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Sammanfattning 
Precis som många andra domäner har frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet (SSRS) påverkats 
mycket av den tekniska utvecklingen som skett de senaste decennierna. Den har bland annat inneburit 
att SSRS båtar har fått mer och mer högteknologisk utrustning. Samtidigt har de frivilliga sjöräddarnas 
kompetens och kraven på deras kompetens, förändrats i takt med att den svenska fiskeflottan 
förminskats. Idag består SSRS aktiva medlemmar av personer med huvudsysselsättning bortom den 
marina domänen. Den här studien gör en bred kartläggning över organisationen för att kunna jämföra 
förhållanden mellan vilka uppgifter och mål som finns hos SSRS med vilken teknik som finns tillgänglig 
och hur arbetet utförs i praktiken. En systemsyn har tillämpats på systemet operatör och båt. 
Etnografisk metod har använts för att samla in data till kartläggningen. En funktionell mål‐ medelanalys 
har sedan använts för att analysera vilka uppgifter och mål som finns i systemet. Den jämförande 
analysen visar att organisationen skiljer sig åt i teorin och praktiken. Skillnaderna ligger bland annat i på 
vilket sätt framförandet av båtarna sker och hur rollfördelningen på ombord ser ut. 
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Förord 
Sedan 1907 har frivilligorganisationen SSRS stått för en stor del av sjöräddningen i Sverige. Under de 
senaste 15 åren har organisationen förändrats från att mest bestått av yrkesfiskare till att i  större grad 
bestå av personer som har en annan huvudsysselsättning än att köra båt och arbeta på sjön. Den här 
rapporten syftar till att kartlägga hur organisationen fungerar idag i termer av vilka uppgifter och mål 
som finns och hur förhållandet mellan dessa och den högteknologiska utrustning samt det praktiska 
arbetet för de frivilliga sjöräddarna ser ut.  

Till sist ett tack till er som ställt upp för intervjuer och observationer för studiens skull och till er som har 
varit ett stöd under själva rapportskrivningen. Jag vill särskilt tacka min handledare Joakim Dahlman 
(Sjöfart och Marin Teknik, Chalmers Tekniska Högskola), Fredrik Forsman på SSRS och alla berörda 
sjöräddare.  

Titeln på rapporten är ett citat ur den av Jussi Björling ofta framförda sången ”Till havs” som skrevs av 
Jonatan Reuters (1859‐1947) till tonsättning av Jean Sibelius (1865‐1957). 
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Teoribakgrund 
Nedan beskrivs först den undersökta domänen. Till att börja med ges en överblick över SSRS, sedan en 
närmare genomgång av den båt som studerats som teknikplattform och central komponent i SSRS 
verksamhet, samt den navigeringsmetodik som används. Sedan beskrivs den maritima miljön utifrån ett 
systemperspektiv med extra fokus hur bryggan kan betraktas som en kontrollrumsmiljö samt 
beslutsfattande. 

Sjöräddningssällskapet (SSRS) 

Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS) är en ideell förening ända sen starten 1907 och 
genomför 70 % av sjöräddningen i Sverige. Sällskapet har 70 stationer längs hela Sveriges kust och i de 
stora insjöarna. Organisationen bygger på frivillighet och har över 1700 frivilliga besättningsmän. SSRSs 
uppgift är i första hand att rädda nödställda till sjöss och i andra och tredje hand preventiv sjöräddning 
samt sjuktransporter. (Wällhed, 2006). Huvudmålet med sjöräddningen är att ta sig fram till dem som är 
skeppsbrutna och rädda dem.   

Till sitt förfogande har stationerna båtar av olika storlekar och modeller, från båten i Rausing‐klassen på 
20 meter till den lilla rescue runnern på 3,6 meter. Alla båtarna drivs av vattenjet och de större båtarna 
är både självrätande(vilket innebär att båten rätar upp sig av sig själv om den skulle välta) och 
högteknologiska. På några stationer finns även svävare som kan köras på is. På alla stationer runt om i 
landet finns en uppsyningsman (som har extra ansvar på stationen) och ett antal frivilliga. På en del 
stationer med hög belastning, t ex Bohuslän, finns även anställda räddningsskeppare. Utbildning för de 
frivilliga sker kontinuerligt framförallt på lokal nivå men även på central nivå. Utbildningarnas innehåll är 
till exempel navigering, egensäkerhet, brandövning, överlevnad, radio‐ och båtkunskap. På stationerna 
hålls även övningar varje vecka. 

Fredrik Forsman, utbildningdansvarig hos SSRS, beskriver att det faktum att fiskeflottan i Sverige har 
minskat kraftigt under de senaste decennierna har förändrat både vem den aktiva medlemmen i SSRS är 
och vilka som behöver SSRS hjälp. Tidigare var en stor andel av medlemmarna i SSRS fiskare, idag är en 
mycket större andel av både medlemmar och nödställda fritidsbåtsägare.  I förlängningen blir skillnaden 
att mycket av den lokalkännedom som fanns bland fiskarna, som körde båt i området för sin station 
varje dag, har gått förlorad. Dock har sällskapet tillskansat sig kompetens som är användbar på andra 
sätt då personer med andra professioner är medlemmar, till exempel sjuksköterskor, dataingenjörer och 
snickare. Tidigare påminde även sällskapets båtar mycket om de fiskebåtar som de dåvarande 
medlemmarna använde sig av dagligen. I dagsläget har således SSRS en situation där medlemmarnas 
kompetens har förändrats drastiskt och specialkompetensen i form av lokalkännedom har sjunkit 
samtidigt som den avancerade tekniken på båtarna hela tiden har ökat i omfattning. 

