunkter och ideér från referensgruppen var väsentliga, speciellt i 
början av projektet. 
 
Projektupplägget presenterades i SSPA Highlights 2:1998 och på 
hemsidorna www.sspa.se och www.hci.uu.se/projects/hsc/ . På 
TRANSPORTFORUM i Linköping 1999 gavs också två föreläsningar 
av Bengt Sandblad och Erland Wilske. En förstudie till projektet finns 
rapporterad av Andesson och Sandblad (1997). 
 
Internationellt presenterades projektet på RINA International 
Conference on ”Human Factors in Ship Design and Operation” i 
London, September 2000, av Eric Wagner. Se Wagner (2000). Även 
Claes Källström, Clas Norrstrand och Eva Olsson deltog i denna 
konferens. 
 
Slutligen kommer hela projektet att presenteras med fem föredrag under 
sessionen ”Snabba fartyg” vid TRANSPORTFORUM, Linköping, 
januari 2001. 
 
Projektet har också väsentligt bidragit till att både SSPA Sweden och 
Avdelningen för människa-datorinteraktion, Institutionen för 
Informationsteknologi, Uppsala Universitet, deltager i ”Thematic 
Network on Safety Assessment of Waterborne Transport” inom EUs 5e 
Ramprogram. SSPA Sweden är för övrigt en av fyra huvud-kontrakts-
partners. 

http://www.sspa.se/
http://www.hci.uu.se/projects/hsc/


 
WP2: Kognitiva arbetsmiljöproblem vid styrning av HSC. Utformning av informationsmiljö, 
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3 WP2: KOGNITIVA ARBETSMILJÖPROBLEM VID 
STYRNING AV HSC. UTFORMNING AV INFORMA-
TIONSMILJÖ, OPERATÖRSGRÄNSSNITT, STYRDON 
OCH DESIGNPROCESS 

3.1 Inledning och sammanfattning av WP2 

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. 

 
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 design-
processen vid framtagning av informationsmiljön på bryggan kan se ut i 
normalfallet. 
 
Som stöd för uppgiften att identifiera och analysera informationsmiljön 
ombord på en HSC-brygga valdes 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. 
 
Den övergripande problemformuleringen som studerats i WP2 har varit 
hur nautikerna klarar av att konkretisera mål samt omsätta sin 
domänspecifika kunskap som konsekvens av hur 
informationsförsörjningen fungerar och vilka påverkansmöjligheter 
operatören har. Med andra ord har delprojektet undersökt 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. Den reglerteoretiska 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. 



 
WP2: Kognitiva arbetsmiljöproblem vid styrning av HSC. Utformning av informationsmiljö, 
operatörsgränssnitt, styrdon och designprocess 
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Ett antal studiebesök ombord på höghastighetsfartyg, med flera olika ty-
per av framdrivning, genomfördes i inledningen av delprojektet. 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 problemorientering. 
Från dessa besök arbetades en mall fram 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 höghastighets-
fartyg 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. 
 
Fyra intervjuer genomfördes på ett strukturerat sätt. Strukturen bestod i 
en mall av frågor. Mallen utformades mot bakgrund av det som 
framkommit i de öppna intervjuerna, men också med tanke på den 
reglerteoretiska modell som redovisats 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 
nautikerna ombads att berätta öppet om händelser de själva deltagit i 
eller på annat sätt hört talas om. 
 
Resultaten visar att det finns en rad områden där förbättringar kan göras. 
Nautikernas möjligheter att styra fartyget är inte utnyttjade fullt ut rent 
tekniskt. Det är fr.a. den integrerade styrfunktionen som inte fungerar 
tillfredsställande. Flera olika problem kunde här identifieras, vilka i en 
krissituation skulle kunna leda till felgrepp av olika slag hos nautikerna. 
Lösningar på dessa problem skissas nu i ett angränsande projekt. 
 
Även överblicken över fartyget och dess position i förhållande till bl.a. 
annan trafik är ibland sämre än nödvändigt. Det finns flera olika orsaker 
till detta, varav två är särskilt intressanta. Bristen på en genomtänkt 
bryggdesign, där instrumenten är integrerade efter riktlinjer som stödjer 
nautikernas naturliga arbetssätt, är påfallande. Här kan många 
förbättringar göras. För det andra bör information om fartygets position 
kunna förbättras i en rad avseenden. I båda fallen bör ny teknik 
möjliggöra lösningar på dessa problem. Arbetet med att finna sådana 
lösningar har påbörjats i angränsande projekt. 
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Ytterligare beskrivning av WP2 följer i Avsnitt 3.2-3.3. För en detalje-
rad presentation, se Jansson och Olsson (2000) och Olsson och Jansson 
(2001). 

3.2 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. 

3.2.1 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 av Brehmer. Psykologer har dock funnit att den matematiska 
delen av reglerteorin inte är relevant när det gäller att modellera 
mänskliga beteenden, 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. 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, me-
dan mål och modeller är egenskaper hos operatören. Brehmer formule-
rade den allmänna uppgiften för psykologisk forskning inom detta om-
råde 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 
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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 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 visas i Fig. 1 ur ett reglerteoretiskt perspektiv. 
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Ett dynamiskt 
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Mål Modell

Observerar
Styr, 

påverkar

 
 

 
 
Fig. 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. I nästa avsnitt ska vi nu 
fördjupa oss i reglermodellen. 

