
t att göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga
ätt a

tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en bryggaLätt a
tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en bryggaLätt a
tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga• L

ätt a
tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att dLätt a

tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att gö

Lätt att
göra rätt

Konsten att
uppdatera en brygga

t att göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga
ätt a

tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en bryggaLätt a
tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en bryggaLätt a
tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga• L

ätt a
tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en brygg• L

ätt a
tt göra rätt -Konsten att uppdatera en brygga   • Lätt att göra rätt -Konsten att uppdatera en bryg

Omslag  06-03-27  13.06  Sida 1



1

Lätt att göra rätt 

Konsten att uppdatera

en brygga



2



3

Förord

Sjöfartsinspektionen skall i sin roll som tillsynsmyndighet inte bara utfär-
da föreskrifter om bl.a. ett fartygs säkerhet och besättningens arbetsmiljö 
utan även tillhandahålla kunskap inom samma ämnesområden.

Sjöfartsinspektionen har därför tagit initiativet till denna handbok.

Handboken är avsedd att vara en källa till inspiration, ökad kunskap och 
vägledning för att skapa en bättre brygga.

Ett stort tack skall riktas till de personer, som har hjälpt till att “sjö sätta” 
denna handbok och då särskilt till bokens huvudförfattare Margareta    
Lützhöft.

För att hålla handboken uppdaterad så är alla förbättringsförslag väl-
komna.

Önskar Er alla en trevlig och givande läsning.

Johan Franson

Chef för Sjöfartsinspektionen
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Lätt att göra rätt – Konsten att uppdatera en brygga

Syftet med denna skrift är att skapa bättre arbetsplatser för de som arbetar ombord 
på mindre fartyg och att öka kunskapen om hur man kan åstadkomma detta. Den 
har skapats i samarbete med Sjöfartsverket, VTI, SWEREF och ett antal kunniga på 
området från forskarvärlden. Sjöfartsinspektionen är utgivare och ansvarar för skriften. 
Inspektionen har anlitat VTI för att få arbetet utfört. Följande personer har deltagit i 
sammanställningen:

Margareta Lützhöft, Forskare VTI, Linköping/Göteborg,
koordinator och huvudförfattare.

Hon har biträtts i form av råd och dåd, text och stöttning av:

Anne Clausén, Ergonomikonsult, Göteborg

Åsa Hedenskog, Linköpings Universitet

Charlotta Nilsson, Kognitionsvetare, Linköping

Christian Lindquist, Sjöfartsverket, Stockholm

Leena Tegevi och Arne Welin, SWEREF

“Alla som bidragit med foton och ställt upp som modeller”

Denna skrift tar sin utgångspunkt i bryggan, men fl era av tipsen kan tillämpas på andra 
arbetsplatser ombord.

Den underliggande principen är MTO-tänkandet. MTO står för människa-teknik-
organisation och är ett sätt att tänka på hur vi, våra uppgifter och vår omvärld utgör 
ett system där alla faktorer samverkar. Detta innebär t.ex. att vid både riskanalyser, 
arbetsplatsdesign och olycksutredningar försöker man ta hänsyn till hur vi påverkas av 
teknik och omgivande situationer. MTO-tänkandet strävar efter en s.k. blame-free kultur 
där säkerhet är viktigare än att hitta syndabockar. Vi vill också visa att i MTO-tänkandet 
har de som utför ett arbete möjlighet att påverka sin arbetsplats till det bättre – men för 
detta behövs tid, motivation och kunskap. Om ni har tid, så vill vi här ta första steget 
mot att ge er motivation och kunskap.

Vi använder oss av mycket bilder för att det ska bli tydligt. För att förtydliga ytterligare 
lägger vi till glada gubbar i vissa bilder som visar en riktigt bra lösning eller arbetsplats. 
Om bryggan är mindre lyckad, är gubben mindre glad JKL

Ni är alltid välkomna med åsikter och frågor! Kontakta Christian Lindquist, Sjöfartsverket. 
christian.lindquist@sjofartsverket.se

Vi börjar med ett par exempel på hur lätt det kan vara att bli lurad av hjälpmedel på 
bryggan som är illa anpassade till arbetet ombord och hur organisationen kan påverka 
mer än man tror.
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Tre korta berättelser: exempel på MTO-problem

1. Ett passagerarfartyg gjorde en temakryssning i 
skärgården. Befälhavaren fi ck reda på målet för 
resan 20 minuter före avgångstid, varför han inte 
hann upprätta någon färdplan på radarn. Inte 
heller på utvägen fanns tid att upprätta färdplanen. 
Inför återresan var passagerarna och guiderna 
försenade när de kom ombord. Befälhavaren fi ck 
därmed problem med att hinna till den broöppning 
han beställt. Under återfärden var däcksmannen 
upptagen med administrativa sysslor. På väg 
tillbaka råkade befälhavaren gå på fel sida av en 
farledsprick och fartyget gick på grund.

2. Ett passagerarfartyg skulle passera en kaj, då 
befälhavaren anropades av en båt som låg där. 
Befälhavaren hade inte upptäckt båten och därför 
inte minskat farten för att minska svallbildningen. 
Befälhavaren drog ner varvtalet till dragläge 
fram på alla tre motorerna. I och med detta 
gick smörjoljelarmet på alla tre maskinerna och 
brandlarmet utlöstes. En matros som skickades 
ner till maskinrummet för att kontrollera läget, 
kunde inte ta sig in på grund av rök. Befälhavaren 
beslutade att evakuera passagerarna eftersom han 
befarade brand i maskinrummet. Det evakuerade 
fartyget bogserades till kaj och brandpersonal 
konstaterade att det varken fanns lågor eller hetta 
i maskinrummet, bara rök. Vad som inträffat är 
troligtvis följande: Vid fartminskningen drogs 
gasreglagen längre bakåt än avsett så att dragläge 
fram och neutralläge passerades – reglagen sattes 
då på dragläge back. Motorvarvet var då för lågt i 
förhållande till propellrarnas fart för att motorerna 
skulle orka vända dessas rotationsriktning och 
motorerna ströps för ett ögonblick. Därmed gick 
larmet för lågt smörjoljetryck. De obromsade 
propellrarna fortsatte att snurra på grund av den 
höga farten och drog igång motorerna baklänges, 
eftersom propellrarna snurrade för framfart och 
maskinreglagen stod på back. I och med detta sögs 
avgaser baklänges in i maskinrummet och utlöste 
brandlarmet.

Exemplet visar vikten 
av planering och stöd 
från landorganisationen. 
Förplanering av 
rutter måste betecknas 
som en viktig del av 
säkerhetsarbetet.

Här syns fl era tekniska 
problem. Spakarna hade 
dålig återkoppling om 
vilket läge de stod i, 
vilket är dålig design. 
Man kan också tänka 
sig att organisationen av 
personal eller tekniska 
hjälpmedel mer aktivt 
skul le  kunna stödja 
upptäckt av annan trafi k 
eller andra anledningar 
att sakta ner.
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3. Vid rutinarbete i maskinrummet på ett passa-
gerarfartyg råkade en av matroserna troligen 
komma åt kikkranen till bränslefi ltret och stänga 
den. Detta fi ck till följd att bränsletillförseln till 
huvudgeneratorn ströps och generatorn stannade. 
Detta medförde ett totalt strömavbrott i hela 
fartyget så att styrning och framdrivning inte 
längre kunde påverkas. Befälhavaren tog rodret, 
kopplade in axelgeneratorn och hann minska 
propellerbladens stigning och rodrets läge så 
att en styrbordsgir mot en bergvägg hävdes. 
Nu styrde man babord mot ett grundområde 
istället. Axelgeneratorn var inte kraftfull nog att 
försörja fartygets hela elbehov och slog ifrån efter 
bara tio sekunder. Befälhavaren och styrmannen 
gjorde nu allt för att få igång axelgeneratorn 
igen, men lyckades inte. Fartygets nödgenerator 
skulle automatiskt slå till när 25 sekunder utan 
ström förfl utit. Denna timer nollades varje gång 
befälhavaren försökte starta axelgeneratorn, varför 
nödgeneratorn aldrig gick igång. Försöken att få 
igång axelgeneratorn och därmed få kontroll över 
fartygets fart och riktning misslyckades. Fartyget 
gled över ett grund, fi ck intryckt skrov, förstörd 
propeller och fi ck bogseras i hamn.

Detta är både ett tekniskt 
och ett organisatoriskt 
problem. Tekniskt sett är 
systemet inte optimalt, 
och det är svårt för 
befälhavaren att förstå 
hur systemen fungerar. 
Kunskapen bör ha 
funnits på annan plats 
i rederiet men har ej 
spridits, vilket är en brist i 
säkerhetsorganisationen.
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Mänskliga faktorer och ergonomi

Ergonomi är läran om människans förmågor 
och begränsningar, och hur man utnyttjar 
denna kunskap för att skapa arbetsplatser, 
utrustning och verktyg för ökad säkerhet, 
effektivitet och välbefi nnande. En kortare 
defi nition är “att designa för människors 
användning”. Detta gäller både fysiskt och 
mentalt. Ett sätt att utnyttja människans 
förmågor i design av tekniska system är att 
utnyttja det vi är bra på   exempelvis att se 
mönster och avvikelser från mönster. Det 
kan användas för att upptäcka onormala 
värden i en rad analoga visare. Det förutsätter 
att nolläget sitter på samma ställe och att 
visarna rör sig åt samma håll.

Om ni redan nu undrar hur människan 
fungerar mer i detalj önskar ni er kanske 
en kort beskrivning av detta? Då vill vi 
hänvisa er till rubriken “Människan och 
omvärlden” i slutet av denna skrift. Där 
fi nns en beskrivning av hur vi interagerar 
med vår omvärld. Däremot talar vi inte 
om hur mycket man kan minnas eller hur 
många uppgifter man kan hålla på med 
samtidigt. Alltför mycket är individuellt 
eller beror på omgivning och uppgift. 
Därför börjar vi med ett par enkla frågor 
man bör ställa.

Den första frågan man ska ställa sig är när 
man utformar en arbetsplats eller ett verktyg 
är:

ß Vem ska använda det här? Lång, 
kort, utbildad, nybörjare, kvinna, 
man…

ß Följ upp med frågan När: i vilken
situation? Vad brukar hända då? Är 
det bråttom?

ß Nästa fråga är Var: placering
av personal och hjälpmedel? Når 
man?

ß Till sist frågar man Hur (till vad?)
så har man täckt upp det viktigaste.