Den tekniska utvecklingen och fiskeflottans avveckling innebär att arbetsuppgifterna för sjöräddarna har 
förändrats radikalt. Från daglig rutin till något som kräver mera övning. Från en välbekant teknisk miljö 
som den i de räddningsbåtar som liknade arbetsplatsens fiskebåtar till en ny avancerad teknisk miljö där 
arbetsplatsen är ett kontor för t.ex. en tandläkare, som inom X minuter ska byta sin arbetsplats mot en 
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räddningsbåt i Viktoriaklassen med höga tekniska krav. I säkerhetsarbete, som det SSRS utför, är det 
viktigt att både operatörerna och tekniken i systemet fungerar tillsammans. Den här studien undersöker 
hur denna utveckling har påverkat SSRS.  

Båten som har utvärderats 
Den 11,95 meter långa och 34 knop snabba, självrätande räddningsbåten i Victoria‐klassen (12‐
metersbåten) har en avancerad teknisk inredning. Bryggan är designad för att passa den 
navigeringsmetod som sällskapet sedan en kortare tid undervisar sina medlemmar i. Bryggdesignen 
innebär att det finns två platser längst fram i båten, till vänster sitter navigatören som planerar 
färdvägen och till höger sitter föraren som kör båten. Båten styrs med joystick. De instrument som finns 
tillgängliga som stöd för framförandet av båten är papperssjökort, plotter och radar. Plottern är ett 
digitalt sjökort som visas på en skärm och uppdateras allteftersom båten rör på sig.  

 
Figur1.  Bilder på 12‐metersbåten 

Det finns även flera olika hjälpmedel för kommunikation. De som används flitigast är mobiltelefoner och 
VHF‐radio. Utöver dessa finns även ambulansradio som alltid är igång så utrop kan höras. Det finns även 
en VHF‐pejl med vilken det går att se positionen på andra båtar som är utrustade med VHF. 
I figur 1 syns olika delar av båten. Bild 1 visar 12‐metersbåten utifrån. Bryggdesignen visas på bild 2. Till 
vänster är navigatörens plats. Där finns ett bord att lägga papperssjökort och andra papper på. Det finns 
även en skärm som kan visa antingen radar eller plotter. Till vänster om skärmen skymtas en digital 
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kompass. Till höger är förarens plats som visas lite närmare på bild 3. Föraren gasar med reglaget som 
syns längst till höger, styrningen sköts med en joystick som sitter på förarstolens vänstra armstöd. Vid 
förarplatsen finns också en skärm som kan visa antingen plotter eller radar. Utöver detta finns en rad 
instrument som kompasser, mätare som visar t ex motors varvtal, knappar för att sätta igång 
vindrutetorkare osv. På bild 4 syns några av kommunikationsmöjligheterna; telefon, ambulansradio, 
VHF‐pejl och VHF‐radio. På just denna båt är dessa kommunikationsinstrument flyttade från bryggan till 
en av besättningspersonernas platser, men på de flesta 12‐metersbåtarna i SSRS finns dessa instrument 
vid navigatörens plats. 
 
Båten är utvecklad för att passa den navigeringsmetod som SSRS sedan en tid lär ut till sina medlemmar. 

SSRS navigeringsmetod 
Den navigeringsmetod som SSRS lär ut till sina medlemmar, som ska framföra båtarna, och den metod 
som den nya båtmodellen är anpassad efter  kallas inom SSRS för Dynamisk Navigering (Forsman & 
Isaksson, 2005) Metoden är hämtad från Försvarsmakten, men modifierad, där det är viktigt att alla 
använder samma metod för att det i en skarp situation inte ska spela någon roll för vilken båt, vilket år 
eller på vilken plats man tidigare har blivit utbildad.  

Enligt metoden är rollfördelningen på båtbryggan att navigatören är ansvarig och fattar beslut, vet var 
båten befinner sig och vart den är på väg. Den andra personens, förarens, uppgift är att styra båten och 
att vara navigatörens ögon och rapportera till navigatören vad denne ser. Då båtens hastighet ofta är 
hög är det extra viktigt att kommunikationen fungerar och att den sker strukturerat och utan 
missförstånd. För det ändamålet är metoden strukturerad i fyra olika faser; inläsningsfas, avlämningsfas, 
girfas och kontrollfas. Väsentlig för metoden är också akronymen GSFK (girpunkt, styrmärke, farligheter, 
kurs/kontroll). Girpunkten är den punkt där båten ska svänga. Styrmärket är den punkt (på havet eller på 
land) som föraren kan ta sikte mot för att hålla rätt kurs. Farligheter är de områden som måste undvikas. 
Kurs eller kontroll är att navigatören anger den kurs som ska hållas och om föraren håller den kursen 
kommer man röra sig mot styrmärket.  

I inläsningsfasen läser navigatören in nästa ”ben” (ett större område) på sjökortet och förbereder sig 
inför avlämningsfasen. I avlämningsfasen lämnar navigatören över girpunkt, styrmärke, farligheter och 
kurs/kontroll till föraren som repeterar allt. Girfasen inleds med att girpunkten uppnåts och navigatören 
tittar upp och ut för att kontrollera att giren sker på rätt ställe. Sedan kommer kontrollfasen då 
navigatören kontrollerar att rätt kurs och styrmärke hålls. 