3.2.2 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 åt gärder, dels att beslut och åt gärder har effekt inte 
bara just när de utförs, utan även under viss tid framöver. Om dynamis-



 
WP2: Kognitiva arbetsmiljöproblem vid styrning av HSC. Utformning av informationsmiljö, 
operatörsgränssnitt, styrdon och designprocess 
 
 

 
 

16 
   SSPA Research Report No. 115 
   Authorr: Claes Källström 

 
 

ka 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 styr-
beslut. Bedömningar ska ofta göras under stark tidspress, och med högt 
ställda säkerhetskrav, vilket är mycket stressrelaterat. 

3.2.3 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. 

3.2.4 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 formalise-
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rat sätt, beskriver vissa aspekter av det fartyg som ska styras. Denna typ 
av modeller ska vi inte behandla så utförligt här, eftersom sådana model-
ler är relativt välkända. För det andra sådana modeller som nautikerna i 
praktiken använder för att tolka den information de hämtar in, göra be-
dömningar och fatta beslut, genomföra åt gärder 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 perso-
nernas 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 situatio-
ner. 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 mo-
dellerna. 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 arbets-
miljö i övrigt, kan understödja eller förhindra uppbyggnaden av 
effektiva mentala modeller. 
 
Utvecklingen av mål och modeller är ömsesidigt beroende i ett 
dynamiskt system. Beslutsfattaren, 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. 
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3.2.5 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. 
 
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.  
 
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 åt gärd 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 informa-
tion om dessa effekter. I framförandet av en HSC kan vi urskilja två re-
levanta tidsskalor. Den snabbaste är den i vilken operatörerna arbetar 
när de direkt interagerar med den omgivande miljön, framför allt när de 
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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 en-
ligt 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. 

3.2.6 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 arbets-
process: 
 

• 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 (identifieringssyftet). 

 
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 möjlig-
heter att bearbeta data och presentera information ”i klartext” och ge di-
rekta svar på de frågor HSC-operatören behöver svar på, i den form som 
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han normalt tänker när han fattar beslut; storhet, enhet, samband och re-
lationer - 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 kontrol-
lera och att visualisera stora mängder information. När information pre-
senteras för operatören så att den kan ses samtidigt/parallellt, ges föraren 
möjlighet att utnyttja sina bästa förmågor på ett effektivt sätt, dvs. att ut-
ifrån lång erfarenhet göra bedömningar på grundval av stora mängder 
ibland osäker information. Genom att avlasta operatören från triviala 
men kognitivt krävande beräkningar och informations inhämtning från 
många olika källor, får han mer kapacitet över att ägna åt bedömningar 
och beslutsfattande. 
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4 WP3: MAN, ORGANISATION OCH TEKNOLOGI I 
DRIFTEN AV HÖGHASTIGHETSFARTYG 

MarMet – ”Human Factors” baserad designprocess och metoder för  
kravspecifikation, designutveckling och utvärdering av maritima MMI 
inom ett MTO (Människa-Teknik-Organisation) sammanhang. 

4.1 Etapp I: Domänkartläggning 

För att kunna genomföra WP3 var det nödvändigt att få en närmare bild 
av HSC-miljön i termer av historisk utveckling, fartygs-konstruktion, 
operativa rutiner ombord, utrustning mm. Detta omfattade därför en del 
litteraturgranskning avseende bl a historiken och relaterade 
informationskällor som t ex  IMOs regelverk och krav, ”bridge 
operating procedures”,  ISO och IEC  standarder avseende bryggans  
informationssystem (krav på nödvändiga informations – och 
kontrolldon)  samt fältstudier ombord i normala operativa situationer.  
 
Ett antal resor ombord två HSC samt ett konventionellt RoRo-fartyg 
genomfördes som ett led i domänkartläggningen. Det visade sig att de 
två HSC som vi fick följa med i praktiken var systerfartyg som hade 
byggts av samma varv inom något år under olika förutsättningar – dels  
ett fartyg byggt på spekulation och ett som hade byggts åt ett annat 
rederi som sade upp ordern när fartyget var i stort sett färdigt.  
 
Detta oanade sammanträffande gav ett unikt tillfälle att studera och 
observera  skillnaderna mellan dessa två fartyg – vilka visade sig vara 
ganska många. Det bör påpekas att fartygen tillhörde två olika rederier 
och att de gick i två olika trader (”medium and short haul traffic”). Det 
konventionella fartyget fyllde ett bra ändamål som referenspunkt att 
jämföra med. 
 