När man talar om ergonomi handlar det 
om att skapa en arbetsplats som är anpassad 
för människan, alltså även till våra mentala 
förmågor, något som man kan kalla kognitiv 
eller “mental” ergonomi. Idag talas det ofta 
om överbelastning av information, vilket 
kan leda till svårigheter. Det som är viktigt 
i sammanhanget är att veta hur människan 
hanterar detta. När vi överbelastas vill vi 
vara “ekonomiska” med våra resurser och 
använder oss mer eller mindre medvetet 
av kognitiv sparsamhet. Denna sparsamhet, 
eller kognitiv ekonomi1 innebär att vi 
sorterar bort det vi inte upplever eller tror 
är viktigt i ett visst sammanhang. Detta 
kan i tidspressade situationer leda till 
“tunnelseende” eller “tunneltänkande”. Om 
man ser det ur en positiv synvinkel är det 
ett sätt att spara resurser även i stressade 
situationer men det kan upplevas negativt. 
Detta gäller inte minst i efterhand då frågor 
ofta ställs om varför man inte såg eller hörde 
något man i efterhand vet fanns där.

Bra mental ergonomi innebär att verktyg är 
lätta att använda på rätt sätt och svåra att 
använda fel. Ett exempel är bankomater 
som tvingar en att ta kortet innan man 
får pengarna, så att man inte ska glömma 
kortet. En motsvarighet inom mjukvara för 
datorer är varningen “vill du verkligen…?” 
som är till för att förhindra att man 
exempelvis raderar fi ler av misstag. Dålig 
mental ergonomi är sådan där felgrepp inte 
förhindras eller försvåras av utformningen 

1 Lägg märke till skillnaden mellan ergonomi och ekonomi!
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på ett hjälpmedel. Om en användare får en 
felaktig bild av hur något fungerar indikerar 
detta en brist i designen av det aktuella 
hjälpmedlet och inte hos användaren. 
När 100 svenska sjöbefäl tillfrågades om 
de upplevde problem med den tekniska 
utrustningen, mental ergonomi, svarade 
60 att de hade det ofta och 98 att de hade 
det ibland. Det innebär att det fi nns en hel 
del teknik ombord som inte är väl anpassad 
till behov och bakgrund hos de som ska 
använda den.

Hur kan man då se att något är illa 
genomtänkt, eller inte fungerar så bra? Ett 
enkelt sätt att se det är när man hittar en 
hemmagjord lösning (eng: work-around). 
En sådan lösning är ett fysiskt tecken på att 
något inte ursprungligen kunde användas 
såsom användaren tycker är bäst. Det är ofta 
enkla och funktionella lösningar, såsom att 
tejpa över larm eller sätta förlängningar på 
spakar som är för korta. Säkert fi nns det även 
på ditt fartyg. De kan ge ledtrådar om vad 
som inte fungerar. Tänk också på att dessa 
lösningar kan tolkas annorlunda av andra 
användare så man inte skapar risker. Men 
det fi nns också många arbetssituationer som 
är besvärliga utan att de går att lösa med en 
tillfällig konstruktionslösning. Ofta får då 
människan lägga energi och tankemöda på 
att få ett tekniskt system att fungera, vilket 
kan leda till merarbete, incidenter och till 
och med olyckor. Om man måste lägga tid 
på att få tekniken att fungera väl, har man 
mindre tid och kapacitet att lägga på det 
verkliga arbetet. Man kan kalla detta för att 
“jobbet skyms av verktyget”.

Denna brist på anpassning kan leda till 
misstolkningar, för det mesta ofarliga 
men potentiellt riskfyllda situationer. Ett 
exempel är den spak med vilken man styr 

bogpropellern. Den pil som sitter därpå 
har observerats vid olika tillfällen kunna 
indikera antingen vatten-strömmens eller 
båtens rörelse, se fi gur 1 nedan. Det blir 
naturligtvis värre om båda varianterna 
fi nns på samma fartyg.

ß Den översta spaken är en joy-
stick. Den styr en bogpropeller och 
när den vinklas åt styrbord rör sig far-
tyget åt styrbord

ß Mittenspaken går också till en
bogpropeller. När den vrids åt 
babord, vrids en indikatorpil åt styr-
bord och fartyget rör sig åt styrbord

ß Den nedersta spaken går till
styrningen. När den vrids mot styr-
bord rör sig fartyget åt styrbord. 

Lotsen tog fel på spakarna i mörkret och 
fartyget grundstötte. Detta inträffade år 
2005.

Figur 1  Olämpligt spakarrangemang, 
vilket observerades på ett grundstött fartyg, 
se texten ovan.
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Informationsdesign

kan vara tecknet för “fast forward”, >>, på 
en video- eller ljudspelare.

Det är viktigt att tänka på att:

ß Den information man använder
ofta, eller måste kunna få tag på 
snabbt (t.ex. i en tidspressad situa-
tion) måste fi nnas direkt och snabbt 
tillgänglig. Det ska inte vara svårt att 
hitta den information man behöver 
vid ett visst tillfälle – ett exempel är 
att man måste leta sig ner i en dators 
olika menysystem.

ß Man ska kunna avgränsa
informationsmängden till det som är 
relevant för tillfället, och viss informa-
tion vill man kunna söka direkt efter, 
t.ex. i ett datoriserat system. Ibland 
vill man bara ha översiktlig informa-
tion, och ibland vill man ha fl er de-
taljer, och för sådan information skall 
det vara möjligt att “zooma in” och 
ta fram mer information efter behov. 
Det får inte vara så att så mycket in-
formation presenteras på en gång att 
det blir svårt att fi nna det man letar 
efter.

ß Information som behöver
kombineras skall kunna presenteras i 
anslutning till varandra. Det under-
lättar när man ska dra slutsatser och 
fatta beslut om man inte behöver leta 
i olika system eller på olika ställen i 
samma system. Till exempel radar och 
elektroniskt sjökort, se Figur 2.

Bryggan är en miljö där olika system hela 
tiden presenterar olika typer av information. 
Data och information är två skilda saker. 
Skillnaden är att data är otolkad information. 
Data kan vara sådant som maskiner skickar 
till varandra eller något som vi uppfattat 
men ännu inte insett eller förstått meningen 
med. Om data inte är meningsfull eller 
kan göras meningsfull av människan för 
det sammanhang hon befi nner sig i är den 
inte informationsbärande och därför inte 
till någon hjälp. Ett sätt på vilket man 
kan underlätta denna tolkning av data till 
meningsfull information är att översätta den 
eller presentera den på ett sätt som vi förstår 
och kan använda. Till exempel kan en bild 
ofta vara bättre än en text på en display, röd 
färg kan symbolisera fara eller eld och en pil 
kan vara tydligare och lättare att uppfatta 
än orden höger och styrbord.

Att “översätta” på det här viset kallas att man 
representerar något: rött representerar fara 
och en pil representerar en riktning. Det 
fi nns många sätt att representera information, 
som är mer eller mindre lämpliga i olika 
sammanhang. En karta är en representation 
av världen, medan en radarbild är en annan 
representation av världen eller omgivningen 
och de två representationerna är lämpliga 
för olika uppgifter. När man går ner på 
symbolnivå används ibland det som kallas 
ikoner och symboler. En ikon är en avbild 
som ska likna det den avbildar och det är 
ofta lätt att förstå vad den betyder, medan en 
symbol ofta är godtycklig och dess betydelse 
måste läras in. Ett exempel på ikon är en 
representation på en skärm eller knapp som 
liknar ett fartyg, ¥, ett exempel på symbol 
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Figur 2  Tre olika sätt att se samma verklighet. Till vänster genom rutan, mitten radarbild, 
höger elektroniskt sjökort.

ß Information som ger återkoppling
på en handling man utfört skall fi nnas 
i närheten av den kontroll man an-
vänt. Till exempel får den information 
som man behöver i samband med att 
man använder ett styrreglage inte be-
fi nna sig för långt bort från reglaget.

ß Det viktiga är att man anpassar
informationspresentationen efter situ-
ationen och informations-behovet. 
Presentationen av information får inte 
vara otydlig eller indirekt – om man 
måste göra det i fl era steg för att den 
skall bli meningsfull tar det tid att tol-
ka informationen, tid som man kan-
ske inte har.

Man bör fundera på vad man vill se, och om 
möjligt anpassa presentationen till detta. 
Ett exempel på att anpassa information 
är att välja en analog eller digital visning 
av ett värde. En analog presentation ger 
en omedelbar bild av informationen man 
söker och hur nära man är det önskade 
läget, exempelvis manövervarvtalet. Ett 
exakt mått är inte det viktigaste. En digital 
representation ger exakt information ofta 
med en eller fl era decimaler. Ett exempel 
är en avgångstid i timmar och minuter. 
Noggrannheten kan bli “för hög” om man 
får en position med många decimaler. Det 

är praktiskt omöjligt att sätta ut en sådan 
position och kan minska trovärdigheten 
istället för att öka den. Digital presentation 
kan också kräva ett extra steg av tolkning, 
t.ex. ger en snabb blick på en varvtalsmätare 
information om varvtalet ligger på en lämplig 
nivå, medan en digital presentation kräver 
att hjärnan “översätter” siffrorna för att få en 
uppfattning om läget är normalt eller inte.

Ett vardagligt exempel är skillnaden mellan 
digitala och analoga klockor. De fl esta har 
idag analoga klockor, då man snabbt får en 
överblick över vad klockan är och hur länge 
det är kvar tills man ska vara någonstans. 
Med en digital klocka förvandlas detta till en 
matematisk operation. Figur 3 illustrerar en 
illa vald kombination. Tåget går 15.42 – vad 
är klockan? Kvart över tre, eller…15 och 15…
och tåget går 20 i 4, hur länge är det kvar? 
Hinner man till kiosken?

När man ska anskaffa ett nytt verktyg är det 
viktigt att fundera på om det är en nybörjare 
eller en expert som skall komma att använda 
verktyget (programvara eller sammansatt 
system). I så fall ska det fi nnas möjlighet att 
anpassa inställningar allt eftersom man lär sig. 
Till exempel kan en van användare vilja ha 
genvägar eller snabbval för vanliga funktioner 
(ibland fi nns det möjlighet att lägga in detta 
själv). 
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Om man har ett verktyg som är svårare 
för nybörjare måste man fundera över 
utbildning och träning. Finns det något 
färdigt utbildningspaket? Ett lämpligt sätt 
är att låta en eller ett fåtal personer lära sig 
och sedan använda dem som föregångare 
och kontaktpersoner för det nya systemet.