I metodiken ingår även att planera sin färd. I förberedelserna ingår att förutse kritiska moment och att 
hitta den säkraste och samtidigt snabbaste vägen till den plats där den nödställde befinner sig. 
Planeringen ska utgå ifrån den bestättningens och båtens förmågor och begränsningar. Under 
planeringen bestäms även vilken metod som ska användas för navigering. Huvudmetoden är den metod 
som främst kommer användas för att ta in omvärlden. Den vanligaste huvudmetoden är optisk (dvs att 
omvärlden tas in genom att man tittar på den). Vid mörker eller dåligt väder kan andra huvudmetoder 
vara att föredra, t ex fyrled eller radar. För att komplettera huvudmetoden används en kontrollmetod. 
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Kontrollmetodens uppgift är att kontrollera att den information som fås genom huvudmetoden 
stämmer och komplettera denna (Forsman & Isaksson, 2005). En kontrollmetod kan vara radar.  

I planeringen ingår även att planera för att använda GSFK, att titta ut lämpliga girpunkter och 
styrmärken och redan från början ha koll på farligheter. Då sjöräddningens verksamhet ofta inte lämnar 
så mycket tid till planering kan det enligt metoden räcka med att dra några streck i sjökortet för att ha 
något stöd.  

För att underlätta kommunikationen finns ett antal metoder för att tala om var man befinner sig och var 
man ska. De två viktigaste är klockmetoden och halveringsmetoden som gärna kompletteras med att 
man pekar för att ytterligare förstärka vad som avses, för att ytterligare eliminera risken för 
missförstånd. Klockmetoden innebär båtens ses som mitten på en klocka och att allting som finns runt 
omkring kan beskrivas i termer av olika klockslag, exempelvis är skäret klockan 3 rakt till höger och det 
stora fartyget klockan 6 rakt bakom. För att parera grund mellan öar kan halveringsmetoden vara 
användbar. Alla öar och avstånd mellan öar kan delas in i skalan 0‐10. Detta görs från vänster till höger. 
Öns vänstra sida är 0, mitt på ön är 5 och längst till höger på ön är 10. Samma princip gäller i sund 
mellan två öar där ”att styra en femma i sundet” innebär att kursen ska hållas precis mitt emellan de 
båda öarna (Forsman & Isaksson, 2005). 

Dynamisk navigering är ett sätt för de som kör båten, operatörerna, att handskas med den tillgängliga 
tekniken under höga hastigheter. I den här studien har en systemsyn tillämpats på det sammansatta 
systemet operatörer, metodik och båt. Den att de är lika viktigt att alla de tre komponenterna fungerar 
tillsammans för att hela systemet ska fungera. Det är exempelvis inte tillräckligt att utveckla en båt med 
all nödvändig teknik för att få ett säkert och funktionellt system 

Cognitive systems engineering (CSE) i maritim miljö 
Det senaste decenniet har forskning inom cognitive systems engineering (CSE) ökat mycket och det finns 
mycket kunskap om komplexa arbetsuppgifter och kontexter. Lützhöft (2004) menar att det är 
användbart att dra nytta av fallstudier från domäner som ligger nära den maritima, till exempel flyget 
eller kärnkraftsindustrin för att få mer kunskap om komplexa kognitiva system i maritim miljö. 
 
Dekker (2003) beskriver att man inom flyget i takt med den tekniska utvecklingen har fått skapa sig en 
ny syn på hur människor agerar och hur beteenderelaterade felhandlingar, s.k. human error, bör 
betraktas.  Detta nya synsätt innebär förenklat att mänskligt agerande i de flesta situationer kan 
betraktas som rationellt givet den information som fanns tillgänglig i situationen och att fel inte uppstår 
enbart i ögonblicket då felet resulterar i en risk utan förmodligen ligger latent i organisationen. Den nya 
synen på human error bör adopteras även av maritima system (Lützhöft & Dahlman, 2002). Det har inte 
bara i flygplan utan även på båtbryggor skett en snabb teknisk utveckling med nya automatiserade 
system och det är viktigt att ha i åtanke att en mänskligt utförd uppgift inte helt okomplicerat kan eller 
bör ersättas av automation enbart för att detta är tekniskt möjligt.  
 
Hittills har många båtolyckor utretts i termer av att t.ex. grundstötningen berodde på human error och 
fokus i utredningar ligger ofta på vad som borde ha gjorts eller vad en operatör kunde ha gjort för att 
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undvika olyckan (Lützhöft och Dahlman, 2002). För att skapa en säkrare framtid bör fokus istället ligga 
på att ta reda på varför det gick fel. Till exempel varför viktig information förbisågs eller varför en viss 
handling verkade vara den mest relevanta i den givna situationen. Detta kan göras genom att betrakta 
människan som en del av systemet snarare än en utomstående användare av tekniken (Hollnagel & 
Woods, 2005). I den här studien har operatörerna på 12‐metersbåtens båtbrygga betraktas som delar i 
systemet lika viktiga som den teknik som finns tillgänglig där och som den organisation de är en del av. 
Interaktionen innefattar de tre parterna operatörer, navigeringsmetod och båt. Båtbryggan i sig kan 
betraktas som ett kontrollrum där samma utveckling som inom processindustri, kraftverk och cockpits 
har ägt rum i form av centralisering och automatisering. Arbetsuppgifter har förändrats från att vara 
fysiskt krävande till att bli avläsande av skärmar där information om processen presenteras (ibid.) 