Arbetsgången för fältstudierna inkluderade informella diskussioner och 
intervjuer med däcks- och maskinpersonal – både befäl och matroser, 
inventering av brygglayout och ingående utrustning och system, samt 
observationer som gjordes under passagen. Dessa informella intervjuer 
omfattade inte enbart  fartygets informations – och kontrolldonssystem 
men också arbetsrutiner, organisatoriska faktorer, stressfaktorer mm. Vi 
hade dessutom fördelen att genom flera resor på samma fartygen kunde 
uppleva och observera bryggans operativa rutiner i olika 
väderleksförhållande (hård kuling, tät dimma, lätt bris, regnbyar) i både 
dagsljus och i mörkernavigering. 
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Dessa fältstudier bekräftade att ett fartyg är en individuell skapelse, om 
det inte har etablerats som ett av rederiets klassfartyg. Skillnaderna i in-
strumenteringen samt kontrollsystemens konfigurationer visade sig vara 
stora. Hur bryggan användes visade sig också variera. I båda fallen var 
bryggan fartygets administrativa centrum och fungerade därmed som 
kontor p g a platsbrist ombord. Arbetsrutinerna samt arbetstempo 
varierade också något mellan fartygen och tycktes också vara beroende 
av dels tradens art och dels passagerartyp. Dessutom identifierades ett 
antal designbrister av mindre eller mer allvarliga slag. 
 
Etapp I har resulterat i en delrapport, se Wagner (1999a), där ett antal 
aspekter har dokumenterats. Indelningen av denna rapport omfattar 
följande rubriker: 

 
Generisk fartygsklassbeskrivning - HSC 

Definitioner (IMO HSC Code 187E))  
Utvecklingen av  HSC – Ett kort historiskt perspektiv 
Generell introduktion till HSC 
  Skrov och överbyggnad 
  Långa, medellånga och korta passager  
Organisatoriska faktorer   

Rederiet 
  Fartygsorganisation 
  Rutiner och aktiviteter 
  Experimentella organisationer 
Modellering av fartygsprocesser och aktiviteter 

”State Transition” generisk modellering av 
fartygsdriften 

  Klassifikation av kritiska incidenter och nödprocedurer 
Fartygssystem  
  System – Generell diskussion 

Kommersiella och marknadsfaktorer i samband med 
systemutveckling 

  Generisk systemklassifikation 
  Framdrivnings- och manövreringssystem   
  Maskinrumsystem  
  Vattenjet-teknologin 
Bryggdesign – fartygets  hjärna och nervcentrum 
  Bryggdesign - generiska bryggutformningar  

Layout av arbetsstationer – identifikation av olika 
layoutmodeller   

  Integrerade bryggsystem och MMI  
  ISO 8468 - Specifikation för bryggans arbetsstationer   

och  ingående utrustning 
  Nödvändig information enligt  IEC 1209 . 
  Bryggans  MMI lösningar 
   Maskinist-arbetsstation och system 
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  Manövreringsstationer 
  Observerade problemområden  
 
Som ett resultat av denna första etapp har vi kunnat utöka vår kunskap 
avseende de många aspekter i samband med fartygsdriften samt har 
kunnat ta fram generiska och modifierbara modeller för: 
 

• Fartygets rutiner, aktiviteter och processer 
• Fartygets och  rederiets organisation (aktörer) 
• Kritiska incidentklassifikationer 
• Ombord-systemarkitektur 
• Klassifikationsnomenklatura för benämning av ingående 

informations- och kontrolldons-konfigurationer 
• Arbetsstationskonfigurationer - fysisk utformning 
• Bryggutformning - klassifikation 
• Beskrivning av fartygsbeställningsprocessen samt 

konstruktionsprocessen 

4.2 Etapp II: Informationsinsamling, utveckling av 
designprocess och MTO-designreferensmodell 

4.2.1 Utvecklingen av designreferensmodellen 

Vid avslut av etapp I kunde nästa fas inledas med insamling av relevant 
information i form av klassningssällskapens regelverk och guidelines, 
ISO standarder, EU standarder, IMO standarder och regler. 
  
Utvecklingen av designprocesser och metoder för maritima 
applikationer kan ej negligera standarder och guidelines som har tagits 
fram under årens lopp. Man kan ha många synpunkter om hur bra en 
standard är, men de kan ge en viss grund att stå på i förhållande till 
”human factors” frågor. 
 
Denna etapp skulle resultera i etablerandet av en designreferensmodell 
samt en övergripande designprocessmodell. Med referensmodell avser 
vi ett MTO-baserat ramverk som definierar designaspekter. Dessutom 
samlades material in avseende designprocessmodeller, ”human factors” 
metoder för uppgiftsidentifikation och modellering, ”human factors ” 
guidelines och forskningsrapporter.  
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Sedan måste man definiera begreppet ”human factors”. Här kan det vara 
relevant att citera Chapanis definition: 
 
“human factors is the discovery and application of knowledge and in-
formation concerning human behaviour, capabilities and limitations and 
other characteristics in the design of tools, machinery, systems, tasks 
and environment for productive, safe, comfortable and efficient use”. 
 
Här förstärktes vår tidigare tes att det finns en mängd material som är 
fullt anpassningsbart och därmed användbart i det fortsatta arbetet. Men 
denna kunskap har försvunnit längs vägen in i IT-utvecklingen. Det är så 
att man ser att resultatet av WP3 är ett ”jigsaw puzzle” i och med att det 
finns en mängd information utspridd i olika nationella och 
internationella källor. 
 
Det första steget var att definiera en MTO-baserad referensmodell.   
Därför har vi valt som utgångspunkt ett fundament byggt på ISO 6385 – 
Ergonomic Principles  For The Design Of Work Systems.  Denna 
standard som beskriver s a s MTO-designkomponenter i stora drag är 
mindre känd men har funnits länge och har ut gjort basen för 
utvecklingen av en del senare standarder. 
 