En annan aspekt är hur ofta något ska 
användas. Är det sällan bör det vara lätt 
att direkt förstå hur det fungerar, annars 
kommer det inte att användas alls. Man 
kan jämföra med en biljettautomat som 
man använder relativt sällan, den måste 
vara begriplig direkt och ha få funktioner. 
Ett elektroniskt sjökort däremot är svårare 
att förstå direkt, har fl er funktioner men 
används oftare. Därmed inte sagt att något 
får ha “för många” funktioner bara för att 
det används ofta.

ßTips

ß Placera instrument och kontroller
enligt era egna behov:

• Det som är viktigast 
(används varje dag)  
närmast.

Figur 3  Analog och digital presentation av tid.

• Det som är mindre viktigt 
(men kan behövas i nödläge) 
nära.

• Det som används sällan sätts 
då längre bort.

ß Fundera på hur man rör ögonen
vid vanliga handlingssekvenser och 
försök placera information uteft-
er denna riktning, exempelvis back-
speglar och kameraövervakning.

ß Presentera bilderna i radar och
sjökort åt samma håll.

ß Vid inköp, titta på instrument från
det avstånd och de vinklar användar-
en kommer att ha på bryggan.

• Tänk på storleken av 
bokstäver, siffror och fi gurer. 
Kommer det att gå att läsa 
på normalt arbetsavstånd?

• Syns de minsta ikonerna, 
knapparna, texterna?

• Förstår man vad de betyder?
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• Skyms text eller siffror av 
någon visare?

• Kan man ändra på något 
själv?

• Går det att dölja eller 
gömma det man inte vill se?

• Finns det man vill se lätt 
tillgängligt och eller på 
samma skärm bild/display?

• Är det en lämplig färg på 
bakgrund, information, 
andra detaljer?

• Är designen måttfull 
eller fi nns det onödig 
“information” i form 
av färgade fält, linjer 

eller symboler som drar 
uppmärksamheten till sig i 
onödan?

• Är bilden lugn och 
välordnad eller är det fullt av 
linjer och svårt att hitta?

• Går det att trycka på det 
som ser ut som knappar?

• Går det att se vad som ska 
tryckas på/aktiveras på 
skärmen? 

• Finns enhetlighet? Sitter 
OK-knappar på samma 
ställe i varje skärmbild?

Kontroller, manöverdon och styrdon

När det gäller kontroller för manöver och 
styrning fi nns fl era faktorer som ska tas 
hänsyn till: storlek på knopp eller handtag, 
tröghet i reglage, återkoppling från reglage. 
Om man byter ut existerande reglage bör 
man beakta om det innebär att funktion 
och utseende förändras. Det kan nämligen 
innebära, att man måste lära om invanda 
kunskaper och refl exer. Ett exempel är när 
man ersätter de två reglagen för varvtal res-
pektive backslag med ett gemensamt reglage 
(funktioner slås samman).

Man får göra avvägningar när man ska 
bestämma hur trögt reglage ska röra sig. 
Ur en fysisk ergonomisk synvinkel är det 
bra om de är lätta. Alltför tunga reglage 
kan orsaka belastningsskador, särskilt om 
placeringen inte är anpassningsbar för varje 
person som kör fartyget. Det fi nns exempel 
på brygg befäl som fått arbetsskador redan 
efter ett halvårs arbete i fartyg med tröga 
reglage. Å andra sidan kan reglage med allt-
för lite motstånd vara svåra att kontrollera 
på grund av vibrationer och sjögång, sär-
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skilt om man vill kunna stå upp och köra.

För den mentala ergonomin är det bra om 
det fi nns ett visst motstånd. Storlek och 
känsla i ett reglage förmedlar information 
till människan bl.a. direkt genom känseln 
och indirekt genom sitt utseende. Denna in-
formation indikerar hur stort arbete reglaget 
utför eller styr och hur “tungt” eller “trögt” 
processen eller systemet (t.ex. fartyget) är 
som den kontrollerar. Små och obetydliga 
reglage förmedlar inte de stora konsekvenser 
de får för ett fartygs uppförande. Den fy-
siska utformningen hos reglage bör anpas-
sas så att man får en intuitiv uppfattning av 
deras betydelse.

Flera alternativa styrdon har dykt upp på 
bryggan i samband med datorns inträde. 
Exempel är datormus, styrkula och 
pekskärmar. De passar till olika uppgifter, 
men man bör tänka på att mus och styrkula 
behöver plats på en relativt horisontell yta 
(bord, bänkskiva), och i fallet med mus så 
blir den inte fast monterad och man måste 
därför se till att den inte kan falla ner, och 
undvika att sladden kommer i beknip. För 
precisionsarbete (t.ex. att träffa mycket små 
mål på en skärm) är musen något bättre än 
kulan. Pekskärm frigör bänkutrymme, men 
däremot tar “knapparna” på pekskärmen 
utrymme från displayen. “Knapparna” är 
något mindre precisa: de områden man 
ska aktivera på skärmen måste vara större 
och mer åtskilda än vanliga knappar för att 
man inte ska aktivera fel eller råka trycka 
på två samtidigt. En pekskärm är också 
något känsligare för smuts och kan vara 
svår att hantera med handskar. En framtida 
möjlighet som är under utveckling är 
röststyrning av vissa funktioner (jämför med 
röstuppringning och talsvar i telefon).

Joystick eller minirattreglage?

Joystick eller miniratt ger olika körkänslor. 
Vid pressade situationer fi nns en tendens att 
man trycker kraftigare på en joystick med 
större roderverkan som följd. Det tar tid att 
köra in sig på ny teknik vilket måste beaktas 
när förare alternerar mellan fartyg. 

Figur 4 visar ett sätt att hantera detta. Den 
stora “normala” ratten får sitta kvar under 
en övergångsperiod till miniratt.

Figur 4  Stor ratt sitter kvar vid övergång 
till miniratt (till vänster i bild, vid vit pil).

Figur 5  Kontrollen till det elektroniska sjö-
kortet sitter på fel sida och långt bort – vilket 
ger dålig arbetsställning.
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ßTips

ß Tänk på att anpassa knoppars
och spakars storlek till användarens 
händer. I snitt kan man säga att en 
knopp på en styrspak eller ett handtag 
på en joystick bör vara mellan 15 och 
75 mm i diameter, med det optimala 
måttet 25–35 mm.

ß Ta reda på om det går att ändra
trögheten hos reglage. Ställ in så det 
känns lagom.

ß Tänk igenom typiska rörelsemönster
så man inte måste “korsa sig” för att 
utföra de vanligaste uppgifterna. Se 
fi gur 5.

Knappar och strömbrytare

Det fi nns en avvägning mellan att samla 
knappar med liknande funktioner men att 
samtidigt kunna skilja på dem. Knappar 
som styr funktioner som bör kunna sty-
ras från förarplatsen måste på en gång vara 
överskådliga och nåbara. Genom grupper-
ing och utformning kan man göra knappar 
informativa utan att behöva etiketter, som 
kan vara svåra att se på natten (etiketter kan 
ju användas också – bälte och hängslen). 
Den vanliga “standardutformningen” där 
alla knappar ser och känns likadana ut är 
en dålig lösning eftersom man inte utnyt-
tjat möjligheten till särskiljning, vilket kan 
leda till felgrepp.

På vissa skärgårdsfartyg fi nns något av en 
standard att fl odljus/strålkastare ska sitta 
högst upp till vänster på knappanelen. Tan-
ken bakom denna utformning är att det vik-
tigaste och mest använda vredet – den rörli-
ga strålkastaren – ska sitta högst upp till vän-
ster och sedan ska vreden arrangeras efter  

fallande användnings- och viktighetsgrad 
neråt och åt höger. Det man kan ta till sig 
av detta resonemang är att det som är vik-
tigast på det egna fartyget placeras där den 
är lättast att hitta. Därför bör man fundera 
på vilka funktioner man använder oftast och 
om möjligt anpassa strömbrytarnas placer-
ing till detta. Andra vred kan bli mer lät-
tanvända om de arrangeras till att i största 
möjliga mån avspegla verkligheten.

Ett exempel är att vred till vindrutetorkare 
placeras så att de liknar vindrutetorkarnas 
placering i verkligheten. Man måste tänka 
på att man ska nå kontroller och knappar, 
och naturligtvis tänka igenom placeringen 
av kontroller bättre än i fi gur 5.

Figur 6  Olika spakar som inte får blandas 
ihop. Exemplet ovan är från ett kraftverk, 
under spaken till landningsstället på JAS 39 
Gripen (ser ut som ett hjul).



19

�Tips

Om man inte kan fl ytta på strömbrytarna går det ändå att göra dem lättare att hitta.

ß Utforma knappar och spakar så att
handens känsel utnyttjas när rätt spak 
ska hanteras. Man kan fästa olika ma-
terial på dem så de känns olika eller 
sätta olika knoppar eller vred på dem, 
se fi gur 6.

Brygglayout

Gruppering av information och kontroller

Generellt sett kan man säga; när det gäller information man ska se på, att nolläget är 
lika på de olika displayerna/visarna – dvs. det ska vara lätt att se en avvikelse (se fi gur 
7). Det ska också vara lätt att se vilket värde det är man avläser. När det gäller kontroller 
ska liknande kontroller fungera likadant (t.ex. framåt betyder ökning) men kännas olika 
så man kan identifi era dem utan att titta. Användningen av ett kontrolldon ska följa 
logiken i den effekt den har och det som visas på en display, se fi gur 8. Vridning åt ett 
håll ska resultera i vridning av det kontrollerade åt samma håll. Ett exempel borde vara 
fartyg och bogpropellerkontroll, men är det inte alltid (se fi gur 1).

Figur 7 Lätt att se en avvikelse till höger i 
denna bild, svårare till vänster.

Möjligheter och begränsningar 
med bryggans utformning

När man planerar en bryggas utformning, 
vare sig det är för nybyggnad eller 
ombyggnad, ska man tänka på vad man 
vill åstadkomma. Vissa egenskaper hos 
omgivningen tillåter eller inbjuder till 

Figur 8  Kontrolldon och effekt bör följas åt.

att göra vissa handlingar medan andra 
förhindrar eller begränsar utförandet av 
handlingar och arbetsuppgifter (för detta 
används ibland det engelska ordet constraint). 
Ett lock över en knapp förhindrar att den 

ß Man kan också använda exempelvis
självlysande tejp eller refl extejp för att 
markera enskilda spakar eller sam-
band.
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trycks ned oavsiktligt. En annan knapp kan 
vara placerad så att den är svår att nå (se 
fi gur 5). En plan, horisontell yta blir ofta 
en avställningsyta, även om den inte avsetts 
för detta. Avställnings- och avlastningsytor 
är det ofta brist på, vilket kan innebära att 
delar av bryggan täcks över tillfälligt eller 
permanent. Vill man förstärka eller förändra 
detta? Tänk på att avsätta tillräcklig plats 
för avställnings- och arbetsytor (för kartor, 
tidtabell, anteckningar, kaffe etc.).