Båtbryggan som ett kontrollrum 
Ett kontrollrum kan definieras som en plats för en enhet som kontrollerar en process. Platsen är var 
kontrollrummet är beläget och enheten är det sammansatta kognitiva system som kontrollerar 
processen. Ett kontrollrum betraktas kanske främst som något inom kärnkraften eller industrin men kan 
också vara en cockpit på ett flygplan, eller som i den här studien, bryggan på en räddningsbåt. Ett 
kontrollrum kan, utifrån ovanstående definition, även kallas ”a room with a view” där utsikten bör vara 
dåtid, nutid och framtid. Den information som presenteras om det som händer i systemet bör alltså inte 
bara beröra det aktuella tillståndet utan även tidigare och framtida tillstånd. Vid bilkörning kan utsikten 
över dåtid vara mänskligt minne (individuellt och delat), utsikten över nutiden kan vara 
instrumentpanelen och/eller utsikten genom vindrutan och utsikten över framtiden kan vara synintryck, 
trafikmärken, kommunikation och instrumentpanelen(Hollnagel och Woods, 2005). 

Faktorer som påverkar kontrollen över en process är tillgänglig tid, kunskap och resurser och hur 
förberett och redo systemet är (ibid.). Det som händer när ett system tappar kontrollen är att andelen 
av ovan nämnda faktorer inte räcker till för att fatta beslut. Det kan hända om det sker en oförutsedd 
händelse. Andra faktorer som påverkar kontrollen i systemet är information overload och information 
underload. För mycket eller för lite input leder till att fel beslut fattas och systemet tappar kontrollen 
(ibid.). Att fatta rätt beslut är således oumbärligt för att behålla kontroll.  

Beslutsfattande 
Människor fattar beslut hela tiden. Vissa beslut tas av bara farten och andra kräver mer noggrann 
planering och eftertänksamhet. Tidiga modeller för beslutsfattande bygger på att alla tillgängliga 
alternativ jämförs med varandra och slutligen väljs det alternativ som i alla kategorier är bäst lämpat för 
uppgiften (Hollnagel, 2007). Det vill säga att alla beslut fattas rationellt. Den som fattar besluten är 
fullständigt informerad om vad de olika alternativen innebär. Exempel på detta sätt att fatta beslut är 
modellen homo economicus (Lee, 1971 citerad i Hollnagel, 2007). Men att välja mellan olika alternativ är 
inte det primära när beslut fattas (Hollnagel, 2007). Istället för att beskriva beslutsfattande som en 
diskret process, möjlig att betrakta oberoende av andra kognitiva processer, menar Hollnagel (2007) att 
beslutsfattande bör betraktas som en aktivitet. Att betrakta beslutsfattande som en aktivitet leder till 
ett antal antaganden om hur människor fattar beslut. Beslut fattas inte alltid explicit, det går att gå 
tillbaka i en handlingskedja och identifiera punkter då beslut sannolikt fattades men det är inte säkert 
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att personen tog beslutet explicit i den situationen. Beslut är inte heller primärt ett val mellan möjliga 
alternativ. Viss information om situationen, kraven och möjligheterna av handlingen måste dock finnas. 
Beslutsfattande sker för det mesta inte under en specifik tid och är inte en distinkt handling (ibid.).  
 
Om beslutsfattande beskrivs som en aktivitet kan förhållandet mellan tid och beslutsfattande betraktas 
som ett förhållande mellan tid och en slags aktivitet (ibid.). Tiden som finns tillgänglig påverkar på vilket 
sätt aktiviteten genomförs och således även hur beslut fattas. Givet detta förhållande är det möjligt att 
använda sig av the COntextual COntrol Model (COCOM) för att beskriva beslutsfattande (ibid.). I 
modellen är tid, feedback och feedforward viktiga komponenter. Beslut är således beroende av den tid 
som finns tillgänglig för att få information om och värdera situationen genom feedback från systemet 
och utifrån denna välja en handling. Tidsbristen gör att det aldrig är möjligt att utvärdera alla möjliga 
handlingar, istället görs hela tiden en avvägning mellan effektivitet och grundlighet i antal alternativ. 
Anledningar till att fel beslut fattas kan vara att beslutet fattas på fel tid (för tidigt eller för sent). 
Beslutet kan också misslyckas för att det tas för snabbt därför att inte tillräckligt mycket tid spenderades 
för att hitta andra alternativ (ibid.).  
 
För att fatta beslut och för att behålla kontroll är det alltså viktigt att den tid som finns tillgänglig kan 
användas för att på ett effektivt sätt värdera information om tillståndet. På en räddningsbåt som på kort 
tid och på ett säkert sätt ska kunna ta sig till nödställda är det således viktigt att rätt och relevant 
information presenteras för operatörerna och att det finns ett konsekvent sätt att fatta beslut på. 

Metodbakgrund 
För att kartlägga hur människor beter sig i olika miljöer och situationer används ofta etnografi (Emerson 
et al. 1995). Här beskrivs etnografisk metod och hur sådan kan användas för att kartlägga SSRS arbete. 
Vidare beskrivs hur en funktionell uppgiftsanalys är uppbyggd. 

Etnografisk metod 
En etnograf är den forskare som under en längre tidsperiod observerar och intervjuar personer ur en 
folkgrupp.  Etnografen för under hela tiden fältanteckningar kring vad som observeras och upplevs 
(Emerson et al 1995). Traditionella etnografiska studier innebär att etnografen besöker en okänd 
folkgrupp där denne lever och bor. Generella mönster för hur människor lär sig och löser problem går 
inte att finna bortom interaktionen mellan människor, teknik och arbete (Hollnagel och Woods, 2005), 
därför måste kunskap om dessa förhållanden samlas in genom studier med hög ekologisk validitet, vilket 
innebär att det är stor sannolikhet att resultaten även går att återfinna i verkliga situationer. Metoden 
som används av etnografer kallas ofta för deltagande observation. Den traditionella etnografin pågår 
under flera månader eller år men det kan i mindre domäner vara fruktbart att använda sig av metoderna 
även under kortare tidsperioder. Utmärkande för etnografin är också att studierna genomförs ur ett 
öppet perspektiv utan inledande frågeställningar. 