Enligt denna utgångspunkt finns 6 huvudområden som får beaktas i 
utvecklingen av ett sammanhängande arbetssystem. Dessa kan beskrivas  
som designkomponenter: 
 

• Design av arbetsplatser och tillhörande utrustning, verktyg mm 
• Design i relation till antropometriska förutsättningar 
• Design i relation till arbetsställning, kraft. 
• Design av informationssignaler och kontrolldon (konventionell  

och datorbaserade MMC) 
• Design av fysiska arbetsmiljön 
• Design av arbetsprocesser, organisationen, rutiner för att 

underlätta uppgiftsprestanda (sociotekniska systemet). 
 
I samband med den maritima miljön kan vi bygga vidare på DnVs ”total 
bridge system model for safety” ytterligare, så att vår MTO-helhet ser ut 
enligt Fig. 2. 
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Fig. 2. En mer omfattande modellbeskrivning av MTO-
designkomponenter. 
 
 
När vi har definierat våra MTO designkomponenter kan man modellera 
designreferensmodellen i mer detalj. När det gäller MMI kan vi bygga 
på ett antal prominenta forskares resultat. Vi kan börja med Normans  
modeller i en modifierad form som beskriver tre nivåer på gränssnittet – 
dels den fysiska nivån representerad av de artifakter som används, dels  
den kognitiva nivån som vi har kompletterad med den varseblivnings  
och psykomotoriska komponenten och sen sociotekniska/psykologiska 
nivån. 
 
Dessutom har vi integrerat J. Rasmussens modeller om beslutsfattande 
processer – ryggmärg, regel och kunskapsbaserade beslut. I samband 
med detta och mer inriktat på signalvarseblivning och respons har vi 
Donders modeller för responstider – också en trenivåsmodell bestående 
av enkel-, val- och selektiva responser.  
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Fig. 3.  MarMets integrerade designmodell bygger på flera modeller. Vi 
har också inkluderat den tekniska delen som styrs för att underlätta 
eventuell infogande av e designprocesser och metoder som berör den 
tekniska framtagning av system. 
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Med detta som grund kan vi lägga till J. Reasons arbete avseende 
mänskliga fel och dessa teorier. Det som framgår är att många modeller 
har koncentrerat sig på vissa aspekter, så för att få fram en mer enhetlig 
modell måste man integrera flera modeller och definitioner. Den modell 
som vi får fram finns illustrerad i Fig. 3. 
 
Dessutom har vi tagit hänsyn till och börjat arbetet med 
klassifikationstaxonomin för mänskligt fel genom att integrera resultat 
av bl a J. Stoops arbete, IMOs kritiska incidentklassifikation, J. Reason 
och Saunders taxonomibeskrivningar och definitioner. 
 
När det gäller ”human factors” guidelines och designunderlag 
förekommer en hel del referensverk som har funnits länge, t ex 
McCormick, Dreyfuss, Kantowitz mm. De är lätta att få tag i men 
genom våra efterforskningar visar det sig att få systemleverantörer 
känner till dessa.  

4.2.2 Utveckling av designprocessen 

Den andra aktiviteten i Etapp II inriktade sig mot utvecklingen av 
design-processen och metoderna i detalj. Den första utgångspunkten är 
att definiera vad som menas med systemdesignprocess. Då är det 
värdefullt att återgå till ordboken. 
 
System:  En planmässig och sammanhängande helhet; 

organisation; ordning. 
Design:  Att föra samman olika bidragande design-element till 

en ordnad och genomtänkt helhet. Design är att skapa  
  ordning från kaos. 
Metod:  Innebär ett ordnat och planmässigt förfaringssätt för att  
  åstadkomma systemdesignresultaten. Enkelt uttryckt ett  

ordnat arbetssätt eller rutin för att genomföra design 
processen.  

 
“Technique”: De individuella projektmedlemmarnas fingerfärdighet 

eller förmåga att tillämpa olika metoder under 
projektets gång. 

 
”Ett ordnat arbetssätt för att föra samman olika designelement till en 
planlagd och strukturerad helhet.” 
 
Baserat på dessa definitioner kommer man fram till slutsatsen att en de-
signprocess måste bygga på våra tidigare definierade MTO designkom-
ponenter som vi på ett strukturerat och ordnat arbetsätt skall föra sam-
man till en sammanhängande helhet. Därför måste processen beskriva 
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vilka designaspekter som skall ingå, de metoder som skall tillämpas och 
hur arbetet skall genomföras. 
 
Om en designprocess och ingående metoder är vår tes, så måste denna 
process vara pragmatisk och flexibel i sin uppbyggnad om den kan 
tänkas tillämpas av olika användare. Den måste vara ”down to earth”. 
Den måste vara praktiskt tillämpningsbart i vardagliga arbetet. Därför 
skiljer sig MarMet från övriga metoder som görs i form av handböcker 
genom att den består av arbetsmallar som är avsedda att användas i det 
dagliga utvecklingsarbetet. De arbetsmallar som tas fram i ett 
utvecklings- eller utvärderingsprojekt blir med enklare modifikationer 
slutrapporter. Dessutom finns inget hinder för ”mix and match” 
aktiviteter och metoder i nya konfigurationer. 
 