Vid ombyggnad eller omdesign kan det 
vara lämpligt att först tänka på om det fi nns 
något som kan tas bort, och därpå fundera 
på vad som kan eller ska läggas till. Ofta 
blir gamla instrument sittande, vilket både 
leder till att det blir rörigt och trångt samt 
att nya tillägg inte får en optimal placering 
(se fi gur 9). Det ska också på det enskilda 
instrumentets yta för kontroller och display 
fi nnas tillräckligt med plats så att man inte 
råkar komma åt något som sitter bredvid. 
Man kan också utnyttja att vi kan “se via 
handens känsel” utan att behöva rikta 
blicken mer direkt. 

Vissa feltryckningar kan vara mycket 
riskfyllda. Till exempel fi nns på åtminstone 
en modern radar knapparna för range och 
standby/TX2 placerade bredvid varandra 
(figur 10). De är placerade för nära 
varandra vilket kan leda till riskfyllda 
situationer, till exempel om man i dålig 
sikt vill ändra skalan och istället försätter 
radarn i standbyläge. Skärmen blir mörk 
och i värsta fall tror man att radarn gått 
sönder. Feldesignade knappar kan också 
leda till att man måste titta bort länge 
för att hitta en knapp eller för att rätta 
till en feltryckning – i sådana fall bör 
man införa en s.k. constraint (se även 
föregående sida).

�Tips
När man planerar nyinköp och omdesign, 
ska man också tänka på att:

ß Det som ser ut som knappar bör
vara knappar.

Figur 9  Utrustning adderas på bryggan, 
men inget tas bort.

2 TXH betyder sänd, alltså starta

Figur 10  Risker med feltryckningar: minska 
range eller försätt radar i Standby?
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ß Det ska vara lätt att hitta utan att
titta för länge och lätt att hitta i 
mörker.

ß Välj logisk placering där det mest
använda placeras närmast arbetsplat-
sen. Tänk igenom vad som används 
mest, näst mest osv.

Synområde/synfält

Nödvändig information bör presenteras 
centralt i blickfånget eftersom man i 
pressade situationer inte kan ta in lika 
mycket information, s.k. tunnelseende. 
Nedanstående bild (fi gur 11) visar:

ß Synområde som föredras:
30º (15+15).

ß Synfält med enbart ögonrörelse (hur
mycket ögat kan röra sig): ca 70º.

ß Synfält med enbart huvudrörelse:
120º.

ß Synfält (maximalt synområde) med
huvudvridning och ögonrörelse: 190º.

Figur 11 Synområden och synfält.
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�Tips

ß Kompass får ej placeras så att sikten
försämras

ß Radar placeras så nära siktlinjen som
möjligt

ß Digitalt sjökort bör placeras intill
radar

ß Instrument, displayer och paneler:

• Vinklas mot förarstolen.

• Planera noga efter 
användningsfrekvens dvs. 
det mest använda närmast.

• Gruppera och presentera 
“logiskt” intill varandra.

• Undvik placering i tak, 
möjligen på ovankant av 
frontrutan.

• Placeras inom blickfånget 
från förarstol (ca 45 grader 
från mittlinjen åt varje sida) 

ß Roderlägesindikator: kan sättas på
fl era ställen, bl.a. framför manöver-
spakarna.

Det fi nns också billiga, praktiska tips för hur 
man åtgärdar dåliga lösningar i existerande 
system exempelvis genom att tejpa eller täc-
ka över med en bit plexiglas eller plastkopp. 
Se också till att knappar och reglage som 
inte får blandas ihop känns olika.

Kommunikation

Kommunikation omfattar både kommu-
nikation inom fartyget, med andra fartyg 
eller landbaserade mottagare. Kommuni-
kation är en uppgift som är central på da-
gens mindre fartyg, men bryggan är ofta 
inte designad för att stödja detta på bäs-
ta sätt. Först och främst bör man fundera 
på om all kommunikation ska skötas från 
bryggan och av befälhavaren. Kommuni-
kationen med externa kontakter sköts ofta 
av befälhavaren. Däcksmannen är uppta-
gen av att sälja biljetter, hjälpa passagerare 
etc. Handsfree för mobiltelefonen frigör 
visserligen händerna så att man borde 
kunna köra, men mätningar har visat att 
en 20-åring som använder mobiltelefon 
(med eller utan hands-free) för samtal
under bilkörning får en försämrad 
uppmärksamhetsnivå – som en 80-åring. 
Det visar att det är mindre lämpligt att an-

vända den som kör som kontaktperson på 
fartyget under gång.

Ett exempel på kommunikation som kan 
vara störande är samtal som kommer när 
man är upptagen med att lägga till eller vän-
da. Det bästa är då att medvetet låta bli att 
svara i mobilen. Det beror inte på att nau-
tiker inte klarar att prata i telefon för att de 
blir överbelastade. Däremot behåller man, 
genom att inte svara, en del uppmärksam-
het eller förmåga i “reserv” om det skulle 
behövas.

För att underlätta den kommunikation 
som trots allt måste skötas, bör man se till 
att utrustningen fi nns i närheten av förar-
platsen samt att det som behövs för effek-
tiv kommunikation fi nns samlat. Behöver 
man se radar, AIS, sjökort, datorskärm eller 
något annat för att besvara förfrågningar? 
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Kan man placera högtalare så att olika ra-
diokällor hörs från olika sidor? Detta kan 
hjälpa urskiljningsförmågan, genom att 
man hör ljudet av de olika radiokanalerna 
från olika håll.

Vid dåliga väderförhållandena kan det hän-
da att däcksmannen lämnar eller skjuter 
upp sina ordinarie arbetsuppgifter för att 
istället hjälpa befälhavaren med navigering 
och kommunikation. Detta bör man dis-
kutera igenom på förhand och klargöra om 
och när det är en godkänd strategi. Det kan 
vara svårt att avgöra när det är dags att ruc-
ka på rutinerna och kalla upp däcksmannen 
på bryggan, även för erfarna befäl. Det kan 
vara en bra idé att redan innan ha diskuterat 
sådana frågor, i grupper och även i förekom-
mande fall med rederiet. Det är fördelaktigt 
att ha gått igenom problem och tänkbara 
konsekvenser – det måste vara viktigare att 
köra båten säkert än att svara i telefon eller 
t.o.m. viktigare än att ta betalt av passager-
are vid vissa tillfällen.

Man kan också diskutera eller tänka 
igenom prioriteringen av arbetsuppgifter. 
Rutiner bör tas fram i samarbete med 
rederiledningen. Finns det kommunikation 
som kan delegeras till annan besättningsman, 
ska man kanske helt enkelt stänga av eller 
använda någon typ av telefonsvarare 
under vissa perioder? Bör man i samråd 
med rederiet och andra intressenter införa 
telefontider eller liknande? Man kan också 
utnyttja e-post om möjlighet fi nns.

�Tips

ß Minimera störning av uppmärk-
samhet genom separata radiokanaler.

ß Placera ljudkällor, högtalare på olika
sidor om förarplatsen.

ß Personliga ringsignaler på
mobil (talar om vem som ringer).

Larm

Larm ger viktig information om att något 
gått snett, t.ex. att ett system ombord 
inte längre befi nner sig i ett läge som kan 
betraktas som normalt. Larm används 
typiskt för funktioner som man inte 
hela tiden övervakar manuellt, t.ex. 
maskinfunktion, GPS tillförlitlighet eller 
för oväntade situationer, såsom brand. I 
samband med larm fi nns det fl era saker att 
ta i beaktande:

ß För ofta. Larm som har nivån satt på ett 
sådant sätt att de går igång för tidigt – då 
det egentligen inte är någon fara – kan 
göra att man i längden ignorerar dem.

ß För många. Om många system larmar 
ofta blir det svårt att urskilja och bedöma 
enskilda larm.

ß För lika. Att larm låter för lika gör också 
att det blir svårt att särskilja dem. I dag 
är många larmsignaler digitala, vilket 
dessutom gör det svårare att urskilja var 
i rummet de kommer ifrån.

ß För starka eller för svaga. Ett för starkt 
larm kan överraska och på det sättet 
ställa till med problem, medan ett larm 
som är för svagt naturligtvis kan vara 
svårt att uppfatta – särskilt i en bullrig 
miljö.

Många gånger leder ovanstående till att man 
stänger av, ignorerar larm eller ställer om 
larmnivåerna för att slippa bli störd. Detta 
kan förstås ge upphov till farliga situationer. 
Ett larm bör kopplas till någon form av 
efterföljande handling. “Vad gör jag/vi 
om..?” Till exempel fi nns det ju rutiner för 
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vad som skall hända vid ett MOB-larm, och 
alla berörda personer måste förstå hur dessa 
rutiner fungerar.

Utöver larm fi nns andra typer av ljud för 
att påkalla uppmärksamhet: ringsignaler, 
informationssignaler och varningar. Vidare 
fi nns mindre allvarliga signaler som kan 
vara nog så störande, som varningar från 
kontorsutrustning som allt oftare fl yttar 
upp på bryggan. Det fi nns också “tysta” 
larm, lampor, texter, vibrationer. Dessa 
bör beaktas med försiktighet. Tysta larm 
har varit orsak till fl era incidenter då de 
inte uppmärksammats. Det beror inte 
bara på att de är tysta utan på att de inte 
uppmärksammar användaren på rätt sätt. 
Med en bra design behöver inte klockor 
ljuda för varje händelse.

Man bör ägna eftertanke åt hur man 
designar ljudmiljön, och ställa krav på de 
som tillverkar de separata apparaterna. 
Flera apparater kan låta likadant, fråga 
försäljare eller tillverkare om det går att 
ändra på. Digitala signaler är mycket svårt 
för människan att “placera i rymden”, dvs. 
höra varifrån de kommer – kan man få 
någon annan signal? Man bör också tänka 
sig för innan man ställer in det “viktigaste” 

larmet att ljuda högst – i en sådan situation 
kanske man inte har tid att kvittera larmet. 
Det kanske fi nns larm som vore lämpligare 
att se än att höra eller att de först syns och 
senare hörs? Det är också tänkbart att man 
i framtiden har kännbara larm, liknande 
vibrerande mobiltelefoner.