Att intervjua och observera operatörer i deras arbetsmiljö är ett bra sätt att dokumentera deras 
arbetsuppgifter jämfört med att göra det i till exempel en simulator. Detta bland annat därför att en 
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simulator inte ger samma kontext och därför inte ger samma information som en fältstudie (Lützhöft, 
2004). Dock finns det sällan utrymme för flera månader långa studier. Därför föreslår Hughes et al. 
(1994) en Quick & Dirty‐etnografi. Förhållningssättet innebär att i en mindre domän, t ex ett 
kontrollrum, är det inte nödvändigt att förstå alla kringliggande aspekter. Hughes et al. menar att det 
går att få mycket värdefull information om den sociala organisationen under korta fokuserade 
fältstudier jämfört med den traditionella etnografin. 

Etnografisk metod valdes till studien för att få en öppen och bred förståelse för arbetet hos SSRS så att 
den funktionella uppgiftsanalysen skulle få en så hög ekologisk validitet som möjligt.    

Uppgiftsanalys 

Uppgiftsanalyser är en rad tekniker som används av forskare för att beskriva och utvärdera människa‐
människa och människa‐maskin‐interaktioner i system. En definition för uppgiftsanalys skulle kunna vara 
studiet av hur en eller flera operatör /‐er bör agera med beaktning på handlingar och/eller kognitiva 
processer för att nå det övergripande målet i systemet (Kirwan och Ainsworth, 2001). Vidare kan 
uppgiftsanalyser användas för att dokumentera information och kontrollmöjligheter som används för att 
genomföra uppgiften (ibid.).  

Olika typer av uppgiftsanalyser som används är hierarkisk uppgiftsanalys och kognitiv uppgiftsanalys 
(Schraagen et al 2000). Hierarkisk uppgiftsanalys/Hierarchical task analysis (HTA) ger en grafisk 
representation av uppgiftens struktur baserat på en strikt notation. Metoden utvecklades på 1960‐talet 
och har sedan dess uppträtt på många olika sätt (Benyon et al, 2005). En HTA genomförs i ett antal steg; 
först definieras uppgiften, därefter sker en datainsamling där fokus sker på interaktionerna som 
förekommer inom systemet. Sedan utröns de övergripande målen samt de underordnade delmålen och 
funktionerna, när detta är gjort ska även delmålen och funktionerna brytas upp i mindre beståndsdelar. 
Till sist, när alla delmål och funktioner är fullständigt beskrivna, adderas de handlingsplaner som finns, 
dvs. i vilken ordning deluppgifter ska utföras (Stanton et al, 2005).  

Kognitiv uppgiftsanalys/Cognitive task analysis (CTA) fokuserar precis som HTA på vilka uppgifter och 
delmål som ska uppnås i systemet men lägger även till i listan att ta reda på vilka färdigheter och vilken 
kunskap som krävs för att utföra uppgifterna samt hur de kognitiva processerna ser ut hos erfarna och 
mindre erfarna operatörer. (Schraagen et al., 2000) Inom ramarna för kognitiva uppgiftsanalyser finns 
flera olika förfiningar för mer specifika ändamål. 

En utveckling av de kognitiva uppgiftsanalyserna är att frångå den hierarkiska utgångspunkten. Att 
istället för att fokusera på i vilken ordning handlingar utförs och delmål uppnås ha ett funktionellt 
synsätt, hur uppgifter relaterar till och beror på varandra.  Det funktionella beroendet innebär att 
uppgifter bör betraktas i termer av mål och medel (Hollnagel 2006). Startpunkten i en funktionell mål‐ 
medelanalys (Goals means task analysis, Hollnagel 1993) är att definiera ett mål som ett särskilt tillstånd. 
Beskrivningen av målet inbegriper vilka tillstånd som innan dess måste ha uppnåtts för att kunna uppnå 
målet.  Mål‐ medelanalysen delar upp uppgiften i vilka delmål som måste uppnås  istället för vilka 
handlingar som leder till målet (Hollnagel 2006). Uppgiftsanalys har använts i den här studien för att 
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kartlägga SSRS mål och uppgifter. Detta för att i sedan kunna studera förhållandet mellan uppgifter och 
mål, teknisk utrustning och hur arbetet fungerar i praktiken. 

Mål medelanalys 

Då kartläggningen av SSRSs uppgift varken innebar att utvärdera interaktionen med enskilda instrument 
eller att fokusera på vilka förkunskaper/färdigheter som krävs av den enskilde operatören, valdes för 
studien en funktionell metod. Att betrakta systemets mål och delmål i termer av vad som krävs för att 
kunna uppnå dem ger en tydlig bild av vad som krävs av systemet som sedan kan jämföras med hur 
situationen ser ut i verkligheten.  Detta är i linje med vad Hollnagel och Woods (2005) beskriver 
angående sammansatta kognitiva system; fokus bör inte ligga vid hur systemet gör något utan vad det 
gör och varför det gör det.  

 

Figur 2. Funktion ur mål ‐medelanalys 

Enligt mål‐ medelanalys finns det ett huvudmål med den uppgift som analyseras. För att nå detta slutliga 
mål krävs att ett eller flera delmål måste uppnås. För att ett mål ska kunna uppnås måste dels något 
medel användas. Det kan vara en handling som utförs. För att medlet ska kunna användas, eller 
handlingen genomföras krävs det att ett tidigare mål uppnåtts, alltså ett krav. Kravet bygger på tidigare 
delmål. (Hollnagel, 1993). I den har rapporten kommer analysen presenteras som figur 2 visar. 