När det gäller designprocesser måste man konstatera att de mest 
detaljerade i Europa har utvecklats i England. Detta arbete har lagt 
grunden till bl a ISO 9000. Efter en genomgång av olika designprocesser 
har vi baserat MarMets designprocess på bl a följande: 
 

• Human Factors Guidelines for The Development Of Computer 
Systems 

• ISO/DIS 13407 Human Centred Design Processes  For Interac-
tive Systems 

• TRUMP Process Maturity Model 
• ISO 9000 
• Bruce Archers  Systematic Design Checklist 
• ISO /NP 17894 Ships and marine technology – computer appli-

cations – general principles  for the development and use of pro-
grammable electronic systems 

• ISO/DIS 14598 part 5, Evaluation for  software  products – proc-
ess for evaluators 

 
Processen är uppdelad i faser där varje fas innehåller ett antal aktiviteter 
och varje aktivitet innehåller en eller flera metoder. Se Fig. 4. 
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Fig. 4. Basstrukturen till MarMet. 
 

 
Det bör påpekas att denna etapp pågår parallellt med etapp III och 
därmed ej är riktigt avslutad. Men arbetet har resulterat i ett preliminärt 
dokument, Wagner (1999b). 

4.3 Etapp III: Utveckling av MarMet 

Den sista etappen efter utformningen av designmodellen och preliminär 
designprocess modell omfattar detaljering och framtagning av Version 
1.0 av MarMet (Design Process & Templates For Marine Applications). 
Se Fig. 5. 

 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

MARMET Design Process (preliminary)

Activity 1

Activity 2

Activity 3

Method 1

Method 2

Phase Output Phase Input

Phase Documentation

Quality Assurance

Iteration

Phase 5
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Fig. 5. MarMets designprocessmodell uppbyggd av 5 huvudfaser. 
 
 
 
När det gäller de ingående metoderna för de olika aktiviteter, finns det 
en hel del att dra lärdom av. En av de förnämsta källorna avseende 
uppgiftsanalys t ex är arbetet av Kirwin & Ainsworth. Dessutom har 
NATO gjort en bra sammanställning av uppgiftsanalysmetoder. När det 
gäller andra aspekter finns en hel del som t ex TESEO-metoden för at 
göra sannolikhetsbedömningar för mänskliga fel som är lika pålitliga 
som Swains modeller för kärnkraftsindustrin. Generellt kan man säga att 
här är det den ”jigsaw puzzle” som jag tidigare refererade till.  
Detaljeringen av MarMet innebär att pussla ihop dessa olika bitar från 
en mängd olika källor och anpassa dem för den maritima sektorn. 
 
Projektet är på god väg att åstadkomma det konkreta slutresultatet - i 
form av dokumenterade och beskrivna designmodeller, metoder och 
processer baserad på MTO-filosofin med inriktningen på man-maskin- 
kommunikations-frågor i samband med höghastighetsfartyg, vilka också 
kan tillämpas på konventionella fartyg.  
 
Projektet har hitintills framställt mallarna för fas 1 – projektdefinition 
och kravspecifikationer och en del av fas 2 ”context mapping” innan 
finansieringen tog slut. 
 
Innehållet  i det färdigställda MarMet  planeras omfattar: 
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• Mallar för projektdefinition, kravspecifikationer och pro-
jektplanering 

• Förteckning över standarder (industriella, marina, EU, 
ISO mm) 

• Förteckning över obligatorisk instrumentering och 
allokering till olika arbetsplatser 

• Generiska men modifierbara basmodeller för: 
- systemarkitektur och konfiguration ombord 
- organisationsdiagram 
- state transition modell för HSC driften 
- input/output modell för framdrivning och manövrering 

• Antropometriska modeller och mallar (modifierbara) 
• Utrustningsmallar och symboler för layout (brygga, 

maskinrum mm) 
• Instrumenteringsmallar för kontrollkonsoler, signal – 

och reglerdon 
• Instrumenteringsmallar för datorbaserade signal – och 

reglerdon 
• Ritningsmallar 
• Metodmallar för uppgiftsanalys/identifikation, model-

lering och riskbeteendeanalys 
• Metodmallar för designutveckling och verifikation som t 

ex ”operational sequential link analysis”, besluts-
handlngsanalys mm 

• Checklistor baserade på standarder och klassifikations-
sällskapen för  
- Fysiska arbetsmiljö 
- Utrustningsdesign 
- Brygga och kontrollplatsdesign 
- Konventionell intrumentering och kontrolldon 
- Datorbaserad instrumentering och kontrolldon 

• Designutvecklingsmallar 
• Designverifikationsmallar, scenariobeskrivningsmallar 

mm 
• Definitioner 
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Fig. 6. Exempel av några av de arbetsmallar som bildar MarMet. 
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5 WP4: UTFORMNING AV MANÖVERPLATS FÖR 
SÄKER STYRNING AV SNABBA FARTYG 

Delprojektets ursprungliga mål var att i simulatormiljö designa en 
operatörsplats för styrning av snabba fartyg. Designen skulle baseras på 
resultat från WP2 och WP3. Då projektets finansiering minskades så har 
WP4s omfattning minskats. Detta innebär att uppbyggnad av och tester i 
simulator har uteblivit och till viss del ersatts av fältstudier. 
 