�Tips

Tänk igenom:

ß Vad kan hända om man stänger av
ett larm?

ß Kan man stänga av över huvud
taget?

ß Kan man välja larmljud?

ß Kan man välja annat sätt?
(vibration, ljussignal)

ß Kan man ställa om larmnivåerna,
och vad kan det få för konsekvenser?

ß Vad händer när larmet har gått?

Använder man larm för andra syften än 
de tänkta? Riskerna med falska larm eller 
mindre allvarliga larm för ofta? Stänger man 
av eller slutar lyssna?

 

Sömn och trötthet

Man måste ha en balans mellan arbete 
och vila/sömn – det är alltså inte bara 
sömn som är viktigt. Under sömnen 
återhämtar sig kroppen, och även hjärnan, 
och man behöver i snitt sju till åtta timmars 
sömn per dygn. På kort sikt påverkar 
trötthet exempelvis uppmärksamheten och 
koordinationsförmågan – om man inte 
sovit på en hel natt motsvarar detta 0,5-0,8 
promille (ungefär som att ha druckit 3–4 

starköl). Att under en vecka sova endast 4-
5 timmar per natt ger samma effekt och 
prestationsförmågan halveras. På lång sikt 
kan sömnbrist leda till skador på vår hälsa 
– man kan, för att bara ge ett par exempel, 
drabbas av stress eller depressioner och 
problem med muskler, matsmältning och 
minne. Sömnbrist har delvis samma effekter 
som stress och kan alltså förvärra effekten 
av stress.
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Det är inte så svårt att själv bedöma nivån på sin egen trötthet, däremot är det svårare 
att bedöma effekterna av sin trötthet. Det är nästan omöjligt att med viljestyrka hålla sig 
vaken, även om t.ex. de fl esta unga bilförare tror det. Det är också så att ens förmågor 
förändras och försämras. Trötthet kan medföra att en vanligtvis enkel uppgift blir svår. 
Vid en sjöfartsdag i Stockholm 2003 svarade 91 av 100 sjöbefäl att de själva upplevt 
detta. Vidare svarade 73 av 100 att de en eller fl era gånger somnat på vakten. Forskning 
(i samarbete mellan Marinen, Karolinska Institutet och Sjöfartsverket) har till exempel 
visat att 6 om 6-vakter kan vara riskabelt för hälsa och säkerhet om inte frivakterna 
utnyttjas för tillräcklig återhämtning. Man har också visat att om man håller på med 
någon aktivitet minskar den upplevda tröttheten något.

Ljud, buller, vibrationer och klimat

Ljud och buller

Bryggan är i sig en bullrig miljö, tro det eller 
ej. Ljud på bryggan har både goda och dåliga 
egenskaper – dels är de informationskällor, 
dels kan de vara störande både fysiskt 
och psykiskt (och kallas då buller). Över 
lång tid kan buller leda till kroppsliga 
och mentala stressreaktioner. Förutom 
att man kan få hörselskador av höga ljud 
eller långvariga “medelhöga” ljud, kan 
höga ljudnivåer dessutom orsaka s.k. 
tunnelseende (t.ex. om “alla larm” går på en 
gång). Ett högt ljud distraherar och gör att 

kraft och tid läggs på att hitta ljudkällan. 
Lika allvarligt är det om viktiga ljud som 
kommunikation maskeras för att ljudnivån 
är hög. Oro för att missa något och rädsla 
för hörselskador kan också vara stressande 
och skadligt. Alltså: olycksfallsrisken ökar 
och prestationsförmågan sänks i starkt 
bullriga miljöer. Bullerbegränsning vid 
själva ljudkällan är den mest effektiva 
metoden.

Rekommendation: bullernivån på bryggan 

�Tips

ß Om man inte kunnat sova tillräckligt
på natten kan en tupplur på bara 15–
30 minuter på eftermiddagen mots-
vara ett par timmars nattsömn. Det 
är naturligtvis inte någon lösning på 
sömnbrist i det långa loppet.

ß Man kan variera sina arbetsrutiner
för att hålla sig vaken. Att aktivera sig 
hjälper tillfälligt.

ß Man kan använda sig av “kompis-
koll”, att någon kommer förbi eller 
ringer med jämna mellanrum, både 

för att bryta upp ett rutinartat arbets-
pass och även för att kolla att man är 
vaken.

ß En äggklocka är ett billigt
dödmanslarm (men tänk på att un-
derliggande trötthet kvarstår).

ß Om det är möjligt kan man be
någon byta av en kortare eller längre 
stund.

ß Att utsätta sig för ljus minskar
tröttheten tillfälligt.
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får vara högst 65 dB (A). Som jämförelse kan 
sägas att bullernivån i maskinkontrollrum 
får vara högst 75 och i maskinrum där inte 
personal vistas kontinuerligt högst 110.

�Tips
ß En bullermätning kan utföras

ombord, hör med er företags-
hälsovård eller en konsult.

ß Välj  i möjligaste mån tystare
utrustning och de minst bullrande 
maskinerna istället för att betala för 
bullerdämpning senare.

ß Kapsla in ljudkällan.

ß Ljudisolera styrhytten.
Ljudabsorbenter framför allt i taket 
men även på väggpartier gör att ljud-
spridning minskar.

ß Sätt upp ljudisolering: hårda ytor kläs
med ljuddämpande material.

ß Installera ljuddämpare eller ljudfällor
i ventilationsanläggningens kanaler.

Vibrationer

Vibrationer kan vara obekväma och orsaka 
illamående, s.k. rörelsesjuka. Vid vibrationer 
under 0,5 Hz följer hela kroppen med i 
vibrationsrörelsen och påverkar balanssinnet 
och en normalt mottaglig individ har störst 
risk att utveckla rörelsesjuka vid frekvenser 
runt 0,2 Hz i vertikalled. En förutsättning 
för rörelsesjuka är nästan alltid att det 
fi nns en konfl ikt mellan vad vi ser, hur 
balansapparaten uppfattar omvärlden och 
vår proprioception (vår känsla för var vi 
har vår kropp). För ett normalstort fartyg 
motsvarar 0,2 Hz en rullningstid på cirka 
5 sekunder.

Vibrationer kan också få fysiologiska 
effekter som muskelspänning och tidiga 

stressymptom, som ökad puls, orolig mage 
och svettningar. Vid långvarig exponering 
kan man få påverkan på ryggrad och 
nervsystem samt mag- tarmsystemet. 
Frekvenser mellan 4 och 20 Hz verkar vara 
det intervall som påverkar fysiologin mest. 
Det kan vara intressant att veta att våra 
balansorgan oftast anpassar sig inom 36 
timmar så att symptomen lindras eller helt 
försvinner, i motsats till våra övriga organ 
som tar mer skada över tid.

Vibrationer kan påverka förmågan att 
läsa (vibrerar människa och text i takt 
går det bättre) och skriva eller leta i t.ex. 
datormenyer. Vissa vibrationer kan medföra 
trötthet och öka risken att somna.

Temperatur och klimat

Klimat är en kombination av många  
faktorer: luftens temperatur, värmestrålning, 
lufthastighet, luftfuktighet samt den egna 
aktiviteten och klädernas förmåga att isolera. 
Temperatur och klimat på arbetsplatsen 
påverkar ditt fysiska välbefi nnande och din 
mentala prestation.

Figur 12  Temperaturen påverkar          
välbefi nnande och prestation.
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Redan vid temperaturer mellan 27 och 
32°C börjar man bli påverkad (se fi gur 
12), men det fi nns studier som menar att vi 
påverkas redan vid temperaturer över 24°C. 
Över 32°C ökar risken för värmeslag, kramp 
och utmattning. Över 41°C blir dessa effek-
ter sannolika och över 55°C blir de mycket 
sannolika. Vad gäller tankearbete, märks en 
negativ påverkan på din prestation på kom-
plexa kognitiva uppgifter och fi nmotorik 
vid cirka 30°C (t.ex. uppgifter som har att 
göra med att vara uppmärksam och följa 
mål). Den optimala temperaturen för ett 
säkert beteende är 18 till 23°C.

Lufttemperaturskillnaden mellan fötter 
och huvud hos en sittande person bör 
inte överskrida 3°C (kalla golv kan 
kännas dragiga). I regelverk anges, att 
temperaturskillnaden mellan tak och golv 
inom kontor och liknande utrymmen inte 
får överstiga 5°C. I detta fall kan man 
jämställa en heltäckt brygga, där man sitter 
under sin vakt och kör fartyget, med ett 
kontor. Det bör inte fi nnas några ofrivilliga 
värmestrålande källor och man bör gardera 
sig mot oönskat kallras från eller imma på 
fönsterventiler.

Luftens medelhastighet bör ligga mellan 
0,07–0,15 m/s. För låg hastighet kan få luft-
klimatet att kännas kvalmigt och vid för hög 
hastighet att kännas dragigt. Drag defi nieras 
ofta som luft överstigande 0,2 m/s. Vi är 
olika känsliga men kall luft förvärrar förstås 
dragkänslan. Känslan av kvalmighet kan öka 
vid stegrad rumstemperatur eller vid ökad 
luftfuktighet vid normal rumstemperatur. 
Antalet luftväxlingar i arbetsrum, kontor 
och navigationshytter bör uppgå till minst 
tre.

Om den relativa luftfuktigheten sjunker 
under 20–30 %, kan luften kännas torr 
på grund av att slemhinnorna torkar (t.ex. 

läppar, näsgångar och ögon). Torr luft kan 
också leda till ökad dammhalt i luften 
och öka risken för statisk elektricitet. Den 
relativa fuktigheten bör inte överskrida
70 %.

�Tips

ß Försök ta korta raster i sval 
omgivning.

ß Håll koll på varandra – verkar någon 
vara i farozonen?

ß En fl äkt kan hjälpa, men ställ in 
luftriktningen så att man undviker 
drag.

ß Installera luftkonditionering. Den 
fungerar bäst om dörrar och fönster 
hålls stängda.

ß Drick vatten ofta och mycket när det 
är varmt.

ß Skärma bort solvärmestrålning från 
fönster, den kan vara så hög som 
500W per kvadratmeter fönsteryta.

ß Riktvärden:

• Temperatur: 18–23°C.

• Temperaturskillnad mellan 
golv och tak: max 5°C.

• Temperaturskillnad mellan 
fötter och huvud på en 
sittande person: max 3°C.

• Luftfuktighet: 30–70 % relativ 
fuktighet.