Analysen består av 5 steg: 

1. Identifiera toppmålet eller toppmålen om det finns flera i den aktuella domänen 

2. För varje toppmål och för varje delmål anger man namn, gör en beskrivning och identifierar vilka 
medel som används/krävs för att utföra uppgiften samt anger om medlet är elementärt eller 
möjligt att bryta ned ytterligare. 

3. För varje medel ange namn, ange alla andra medel och alla mål som relaterar till det aktuella 
medlet, identifiera möjliga krav och effekter och bieffekter, beskriv detaljerna för medlet och 
vilka utlösande faktorer (excecution conditions) som finns.  
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4. För varje krav(pre‐condition) ange namn, vilka relevanta delmål som har det aktuella kravet, 
definiera vad som möjliggör medlen och ange om medlen är elementära eller möjliga att bryta 
ner ytterligare. 

5. För varje effekt(post‐condition) ange namn och alla de medel som refererar till den aktuella 
effekten (detta betyder att effekten hänger samman med det mål som refererar till de medlen), 
beskriva detaljer för effekterna/sidoeffekterna. 

Mål‐ medelanalys har tidigare använts i olika domäner för att kartlägga uppgifter. Analysenmetoden har 
används för att kartlägga uppgifterna på en hög nivå i ett människa‐maskinsystem inom flygforskningen 
och tillsammans med andra metoder för att förbättra ett befintligt system (MacLeod & McClumpha , 
1995). Metoden anges också vara användbar för att beskriva funktionerna i ett system som det första 
steget i en Functional resonance analysis method (FRAM) (Hollnagel, Smith, Woltjer, 2007) och därmed 
kartlägga vilka uppgifter som ingår i systemet. Mål‐medelanalysen har även använts för att representera 
kompetensen hos och vilken kunskap som krävs av operatörerna när automationsnivåer och 
informationsutbyte studeras i kärnkraftverk (Bye et al., 1999). 

Syfte  
Syftet med studien är att kartlägga SSRS metodik och teknik i förhållande till den uppgift som SSRS har. 
Vidare syftar arbetet till att ta reda på om det går att lösa uppgiften med den aktuella teknik och 
metodik som finns till förfogande. För att göra detta har SSRS uppgifter analyserats med hjälp av en 
funktionell uppgiftsanalys. Vidare har metodiken samt det tekniska hjälpmedlet (räddningsbåten) 
kartlagts. Uppgift, metodik och teknik har sedan jämförts med hur arbetet ser ut bortom teorin under en 
kortare övning. 

Frågeställningar 
Hur ser förhållandet mellan Sjöräddningssällskapets mål och uppgifter ut i förhållande till den teknik 
som finns tillgänglig i båtarna?  

Hur ser förhållandet mellan uppgifterna, målen och verksamheten ut i praktiken ? 

Vilken av den tillgängliga tekniken och den tillgängliga navigeringsmetodiken används i praktiken och på 
vilket sätt används de? 

Avgränsningar 

Systemet som studeras 
Studien har avgränsats till det kognitiva system som bryggan på SSRSs 12‐metersbåt består av och i 
vilket två operatörer ingår, en navigatör och en förare. Därför är studien avgränsad till de områden av 
SSRSs arbete som rör framfarten av båten ur navigations‐ och förarperspektiv. Därför har inte övrig 
besättnings arbetsuppgifter analyserats.  

10 



Uppgiftsanalysens detaljnivå 
Målet med studien är att ge en övergripande bild av hur systemet fungerar i teorin för att kunna jämföra 
teorin med arbetet i praktiken. Därför är analysens detaljnivå jämförelsevis låg. Analys av de olika 
systemens gränssnitt och konstruktion görs inte. Analysen fokuserar även främst på vilka delmål som 
finns och vilka krav som måste uppfyllas för att uppnå dessa. Effekter som inte är relaterade till andra 
delmål har inte analyserats. 

Metod 
Nedan beskrivs först proceduren för hur datainsamlingen gick till. Därefter skildras hur uppgiftsanalysen 
och den jämförande analysen genomfördes. 

Procedur 
Studien genomfördes under februari till april 2009. Under 3 olika tillfällen samlades data in genom 
intervjuer och deltagande observationer. Vid det inledande tillfället gavs en utförlig genomgång av hur 
12‐meters båten ser ut, vilken teknik som finns ombord och vad tekniken används till. För att få 
ytterligare kunskap om vad det innebär att köra båt i SSRS genomfördes en deltagande observation på 
en mindre räddningsbåt  då även navigeringsmetodiken presenterades. 

Vid det andra tillfället besöktes en av SSRS stationer på västkusten där semistrukturerade intervjuer 
baserade på öppna frågor kring hur 12‐metersbåten används samt vilka rutiner som finns vid larm. Ett 
larm innebär att SSRS får ett larm rörande sjönöd som kräver utryckning. Intervjuerna utfördes i 12‐
metersbåten eftersom verksamheten ute på stationerna kretsar kring båten och för att den utgör stor 
del av kärnverksamheten. De operatörer som intervjuades var två erfarna sjöräddare som varit anställda 
sjöräddare i ca 10 år och varit frivilliga i flera år innan dess. Operatörerna intervjuades en i taget. 
Intervjufrågorna utgick dels från ett generellt scenario där operatören fick förklara hur rutinerna vid en 
larmsituation ser ut och dels mer specifika frågor kring hur teknik fungerar, och hur samspelet ombord 
går till i larmsituationer.Efter intervjutillfället ställdes uppföljande frågor som uppkom vid transkribering 
av fältanteckningar via telefon. 