WP4 har resulterat i följande dokument: 
 
Interna rapporter och arbetsrapporter 

 
E Wilske: "Integrerade bryggsystem - besök på SMM-98", SSPA 
Internrapport, 1998-10-20 
 
E Wilske: "Bryggdesign för snabba fartyg", SSPA internrapport, 
1998-10-20 
 
E Wilske: ”Joystickstyrning av vattenjetdrivna fartyg”, SSPA 
internrapport 1998-09-10. 
 
E. Wilske ”Modell av fartygsstyrning”, SSPA internrapport, 2000-03-
01 

 
Examensarbete 
 

Malmberg, J.  och Andersson, M. (2000): ”Fartygsmanövrering med 
joystick – makten i en hand”, Examensarbete vid Sjöbefälsskolan vid 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, för SSPA Sweden. 

 
Nedan följer referat av respektive dokument. 

5.1 Integrerade bryggsystem - besök på SMM-98 

Rapporten beskriver observationer gjorda under besök på SMM ,”Schiff 
und maschine messe”  i Hamburg 1998. Detta är en av de största utställ-
ningarna i världen vad gäller fartygselektronik och bryggutrustning. Be-
söket koncentrerades till att studera integrerade bryggsystem. Integration 
av de olika system på fartygsbryggan är en central del i förbättringen av 
operatörens arbetsplats. Detta gäller speciellt höghastighetsfartyg där 
farten innebär att navigering med konventionella metoder inte är till-
lämpbara. De bitar som speciellt studerades var följande: 
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• Integration mellan radar och elektroniska sjökort (radar overlay) 
• Integration mellan autopilot/manuell styrning och radar/ECDIS 
• Vad i bryggsystemet är special för höghastighet 
 
Då rapporten skrevs var ännu utvecklingen av s.k radaroverlay i sin 
linda. Det är svårt att få en bra avvägning mellan radarbild och det 
elektroniska sjökortet. Funktionen ger dock möjligheter till att på ett bra 
sätt selektera information, snabbt få indikering om t.ex. GPS-positionen 
eller gyrokompass är felaktiga. Radaroverlay ger också möjlighet att 
minska antalet displayer på operatörsplatsen,  något som är viktigt på 
snabba fartyg där kompakthet och vikt är prioriterade. 
 
Den andra punken som studerades var integrationen mellan 
autopilot/styrspakar och radar/elektroniskt sjökort. Vid styrning av 
snabba fartyg är det viktigt att ha en ögonblicklig och tydlig överblick 
av fartygets styrtillstånd. Eftersom mycket av operatörens 
uppmärksamhet riktas mot radar/elektroniskt sjökort är det bra om man 
får en omedelbar respons på styråtgärder där, i form av t.ex. roderläge 
och predikterad position mm. 
 
De leverantörer som besöktes frågades om de hade något som var 
utvecklat specifikt för snabba fartyg. Av de tillfrågade var det bara 
NorControl som tidigare hade marknadsfört en ”high speed”-brygga. De 
brygg-komponenter som var special för snabba fartyg var radar (snabb 
antennrotation) och autopilot (kombination med system för 
rörelsedämpning). 

5.2 Bryggdesign för snabba fartyg 

Detta dokument ger en översiktlig beskrivning av en del av de viktigaste 
komponenterna som ingår i bryggutrustningen. För varje delkomponent 
diskuteras ingående funktioner och deras styrkor och svagheter. Det ges 
en mängd förslag på tester som anknyter till problemställningar för 
respektive delkomponent. De delkomponenter som diskuteras är 
följande: 
 
• Conningdisplay 
• Elektroniska sjökort/Radar ARPA 
• Joystick 
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5.3 Joystickstyrning av vattenjetdrivna fartyg 

Arbetsrapporten beskiver de olika huvudprinciperna vid manövrering 
med vattenjet och hur joysticken löser detta. Ett antal algoritmer för 
balanserad sidförflyttning och sidförflyttning med moment beskrivs, 
dels med avseende på maximal sidkraft, maximalt girmoment samt för 
att undvika mättnad (max pådrag). Metoder för kompensering för vind 
och balanspunktförfyttning p.g.a axiell fart beskrivs. 

5.4 Modell av fartygsstyrning 

I denna arbetsrapport beskrivs alla de idag vanligt förekommande 
styranordningar som används för att manövrera fartyget. 
 
Följande komponenter beskrivs: 
 
• Kontroll av styranordningar (roder, styrskopor mm.) 

- Follow-up-spakar 
- Armstödspak 
- Non-follow-up-spak (back-up) 

• Kontroll av propulsionskrafter 
- kombinatorspakar 
- non follow up (back-up) 
- kontroll av bog- och aktertrustrar 

• Joystick 
- Fysisk utfomning 
- Algorimer och moder 

 
De viktigaste återkopplingskanalerna beskrivs: 
 
• vy från bryggan 
• ljud 
• radar 
• elektroniskt sjökort 
• talad kommunikation 
• diverse instrument 
• videokamera 
• haptisk återkoppling 
 
De två sista punkterna är dock ovanliga på dagens fartyg. 
Komponenterna åskådliggörs i en enkel ”utsignal-återkopplings”-modell 
enl. Fig. 7. 
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Avslutningsvis ges en mängd förslag på simulatortester som är intres-
santa för att verifiera hur de olika tillstånden bäst skall återkopplas samt 
hur styrmetaforer skall utformas för att passa den mentala modellen av 
styruppgiften.   