• Lufthastighet: 0,07–0,15
m/s.
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Sikt, syn, mörker och ljus

Synförhållanden påverkar mer än man tror. 
Sikten påverkar också arbetsställningen och 
säkerheten. För en säker körning och navi-
gering är det viktigt att synergonomin är 
bra. Ju äldre man blir, desto bättre belys-
ning behöver man, se fi gur 13. Efter 50-
årsåldern behöver man dessutom markant 
högre kontrast mellan information och 
bakgrund. För stora kontraster (svart mot 
vitt) i omgivningen (synfältet) innebär att 
ögats muskulatur överansträngs och man 
kan uppleva ögontrötthet eller gruskänsla i 
ögonen. Dålig luftkvalitet, datorer och an-
nan elektronisk utrustning torkar ut luften. 
Torr luft torkar ut ögonen, vilket ger sämre 
synskärpa och ljusspridning.

Figur 13  Ljusbehovet ökar med åldern.

Bländning

Problem med refl exer och bländning är 
vanliga och bör elimineras så mycket som 
möjligt. Även detta problem ökar med 
tilltagande ålder, pga. linsgrumling. Rutor 
bör vara negativt vinklade, se figur 14. 
Färgsättning inne i hytt: inredningen bör ha 

matta nedtonade färger, liksom innertaket. 
Man bör undvika starka kontraster som 
försvårar bländningen. Detsamma gäller 
ytor på insidan av styrhytten – de skall 
vara ljusa vid fönstren. Om taket hänger 
över fönstret på utsidan bör undersidan av 
överhänget målas i en mörk färg (se fi gur 
15) för att minimera risk för bländning och 
förstört mörkerseende (mörkeradaption).

�Tips

ß Färgsättningen i hytten bör ha
matta nedtonade färger i innertak och 
inredning.

ß För att kontrollera om det fi nns
störande refl exer i ditt synfält och un-
dvika bländning kan du göra så här: 
Ställ/lägg en spegel framför/på ex-
empelvis digitalt sjökort, radar, da-
torn eller displayer. Ser du ljuskällan 
i spegeln är ljuskällan felplacerad. Åt-
gärda genom att vrida/ändra placering 
av ljuskälla eller skärma av på annat 
sätt.

ß Exempel på ljusavskärmningar: huv
eller keps som placeras ovanpå en 
skärm, fi lter framför skärm, fönster-
avskärmning med solfi lm eller rullgar-
diner.

ß Skärmar placerade på skena
möjliggör fl yttning och vridning.

ß Undvik stora kontraster (t.ex. svart/
vitt) i synfältet.

ß Se till att alla ljuskällor kan dimras
(även i displayer och liknande).
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Sikt runt om

Det mänskliga ögat är unikt som kan mäta in aspekter som avstånd och rörelser. Man 
bör eftersträva “runtomsikt” och eliminera s.k. döda vinklar med hjälp av olika hjälp-
medel som: stora backspeglar, kamera, smala balkar mellan rutor, radar, rutiner att röra 
sig på bryggan för skaffa visuell information. Siktförhållandena från styrhytten påverkas 
av till exempel fönster, balkar, vindrutetorkare, speglar och kamera.

Figur 15  JFärgen under över-
hänget är mörk.

Lika viktigt som att se runt om är det att man ser stäven vid stävtilläggning. Detta åstad-
koms av en kombination av utformningen av arbetsplatsen på bryggan, hur nära fön-
stret och dess nedre karm man kommer, men också stävens utformning. Figur 16 visar 
olika exempel.

Figur 14  JSmala balkar mellan fönster
J Negativ vinkel på rutor LK Färgen 
under överhänget bör vara mörkare.

Figur 16  Sittande arbete. Ser man stäven? Det beror också på stävens utformning.

Mörkerseende

Används armatur med rött ljus/filter 
kan man behålla ögats mörkeradaption. 
Ljuskällor som kan dimras är att föredra 
vid mörkerarbete. Inga lysande displayer 
bör fi nnas framför föraren. Det fi nns olika 
uppgifter angående vilken färg på ljus som 
är lämpligast. Rött ljus är minst skadligt 
för mörkerseendet, men kan göra det svårt 

att urskilja detaljer på ett sjökort. Det är 
ljusstyrkan som gör att man blir bländad, 
om man har svagt vitt ljus är det enligt 
uppgift det allra bästa.

Blågrönt ljus verkar vara bättre än rött för 
att urskilja detaljer, men har troligen mer 
inverkan på mörkerseendet än rött ljus.
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�Tips

ß Blunda med ena ögat för att behålla
mörkerseendet om du måste vistas 
i en ljus miljö tillfälligt eller arbe-
ta med något hjälpmedel som lys-
er för starkt. Solglasögon kan också 
fungera.

ß Man kan täcka över starkt lysande
skärmar helt eller delvis. Solfi lm kan 
fungera som en dimmer på skärmar 
om man ändå vill kunna se skärmen.

ß Man kan kombinera till exempel vita
spotlights (med dimmer) med ett 
rött lysrör.

Behov av speciella glasögon

Vår förmåga att ställa in skärpan förändras 
med åren. Detta kan kompenseras med 
speciella glasögon med olika skärpedjup. 
På bryggan behöver man kunna se bra på 

olika avstånd, se skärmar på nära håll och 
displayer t.ex. i taket.

�Tips

Besök optiker för regelbundna syn-
undersökningar. Innan besöket kan du mäta 
upp de olika synavstånden i hytten och även 
avståndet till displayer i taket.

Ljus och trötthet

Vid långvarigt arbete i mörker bildas 
hormonet melatonin som är kroppens 
sömnhormon. När det blir ljust produceras 
i stället hormonet cortisol som har motsatt 
effekt. Det är viktigt med balans mellan 
dessa hormoner och att vi vistas ute i 
dagsljus även under den mörka årstiden. 
Alltför långa arbetspass i mörker kan göra 
oss mindre alerta med risk att slumra till. 
Undvik dock att utsätta dig för ljus innan 
du skall lägga dig efter ett nattpass.

Arbetsställning

För att föraren skall kunna arbeta utan onödig 
ansträngning, måste förarplatsen vara väl 
utformad. Vid en undersökning av befälhavare 
på svenska mindre passagerarfartyg 2001 
angav 12 av 19 att de hade fysiska besvär 
med smärtor, främst i styrarmen. Besvären 
relaterades till att armen inte fi ck tillräckligt 
stöd vid hantering av reglage och styrspak.

Riskfaktorer för att utveckla arbetsrelaterade 
muskel- och ledbesvär är bl.a. statiska låsta ar-
betsställningar, ensidigt upprepat rörelsemön-
ster, högt arbetstempo, otillräcklig återhämt-
ningstid och olämplig arbetsställning eller ar-
betsteknik. Det bästa arbetsområdet för åter-
kommande arbete är inom underarmsavstånd, 
näst bästa inom överarmsavstånd och mindre 
bra utanför armens normala räckvidd (när 

man sitter med rak rygg) se fi gur 17.

En bra arbetställning har man när man sitter 
med armarna avlastade mot armstöd eller 
bord och kan greppa manöverspakar och 
styrspakar inom underarmsavstånd. För att 
“hushålla” med musklerna i skuldran bör 
reglage placeras så nära föraren som möjligt, 
gärna något snett utåt så att rörelsen blir som 
en sågrörelse dvs. snett ut och tillbaka till 
viloläget. Överarmen bör vara nära kroppen 
och placering av manöverspakar ligga inom 
grön sektor (rakt fram och ut cirka 15 grader 
åt sidan), se figur 17. När man designar 
en arbetsplats eller en uppgift kan man 
tänka på skalan för riskbedömning: grönt = 
acceptabelt, gult = viss risk, utred vidare, rött 
= olämpligt, allvarlig risk. Mer information 
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fi nns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS: 1998:1, varav ett utdrag fi nns som bilaga 
på sidan 36. Flera exempel visas nedan i fi gur 18 till fi gur 23.

Figur 17  Underarmsavstånd 35–45 cm, 
överarmsavstånd 55–65 cm. Placera de 
mest frekvent använda manöverreglagen i 
den gröna sektorn.

Figur 18  JAvlastad arm och grön sektor.

Figur 19 J Avslappnad sittställning, ar-
marna i grön sektor.

Figur 20  JK Delvis avlastad, arbetar i 
grön sektor.

Figur 21  K Arbetar med fel arm och i fel 
vinkel. Tillfällig variation är dock bra.

Figur 22

JK Arbetar i grön 
sektor, men ej av-
lastad.

Figur 23 
L Sträckt 
arm, för långt 
ut från krop-
pen, utanför 
grön sektor.
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Figur 18 och 19 visar en mycket bra arbets-
ställning, medan fi gur 23 visar en dålig 
arbetsställning. Två av bilderna (20 och 22) 
får glad och neutral eftersom de inte helt 
avlastar armen. Anledningen till att fi gur 21 
får en neutral gubbe är att man mår bra av 
att variera sin arbetsställning ibland, även 
om man då använder “fel arm” ett tag.

Syftet med att kunna avpassa arbetsplatsen 
till de egna kroppsmåtten är att man kan 
hantera fartyget på ett säkert sätt. Sitter 
man eller står bra och känner sig “som ett” 
med fartyget eller att man “har fartyget i 
sin hand” påverkar detta sättet att arbeta. 
Längdmått över svenska män visar på stora 
variationer; exempelvis varierar armlängd 
med 10 cm, underarmslängd med 7 cm 
och variation av ögonhöjd i sittande kan 

vara upp till 14 cm. Detta visar vikten 
av att kunna reglera efter sina egna mått.  
Körställningen kan anpassas individuellt 
(se fi gur 24 och fi gur 25).

ß Reglagen kan monteras på
reglerbara skenor i förarstolens arm-
stöd.

ß Om reglagen kan fl yttas mellan
armstöden stödjer man även vänster-
hänta.

ß Om förarstolen är placerad på en
glidskena kan den ställas in i relation 
till den fasta utrustningen.

ß Stolen bör kunna regleras i höjd och
djup, ryggstöd och armstöd.

ß Med stolsskena fi nns det också
möjlighet att stå under arbetspasset.

Figur 24  Individuell anpassning genom reglerbara armstöd, stolen fl yttas i skena på durken.

Figur 25  Individuell anpassning för olika armlängd genom justerbara skenor.
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bra för ett helt arbetspass hur väl anpassat 
det än är. Kroppen är inte gjord för att sitta 
stilla mer än en timme i taget. Variera med 
att stå när det är möjligt. Med en skena i 
durken kan man skjuta stolen bakåt och luta 
sig emot den, och därmed utnyttja den som 
stöd och referenspunkt vid körningen.