Det tredje tillfället inbegrep deltagande observation i en kurs i dynamisk navigering tillsammans med två 
frivilliga sjöräddare och en kursledare. En av sjöräddarna var skeppare på en mindre räddningsbåt på en 
station på västkusten och den andre sjöräddaren var maskintekniker med begränsad erfarenhet och 
aktiv på samma station som besöktes vid det andra datainsamlingstillfället. Deltagandet i kursen ledde 
till ökad kunskap om metodiken och framförandet av båten då det gavs både en teoridel och en 
omfattande övningsdel. Under kursen ställdes även frågor till kursledaren och de andra deltagarna 
baserade på den tidigare datainsamlingen. Fokus för datainsamlingen låg på navigationsmetodiken men 
även på hur kursdeltagarna jämförde den med hur rutinerna ser ut på deras respektive stationer, dvs. 
hur metodik i teorin sedan omsätts i praktik ute på stationerna. 

Under alla besöken fördes anteckningar löpande, både om vad som sades och vad som observerades. 
Vid avslutade besök renskrevs fältanteckningarna så fort detta var möjligt och kompletterades. Detta 
gjordes eftersom det är lätt att minnen och intryck förvanskas om det går för lång tid (Agar, 1996). 
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Uppgiftsanalys 
Sammanställningen av uppgiftsanalysen var en iterativ process som pågick parallellt med 
datainsamlingen. Utifrån insamlat intervju‐ och observationsmaterial plockades mål och delmål ut och 
vilka medel eller handlingar som hänger samman med dessa. Dessa länkades sedan samman till en 
helhet och finns redovisad i analysdelen. Uppgiftsanalysen beskriver SSRS arbete så som det går till 
enligt de rutiner och den navigeringsmetodik som finns.  

Jämförelse 
Därefter genomfördes en strukturerad jämförelse mellan båten, metodiken, uppgiftsanalysen och 
verkligheten. Jämförelsen utgick dels från tekniken på båten och dels från procedurer som framkom ur 
uppgiftsanalysen. Dessa aspekter jämfördes med den information sjöräddarna själva gett om hur de 
agerar i olika situationer, med avseende på vilken teknik som används och på vilket sätt de genomför 
uppgifterna.  

Analys 
Här presenteras mål‐ medelanalysen. Uppgiften som analyserats är de deluppgifter som SSRS genomför 
från det att ett larm från nödställda som kräver utryckning kommer till en station till det att sjöräddarna 
är på plats hos de nödställda. 

Uppgiftsanalysen består av 16 stycken delmål och läses nerifrån och upp. Överst i figurerna står 
delmålen, underst står de krav som måste vara uppfyllda för att nästa delmål ska kunna uppnås. Kraven 
är alltså en nedanstående funktions delmål. Däremellan står de medel som används eller de handlingar 
som måste genomföras för att givet kravet uppnå delmålet. Varje funktion är numrerad, detta är enbart 
för att den ska bli mer lättläst. Det finns inte heller någon något kännetecknande samband beroende på 
vilken höjd funktionerna har i förhållande till varandra. 

 

Figur 1. Exempel ur mål ‐medelanalysen 
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Figur 3 är delmål 15 ur uppgiftsanalysen. Delmålet är att ”Köra dit (till platsen för larmet) säkert”. Kravet 
för att kunna göra detta är att ”Planen (planeringen för hur man ska köra till platsen) är spridd”, dvs. att 
hela systemet har kunskap om planen. Följande innebär det att navigatören har talat om för föraren vad 
planeringen är i termer av girpunkt, styrmärke, farligheter och kurs/kontroll (GSFK). När planen är 
spridd, och alltså kravet uppfyllt, så används i detta fall tre medel för att uppnå delmålet. Det första 
medlet är att föraren kör enligt planeringen dvs. GSFK (även medlen för varje funktion ska läsas nedifrån 
och upp). Det andra medlet är att navigatören kontrollerar att föraren kört rätt. Det tredje medlet är att 
planering, spridning av planering, körning och kontroll av körning upprepas tills man når platsen för 
larmet. 

I följande stycke kommer olika begrepp ur analysen att förklaras närmare. Förklaringarna följer 
analysens struktur så till vida att begrepp ur varje delmål förklaras för sig. Med larm i delmål 1 avses ett 
larm från nödställda som kräver utryckning, vetskap om larm innebär att besättningen har fått larmet på 
sina personsökare (eller mobiltelefoner). Båten i delmål 3 är den räddningsbåt som avses användas för 
larmet, t ex 12 metersbåten. Skepparen i delmål 5 är den skeppare som vid tiden för larmet har jour. 
Information om larmet (delmål 5) kan vara var de nödställda befinner sig, varför de larmat eller om 
någon annan larmat för att de sett en nödraket. Att veta var man börjar i delmål 7 innebär inte enbart 
att man vet att man börjar vid sin station utan även var denna finns i papperssjökortet, plotter och 
radar. Detta för att man sedan ska kunna följa med i dessa hjälpmedel för att ha kunskap om var man 
befinner sig (veta var man är, delmål 11).  Omvärlden i delmål 9 är den skärgårdsmiljö stationen är 
belägen vid. Dynamisk navigering i delmål 10 är den navigeringsmetod som SSRS undervisar sina 
sjöräddare i. . Att sprida planen i delmål 13 innebär att navigatören talar om för föraren hur denne ska 
köra enligt GSFK. GSFK finns närmare beskrivet i avsnittet om dynamsik navigering (sida 4‐5). 
Egensäkerhet i delmål 14 innebär kunskap i basal livräddning, en del brandsäkerhet samt hur man tar 
båten tillbaka brygga. Detta måste alla i besättningen kunna. Att upprepa planering, spridning och 
körning i delmål 15 innebär att delmål 12, 13 och 15 upprepas tills platsen för larmet nås. Köra dit i del 
mål 15 är således att köra till platsen för larmet. Att söka efter de nödställda med hjälp av sökljus och 
plotter i delmål 16 görs när platsen för larmet är nådd, givetvis används även optisk metod för detta.  
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Figur 2 Funktion 1‐12 ur analysen 
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Figur 3. Funktion 13‐16 ur analysen 
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Resultat 
Här kommer först händelseförloppet att beskrivas på det sätt som sjöräddarna själva beskriver det. 
Sedan kommer en jämförelse mellan tekniken på båten, uppgiftsanalysen och sjöräddarnas verklighet 
att presenteras i ett antal exempel.Händelseförloppet enligt uppgiftsanalysen går att följa i figur 4 och 5. 