 
 

 
 
 

Fig. 7. Modell av operatören vid styrning av fartyg. 
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5.5 Fartygsmanövrering med joystick – makten i en 
hand 

Detta examensarbete är en kartläggning och analys av joystickanvänding 
på ett antal fartyg som seglar i farvatten i anslutning till Sverige.    
 
Kartläggningen har omfattat sex tillverkare av joysticksystem samt 17 
fartyg. Kartläggningen har inte avgränsats mot snabba fartyg utan i 
stället försökt få en spridning både i storlek, fart och propulsionstyp. 
 
De olika joysticksystemen är dokumenterade i form av: 
 
• Fysisk utformning 
• Algoritmer 
• Intervjuer med  tillverkare 
 
De olika fartygen är dokumenterade i form av: 
 
• Fartygsdata relaterade till storlek och manöverprestanda  
• Rutter, hamnar, observationer gjorda under resa med fartyget 
• Intervjuer med skeppare och styrmän 
 
Dokumentationen är i form av html-dokument och omfattar en stor 
mängd bilder och videoupptagningar från besök hos joysticktillverkare 
och på fartyg. 
 
Det konstaterades att det fanns ett flertal fartyg där joystick fanns 
installerad men inte användes. Orsaker som angavs för att inte använda 
joysticken var bl.a 
 
• dålig intrimning 
• dålig känslighet – ger i vissa lägen för kraftiga manövrar 
• fungerar dåligt med reducerat antal maskiner och bogtrustrar 
• upprepade driftstörningar hade eliminerat förtroende för joysticken 
• operatören löste sin uppgift lika bra med konventionell manövrering 
• dålig utbildning 
• ingen inom rederiet som driver införandet av joystickanvändning 
  
Trender som konstaterats är att nyare och mindre fartyg använder alltid 
sin joystick, medan den används mindre ofta på stora 
tvåpropellerfartyg..  
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Av dem som använde joystick var uppfattningen att joysticken förenkla-
de manövreringen och att arbetsbelastningen minskade både fysiskt och 
psykiskt. 
 
Kartläggningen tar även upp tillbud och olyckor relaterade till 
joystickanvändning. Det är relativt få tillbud/olyckor som delgivits. Som 
orsaker till tillbud/haveri har angetts: 
 
• förväxling mellan joystickmoder 
• fel på återkopplingssignal  
• för kort timeout vid börvärdesändring, vilket gjort att joysticken 

kopplas ur eller blivit obrukbar 
 
I examensarbetet ingick att undersöka om man med simulatorns och 
operatörens hjälp kan utforma och optimera manöverplatsen samt dess 
reglage med hänsyn till säkerhet och ergonomi. Svaret är ja. Flera av de 
besökta fartygen visar på designmissar som kunnat fångas upp i 
simulatormiljö, men det finns också exempel där omfattande 
simulatorutprovning gjorts men där andra aspekter än rent ergonomiska 
har dominerat designen. Det finns flera bra exempel som Cinderella-
båtarna och Silja Line där operatörerna har fått vara med och planera sin 
arbetsmiljö och joysticksystemet, och de är mycket nöjda. En synvinkel 
är att Viking Line har samma system som Silja, men ingen använder 
det! Några av orsakerna är de som nämnts ovan som orsaker till att inte 
använda joystick. 
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6 UTVECKLING AV PROBLEMSYN, KUNSKAPSLÄGE 
OCH METODIK 

Under projektets gång har ett stort behov av att diskutera och formulera 
problemsynen från olika vetenskapliga anfallsriktningar konstaterats. 
Olika metoder från t ex kärnkraftsindustrin och flygindustrin kan i viss 
utsträckning överföras till sjöfarten, men många problemställningar 
inom området styrning av höghastighetsfartyg är dock områdesspecifika. 
 
Projektet har onekligen flyttat kunskapsfronten en bit framåt, men 
fortfarande återstår mycket forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Framsteg/motgångar i relation till FoU-mål och engagemang från olika målgruppers, och FoU-användares, 
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7 FRAMSTEG/MOTGÅNGAR I RELATION TILL FOU-
MÅL OCH ENGAGEMANG FRÅN OLIKA MÅLGRUP-
PERS, OCH FOU-ANVÄNDARES, SIDA 

Efter att den nedbantade projektplanen fastställts, så har projektet gått i 
stort sett efter planen. En av motgångarna är emellertid att man inte har 
kunnat färdigställa MarMet, som dock har börjat ta fast form. De 
planerade simulatorövningarna med joysticksystem har heller inte 
kunnat genomföras. 
 
De rederier och leverantörer som vi har haft kontakt med har visat stor 
välvilja i att dels låta oss göra fältstudier ombord på deras fartyg och att 
dela med sig av information.  
 
En möjlig framgång har realiserats i att ett rederi är berett att upplåta ett 
av deras fartyg till att testa MarMet som ett utvärderingsverktyg på. 
Generellt har MarMet tagits emot med intresse från de kontakter som 
WP3 har tagit. Men det vore av yttersta vikt att kunna praktiskt 
demonstrera MarMet och dess värde i ett riktigt pilotprojekt eller m h a 
mindre demonstrationer. Detta skulle utan tvekan öka intresset för 
verktyg av detta slag.  
 