En bra sittställning förutsätter att fötterna 
kan vila på en plan yta eller skiva. Det bästa 
är en hel fotplatta, som är reglerbar i höjdled, 
vilket möjliggör variation av benställningen, 
se fi gurerna (26, 27, 28) nedan. Det ska 
också fi nnas ett s.k. sparkutrymme så att 
knäna kan sträckas. Inget sittande är dock 

Figur 26  Olika fotstöd – ett 
dåligt med stång.

Figur 27 Olika fotstöd – ett 
bättre med platta.

Figur 28  Olika fotstöd – ett 
bra med hel platta.

Huvudets ställning

Nackens arbetsställning är avhängigt av sik-
ten och placering av instrument och skär-
mar. Vilsam nackposition är från den hor-
isontella siktlinjen och ner till 30 grader 
under, se fi gur 29, samt tidigare avsnitt om 

syn och seende. Arbetsställningen blir ett 
resultat av hur vi är placerade i förhållande 
till det vi vill se. Att till exempel kunna se 
stäven vid stävtilläggning är nödvändigt och 
påverkar arbetsställningen.

Figur 29  Rekommenderat och acceptabelt siktområde.
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Vinklade eller raka paneler

Vinklade paneler mot förarplats ger bättre 
överblick och bättre nackställning jämfört 
med plana manöverbord. Dessutom blir 
räckavståndet kortare. Tänk på helheten när 
panelerna designas. Hur många ska arbeta 
på bryggan? Vad blir deras uppgifter – vad 
måste de se? Bör viss information vara synlig 
från sidan (en “co-pilotplats”) om man vill 
köra med två personer eller räcker det att 

den andra personen står intill befälhavaren 
tillfälligt? Är det något man måste nå, till ex-
empel en VHF-lur? Figur 30 visar olika sätt 
att lösa detta. Det är svårt att ge entydiga 
designregler för det här eftersom man själv 
måste fundera ut hur man vill att bryggan 
ska användas, vilket bland annat skiljer med 
fartyg, trad och besättning.

Figur 30  Brygga med plana paneler (t.v.), vinklade paneler (mitten) samt modell 
(mock-up) med paneler vinklade mot förarplatsen (t.h.).

�Tips för Förarplats

ß Utforma förarplatsen så att man kan
arbeta både sittande och stående

ß Vid placering av reglage ska man
använda sig av gröna sektorn: rakt 
fram och cirka 30 grader åt varje sida 
(se fi gur 17)

ß Spakar för manöver, styrning och
bogpropeller ska placeras i inre arbet-
sområdet dvs. i underarmsavstånd (se 
fi gur 17)

ß Försök placera allt som används
ofta eller relativt ofta inom armens 
räckvidd

ß Vinklade paneler ger kortare
räckavstånd än plana

ß På ena sidan om förarstolen bör

man sträva efter en rak bordspan-
el för att placera utrustning nära. På 
den motsatta sidan av stolen är det 
bra med en snedställd kant för att 
lämna plats för i- och urstigning, se 
fi gur 31.

Figur 31  Snedställd kant vid stolen för       
lättare i- och urstigning.
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ß Tänk på att lämna plats för
justeringar av spakar i samtliga rikt-
ningar. De kan behöva fl yttas för att 
få individuella inställningar (lämna 
extra kabel).

ß En avlastningsyta behövs nära
stolen för papper, kikare, kaffekopp 
m.m.

ß Instrument som man använder ofta
bör man undvika att placera i taket.

�Tips för förarstol

ß Förarstolen bör monteras i en skena,
helst nerfälld i durken för att kunna 
anpassas till olika förares längd (fi gur 
24).

ß För att kunna ställa in avstånd till
paneler vid sidan om för olika arm-

längd är det fördelaktigt om man kan 
justera stolen även i sidled (ca 10 cm). 
Det går ofta att ändra på stolen.

ß Reglage i armstöd bör placeras i
skjutbara skenor för individuell in-
ställning (fi gur 28).

ß Benutrymmet framför stolen bör
vara minst 70 cm, för att kunna sträc-
ka ut knäna.

ß Ett fotstöd ska bestå av en separat
fotplatta, justerbar i höjdled (fi gur 
28).

ß Sits och armstöd, ryggstöd och
svank bör vara justerbara.

ß Stolens fjädring bör anpassas efter
fartygets typ och hastighet. Detta 
känner återförsäljare av stolar till.

Rätt arbetsteknik

Rätt arbetsteknik kan minska trötthet och 
förebygga skador.

Ett antal tips på hur man kan variera sitt 
arbetssätt och sin arbetsställning:

ß Växla mellan att sitta och stå om
möjligt.

ß Byt arm eller hand.

ß Tänk aktivt på att slappna av i axlar,
armar och händer.

ß Vila armarna mot armstöd eller
annat vid sittande hantering av 
reglage.

ß Arbeta med så rak handled som
möjligt.

ß Undvik att arbeta med framåtböjd
nacke, avlasta ryggen mot ryggstödet.

ß Gör enkla rörelser för att öka
cirkulationen i muskler och leder, se 
sidan 34.

ß Vid långvarigt sittande i varmt
klimat kan en specialsits minska 
värmeutvecklingen. Man får även en 
ökad blodcirkulation i muskulaturen, 
se Figur 31.

Figur 31  Specialsits, se text ovan.
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Pressa fram höger re-
spektive vänster arm 
upprepade gånger. 
Upprepa 2x15.

Vrid huvudet åt höger 
och titta över axeln. 
För huvudet tillbaka, 
vila. Vrid åt vänster. 
Upprepa 2 ggr.

Böj huvudet i sidled 
åt höger. Dra inte upp 
axeln! Räta upp hu-
vudet. Böj åt vänster. 
Upprepa 2 ggr.

Sätt händerna i nack-
en. Växla med att 
lägga dem bak på 
ryggen. Obs! Håll 
nacke och rygg rak. 
Upprepa 5 ggr.

Pressa undre handen 
uppåt ca: 3 sek. Slapp-
na av. Böj handleden 
inåt-uppåt tills töjning 
känns håll ca: 20 sek. 
Upprepa 2 ggr.

Med rak arm, drag 
handen bakåt tills 
töjning känns 
håll ca: 20 sek. 
Upprepa 2 ggr.

Tips på rörelser

Lyft ena axeln och pres-
sa ner den andra växel-
vis. Upprepa 2x15.

Lyft upp båda axlarna 
håll ca 10 sek. Slappna 
av. Upprepa 3 ggr.

Med händerna på ax-
larna gör stora cirk-
lar framåt och bakåt. 
Upprepa 2x15.

Copyright: PePeMe AB MOBILUSw
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Organisation

Utöver dessa mer handgripliga områden vi 
beskrivit och diskuterat hittills fi nns annat 
som påverkar arbetssituationen. Vi går här 
igenom en del av dem mer övergripligt 
för orientering. Till organisationen kan 
man räkna i stort sett allt som kan påverka 
dem ombord. Påverkan kan vara neutral, 
positiv eller negativ. Oftast är det neutralt 
tills fl era påbud eller uppgifter kommer 
i konfl ikt med varandra. Som exempel: 
arbetstidslagar mot turlistor. Målkonfl ikter 
kan påverka arbetsmiljön och de som utför 
arbetet negativt, och man bör försöka lösa 
dessa motsägelser. Andra faktorer som 
kan påverka är ekonomi, lagstiftning och 
regelverk. De som är ombord ska inte 
behöva göra avvägningarna och prioritera 
mellan olika mål, eftersom detta kan 
vara stressande och dessutom tar tid från 
huvuduppgiften.

Säkerhet

För att få en bra och säker arbetssituation, 
både på det individuella planet som på ett 
organisatoriskt plan kan följande punkter 
användas som utgångspunkt för diskussion. 
Inskolning av ny personal kan omfatta 
att:

ß Övningsköra även utan passagerare.

ß Övningsköra i simulator.

ß Träna manövrering och tilläggningar 
under olika väderförhållanden.

ß Drilla in handlingsmönster för
kritiska situationer.

ß Träna tillsammans med en eller
gärna fl era erfarna befälhavare.

ß Arbetsställning ska kunna anpassas

ß Möjlighet till varierat arbetssätt,
exempelvis stå-sitta, röra sig från sto-
len.

ß Turlistan bör möjliggöra pauser för
återhämtning mellan turerna.

Tid

Tid är viktigt, det behöver man för att:

ß Planera.

ß Vila och återhämta sig.

ß Lära sig nya saker, träna sina    
 kunskaper.

ß Ha “slack” eller fl exibilitet nog för 
att kunna hantera oväntade händels-
er.

Säkerhetskultur

S ä k e r h e t s k u l t u r  i n n e b ä r  a t t  e t t 
säkerhetssystem fungerar i praktiken. Ett 
säkerhetssystem består av lagar, regler, 
procedurer, ledarskap, organisation 
samt sambanden mellan dessa faktorer. 
Säkerhetskultur är ofta något som beskrivs 
som att det “sitter i väggarna”. Det fi nns sätt 
att skapa en säkerhetskultur, vilket innebär 
engagemang från många parter:

ß Högsta ledningen måste vara ärligt
engagerad.

ß Organisationen bör vara medveten
om och begrunda faror som fi nns.

ß Man måste ha omsorg om sina
anställda.

ß Man bör utveckla realistiska och
fl exibla normer.
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ß Man bör kontinuerligt fundera på
hur man arbetar.

ß De som använder ett system ska
vara insatta i det.

ß Man bör ha en rättvis
rapporteringskultur.

• Detta kallas ibland “blame-
free”, man rapporterar 
misstag och incidenter utan 
att få skuld eller straff om 
det var oavsiktligt.

• Ett sätt att hantera detta är 
att den som hittat eller gjort 
misstaget får arbeta med den 
revision som behövs för att 
rätta till problemet.

ß Man bör ha en fl exibel och lärande
kultur.

Strategier i arbetet

ß Dubbelkolla ditt eget jobb, försök
att genomskåda och bryta dina rutin-
er ibland.

ß Ta rollen som “tvivlare” emellanåt:

• “är det här verkligen rätt?”

• “fi nns det något annat sätt?”

ß Låt en kollega åka med och göra en
beskrivning av hur de tycker du kör 
– gör detsamma för dem. Du kan se-
dan fundera på deras åsikter och göra 
en egen analys.