Vid presentationen av projektet, och framför allt av WP3, i  London  
fick vi en förfrågan från en deltagare från Brittiska 
försvarsdepartementet om hur MarMet kommer att kunna utnyttjas – 
kommer den att vara allmänt tillgänglig eller kommer den att 
kommersialiseras på något sätt. Detta är en intressant fråga som gör att 
man börjar att fundera över hur MarMet kan utvecklas vidare för att 
stärka Sveriges ställning inom maritima ”human factors” sektorn. 
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8 KUNSKAPSUTBYTE OCH INTERNATIONELLT 
SAMARBETE 

Kunskapsutbyte med andra organisationer och institutioner i Sverige har 
framför allt ägt rum i samband med Referensgruppsmötena och 
TRANSPORTFORUM i Linköping. 
 
Ett internationellt samarbete för kommande två år har skapats genom 
SSPA Swedens och Uppsala Universitets medverkan i ”Thematic 
Network on Safety Assessment of Waterborne Transport” inom EUs 5e 
Ramprogram. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Undervisningsinsatser och kunskapsspridning via konferenser/seminarier 
 
 

 
 

42 
   SSPA Research Report No. 115 
   Authorr: Claes Källström 

 
 

9 UNDERVISNINGSINSATSER OCH 
KUNSKAPSSPRIDNING VIA 
KONFERENSER/SEMINARIER 

Projektet har utgjort en del av Eva Olssons och Anders Janssons 
doktorandutbildningen vid Avdelningen för människa-datorinteraktion, 
Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala Universitet. 
 
Ett examensarbete vid Sjöbefälsskolan vid Chalmers Tekniska Högskola 
i Göteborg har genomförts för SSPA Sweden. Se Malmberg och 
Andersson (2000). 

 
Projektet har presenterats och diskuterats vid följande konferenser: 
 
TRANSPORTFORUM, Linköping, 1999. 
 
RINA International Conference on ”Human Factors in Ship Design and 
Operation”, London, September 2000. 
 
Slutligen kommer hela projektet att presenteras med fem föredrag under 
sessionen ”Snabba fartyg” vid TRANSPORTFORUM, Linköping, 
januari 2001. 
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10 PUBLICERING OCH AVRAPPORTERING 

Denna rapport utgör slutrapport för projektet. 
 
Projektet har också presenterats i konferensartikeln: 
 

Wagner, E. (2000): ”Human - Machine Interaction And Safety When 
Controlling Fast Ships, Part III - An Attempt To Develop A Working 
Human Factors Methodology", RINA Intern. Conf. on "Human Fac-
tors in Ship Design and Operation", September 2000, London. 

 
Delar av projektet har presenterats I följande rapporter: 

 
Jansson, A. och Olsson, E. (2000): ”På bryggan: Intervjuer med 
HSC-nautiker”, Teknisk rapport 2000-03X. IT/MDI, Uppsala 
Universitet. 
 
Olsson, E. och Jansson, A. (2001): ”Fältstudier på kommandobryggor 
och intervjuer med kaptener”. Presenteras på TRANSPORTFORUM 
2001, Linköping, 10-11 januari. 
 
Wagner, E. (1999a): ”Preliminary Report and Discussion Paper - 
Domain Mapping”, MSI Design Report MSID/8003-R1. 
 
Wagner, E. (1999b): ”MMSäk, WPIII: Preliminary Report and Dis-
cussion Paper - The Design Process”, MSI Design Report 
MSID/8003-2. 

 
Ett examensarbete har producerats inom projektet: 
 

Malmberg, J.  och Andersson, M. (2000): ”Fartygsmanövrering med 
joystick – makten i en hand”, Examensarbete vid Sjöbefälsskolan vid 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, för SSPA Sweden, utfor-
mad som en multimedia-presentation (CD-ROM). En förenklad ver-
sion finns på www.sspa.se . 

 
Ett antal interna rapporter och arbetsrapporter har också producerats: 
 

E Wagner: "SMM Mässan - Kommentarer", MSI Design Internrap-
port, 1999-10-16 
 
E Wilske: "Integrerade bryggsystem - besök på SMM-98", SSPA In-
ternrapport, 1998-10-20 
 

http://www.sspa.se/
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E Wilske: "Bryggdesign för snabba fartyg", SSPA Internrapport, 
1998-10-20 
 
E Wilske: "Joystickstyrning av vattenjetdrivna fartyg" SSPA Intern-
rapport, 1998-09-10 
 
W Wilske: ”Modell av fartygsstyrning”, SSPA Internrapport, 2000-
03-01 
 
A Jansson, E Olsson och B Sandblad: "Sammanställning av intervju-
er med tre nautiker", Internrapport HCI/IT, Uppsala Univ., 2000-05-
09 
 
E Olsson: "A HSC field study in Hong Kong", Interrapport HCI/IT, 
Uppsala Univ., 2000 
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11 PERSONALFÖRÄNDRINGAR 

Inga personalförändringar under projekttiden har genomförts. 
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12 KOSTNADSUPPFÖLJNING 

Budgeten och kostnadsuppskattningen vid projektets början har följts. 
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