ß Använd er av “mentala mock-uper”
för att förbereda er för olika situation-
er, t.ex:

• Hur fungerar MOB-
funktionen (man över bord) 
på ditt navigationssystem?

• Tänk dig att brandlarmet 
går vid förtöjning eller vid 
någon kritisk situation – vad 
gör du, de andra?

• Kan man koppla bort larm 
på ditt fartyg, hur gör man 
och är det någon bra idé?

• Egna idéer?

Stress

Stress är en obalans mellan resurser och 
krav. Ofta talar man om stress när kraven 
överstiger ens resurser, men det kan vara 
tvärtom, att ha för lite att göra eller inte ha 
kontroll över sin arbetssituation kan också 
leda till symptom på stress. Graden av stress 
kan bero på en kombination av:

ß Personlighet.

ß Lång eller kort planeringshorisont.

ß Möjlighet att påverka sin situation.

ß Teknik och nåbarhet (datorer och 
mobiltelefoner).

ß Information, kommunikation.

ß Brist på stöd utifrån (arbete, socialt).

Stress är ett symptom snarare än en orsak 
till problem. Istället för att behandla stressen 
kan man behandla dess orsak – vilken ofta 
står att fi nna i arbetsmiljön. Till exempel är 
upprepade omorganisationer och alltför hög 
arbetsbelastning en mycket vanlig orsak till 
sjukskrivningar.
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Stress kan leda till förändrad uppfattning 
om omvärlden genom försämrad perception 
(förmågan att uppfatta information med 
sinnena).

Hög arbetsbelastning under längre tid i kom-
bination med hög grad av uppmärk samhet 
ger trötthet såväl mentalt som kroppsligt. 
Detta kan leda till en begränsad förmåga att 
ta in information. Det s.k. tunnelseendet 
som kan uppstå kan påverka säkerheten, 
se också avsnitten Synområde/synfält och 
Ljud och buller. Återhämtning med vila 
och sömn är viktig.

Långvarig stress innebär allvarliga hälsorisker 
som skador på minne, hjärt- kärlsystem, 
luftvägar, matsmältning samt nerv- och 
muskelsystem.

Stress kan leda till depressioner och ge för-
sämrad livskvalitet och sömn svårigheter och 
därmed förändrad prestationsförmåga.

Stress  ökar muskelaktiviteten och 
känsligheten för statisk belastning och 
statisk belastning ökar känsligheten för 
stress. När ett arbete utförs under tidspress 
ökar belastningen på muskulaturen och 
därigenom risken för belastningsskador. 
I vissa pressade situationer används till 
exempel ofta mer muskelkraft än vad 
situationen kräver för att det känns naturligt 
att “ta i”. Därför bör man också se till att 
reglage som ger stor effekt ger feedback 
relaterat till rörelseutslag och inte är för lätta 
utan ger ett visst motstånd, se också avsnittet 
Kontroller, manöverdon och styrdon.

Man måste lära sig fi nna en balans i livet, 
mellan resurser och krav. Det fi nns inte en 
given lösning, utan alla måste hitta sin egen. 
En bra start är att lära sig säga nej, och att 
hitta ett sätt att slappna av som passar en 
själv.
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Bilaga: Utdrag ur AFS 1998:1 Belastningsergonomi

Använd denna bilaga för att värdera din egen arbetsplats och arbetssituation.
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Arbetsförfarande vid ombyggnation av styrhytter

för en korrekt verklighets-
anpassning (se bild). Man kan 
använda billiga modeller av papp, 
masonit eller plywood

® Använd er också med fördel av 
“mentala mock-uper”, dvs. tänk 
ut typiska scenarier i arbetet, 
kontrollera om deras utförande 
stöds av arbetsplatsens utformning 
(spela rollspel)

® Diskutera kring utformningen, 
testa olika lösningar, betänk 
olikheter i kroppsmått, individuell 
anpassning

® Fundera kring arbetet så att det 
mestadels kommer att utföras 
i “grön sektor” (ringa risk för 
belastningsbesvär)

® Arbeta förutsättningslöst!

Denna checklista kan användas för pass-
agerarfartyg i inomskärstrafi k.

® Gör uppstart med tidsmarginal

® Tekniskt ansvarig bör i tid initiera 
varvsbesöket så att även berörd 
personal har tid för planering av 
utformningen

® Personalavdelningen ska hinna 
skaffa ersättare för att köra 
reservbåt

® Välj ut en kontaktperson och starta 
en dialog med övriga i besättningen

® En arbetsgrupp bör bildas, där 
vid behov annan kunskap tas in. 
Den bör sammansättas med bred 
kompetens:

o Användare/brukare

o Teknisk samt ergonomisk 
kompetens

o Olika åldrar och erfarenheter

® Skriv mötesprotokoll med 
checkpunkterna; vad, vem och när

® Ta in kunskap från närliggande 
branscher. Gör studiebesök

® Vid nybyggnation – bygg en 
skalenlig modell av styrhytten, 
en s.k. mock-up, först på land, 
därefter ombord på fartygsskrovet 
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Människan och omvärlden

�
�

�

�

��

Nuvarande förståelse av 
situation, omgivning, uppgift

Handling, kan vara handfast
eller att söka mer information

Händelser, återkoppling,
information om vad som 
skett

Bestämmer

Producerar, leder till

Förändrar

Personlighet, attityd
påverkar

Yttre ”störningar”
tillkommer, påverkar

�

�

Den här handlingen leder i sin tur till (punkt 5) att något förändras i situationen. Detta medför 
ofta att du får reda på vad som förändrats. Du ser att det gick bra att köra ut, eller hör information 
om passagen som var användbar (punkt 7). Men det är inte bara dina handlingar som förändrar 
situationen, utan andra människor genomför handlingar och andra saker händer. Detta kallas 
här yttre “störningar” (punkt 6). Det andra fartyget kanske tar en annan väg eller du får reda 
på att det kör sakta. Summan av dessa yttre förändringar och dina egna handlingar leder till att 
din förståelse av situationen förändras (punkt 8). Nu har du en ny, något förändrad förståelse 
av din omgivning och uppgift (punkt 1).

Som en sammanfattning visar vi här med hjälp av en cirkel hur omgivning, situation, tänkande 
och problemlösning hänger ihop. Nedanstående fi gur beskriver ömsesidigheten i hur människor 
påverkas av, och påverkar, den situation de befi nner sig i, både i arbetet och i vardagen. Börja 
vid punkt 1 i fi guren: alla har någon typ av förståelse av sin uppgift och sin omgivning. Det 
kan vara t.ex. att du står på bryggan och strax ska avgå, det är lugnt väder och inte så mycket 
trafi k. Så hör du på radion att ett stort fartyg ska passera inom kort. Det är dags för handling.

Den förståelse du har av situationen (punkt 1) bestämmer eller styr (punkt 3) vad du beslutar 
dig för att göra (punkt 4). Detta beslut påverkas av bl.a. den egna personligheten och attityden 
(punkt 2). Du fattar ett beslut om att utföra en handling, antingen handfast (att köra ut sakta) 
eller att söka mer information (få reda på exakt när fartyget passerar).
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Mer information fi nns att hämta

Vi hoppas att denna skrift givit dig intressant läsning och information – och att du 
nu vill veta mer. Här följer ett antal adresser, länkar och tips om var det fi nns mer 
information.

Lagar och föreskrifter ombord: Arbetsmiljölagen gäller även för sjöfart sedan 21 juli 2003. 
Sjöfartsverket har tagit fram förslag till detaljerade föreskrifter, vilka skall gälla ombord. 
Föreskrifterna avses träda i kraft 2006. Sjölagen, Sjömanslagen och Fartygssäkerhetslagen 
är exempel på andra lagar, som styr befälhavarens arbete.

Riksdagens lagar och regeringens förordningar återfi nns på www.riksdagen.se.
Sjöfartsverkets föreskrifter återfi nns på www.sjofartsverket.se

Företagshälsovården kan hjälpa till med till exempel inställning och inmätning av 
arbetsplats och ge råd om buller och ljusförhållanden. Mindre rederier och andra som 
inte har företagshälsovård kan vända sig till sin vårdcentral, som sedan kan hänvisa dem 
vidare.

SAN är Sjöfartens arbetsmiljönämnd, http://www.san-nytt.se/. På deras hemsida fi nns 
en lista på det som ska ingå i skyddsbiblioteket. Man kan också skicka in frågor via 
Internet.

´ http://www.arbetsmiljoupplysningen.se är en riktigt bra hemsida, det fi nns myck-  
et, bra och enkel information om arbetsliv och hälsa – de länkar bl.a. vidare till                     
www.suntliv.nu

Man kan ställa frågor till rådgivare på Träffpunkt arbetsmiljö http://www.traffpunkt.se. 
Där registrerar sig olika arbetsplatser för att utbyta erfarenheter. Skyddsombud har en egen 
sida.
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Prevent har en hemsida med utbildningsmateriel och grundläggande fakta om 
arbetsmiljö. Där fi nns också arbetsmiljöavtalet för sjöfarten (och andra branscher). 
Det berör arbetsmiljö, jämställdhet, medbestämmande, samverkan, utveckling och 
företagshälsovård. 

http://www.prevent.se/verktygfakta/samtliga_branschavtal_i_bokstavsordning.asp

Arbetsmiljöverket, http://www.av.se har en bra hemsida med en del tips, information om 
inspektioner, föreskrifter och hur man ska göra för att rätta till en brist på arbetsplatsen 
(vägen via chef och skyddsombud). Man kan ladda hem en hel del föreskrifter och annan 
information. År 2004–2006 är Transportområdet ett av sex prioriterade områden. Man 
kan också kontakta sitt närmaste distrikt:

distriktet i Falun 023–457 00 distriktet i Linköping 013–37 08 00

distriktet i Härnösand 0611–885 00 distriktet i Göteborg 031–743 72 00 

distriktet i Luleå 0920–24 22 60 distriktet i Malmö 040–38 62 00

distriktet i Stockholm 08–475 01 00 distriktet i Umeå 090–17 07 00

distriktet i Växjö 0470–74 80 00 distriktet i Örebro 019–21 95 00

Sjöfartsinspektionen, http://www.sjofartsverket.se, kan svara på frågor om vilka regler 
och rekommendationer som gäller för arbetet ombord. Telefon:

Huvudkontoret: 011 19 10 00

Stockholms Sjöfartsinspektionsområde: 08 666 66 00

Göteborgs Sjöfartsinspektionsområde: 031 704 68 00

Malmö Sjöfartsinspektionsområde: 040 747 80
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