Beskrivning av händelseförloppet 
Det kommer in ett larm på VHF:en, mobiltelefon eller på personsökaren. Besättningen tar sig så fort som 
möjligt mot båt. Skepparen ringer upp Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) för att få mer 
information om tillbudet om sådan finns och beger sig också mot båten. Under tiden som besättningen 
tar sig till räddningsbåten ringer de upp skepparen och bekräftar att de fått larmet och är på väg. Den 
besättningsman som först når båten slår på tekniken med [drift]‐knappen. Tekniken det rör sig om är 
radar, digital sjökortsplotter och lanternor. VHF:er, mobiltelefoner och ambulansradion är alltid igång. 
Sedan anländer skepparen och maskinerna startas. Skepparen informerar besättningen ytterligare om 
larmet under tiden som man ger sig iväg. På en av de stationer som ingår i studien antar skepparen 
rollen som navigatör och ger instruktioner till föraren om hur denne ska köra. Föraren upprepar 
instruktionerna för att undvika missförstånd i enlighet med navigeringsmetoden. På den andra av de 
undersökta stationerna är det skepparen som är förare och tar i denna position alla beslut. Navigatören 
använder sig av sin kunskap om området och vad denne ser genom fönstren samt sjökortsplottern eller 
radarn och papperssjökortet vid dimma eller bara av radarn vid mörker. Föraren använder sig av radarn 
för att också hålla koll på hur omgivningarna ser ut utöver sin kunskap om området och vad denne ser 
genom fönstren. Resten av besättningen agerar utkik och förbereder insatsen. I vissa fall förbereder de 
en del rapportskrivning om insatsen.  

Det är navigatören som under utryckningen får eller söker mer information om tillbudet via VHF eller 
mobiltelefon. Nästan alla båtar (både yrkes‐ och fritidsbåtar) har VHF och närliggande eller de nödställda 
kan ofta kontaktas för att få mer kunskap om tillbudet. När sjöräddningsbåten når platsen för tillbudet 
slår de på sökljuset (om uttryckningen sker nattetid) och använder sig av eventuellt plotteren som visar 
var de redan har kört för att leta reda på de nödställda. Detta för att strukturera upp sökandet så att det 
blir mer effektivt. 

Jämförelse mellan teknik, uppgift och verklighet 
Här beskrivs jämförelse mellan 12‐metersbåten, uppgiftsanalysen och verkligheten. Jämförelsen utgår 
från delmålen i uppgiftsanalysen och jämför dessa med hur båten faktiskt används och vilka uppgifter 
som utförs i praktiken. 

Delmål 1. Larm 

Personer i sjönöd, eller personer som ser någon i sjönöd larmar efter hjälp. Här finns ingen skillnad 
mellan uppgift och verklighet noterad. 

Delmål 2. Vetskap om larm 

Larmet når sjöräddarna på den aktuella stationen. Detta kan ske på personsökare eller mobiltelefon och 
fungerar som i uppgiftsanalysen. 
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Delmål 3. Båtens underhåll är omskött 

Sjöräddarna på varje station sköter om båtarnas underhåll i enlighet med uppgiftsanalysen. 

Delmål 4. Vara på båten 

Att ta sig till båten kan ske på flera sätt beroende på hur långt ifrån båten de jourhavande sjöräddarna 
befinner sig. Det kan ske med bil eller cykel. Viktigast är att det går så fort som möjligt. Sjöräddarna kör i 
sina privata fordon och har inte samma rättigheter som utryckningsfordon när de tar sig till båten. På en 
station hör sjöräddarna av sig till skepparen medan de är på väg för att bekräfta att de fått larmet. Dessa 
handlingar sker i enlighet med uppgiftsanalysen. 

Delmål 5. Mer information om larmet 

Skepparen får mer info om larmet från MRCC eller eventuellt från andra källor till exempel närliggande 
båtar. 

Delmål 6. Starta båten 

Det verkar inte finnas så många olika sätt att starta båten på. 

Delmål 7. Veta var man börjar 

Kunskap om var stationen är belägen ska finnas hos alla sjöräddare och fås genom en initial utbildning 
som alla genomgår.   

Delmål 8. Veta vart man ska 

Den här informationen kan vara mer eller mindre exakt beroende på vilken information MRCC har fått 
från den som larmade. 

Delmål 9. Veta hur omvärlden ser ut 

Kunskap om hur omvärlden ser ut fås främst genom att operatörerna tittar ut genom fönstren. Vid vissa 
förhållanden är tilliten och kunskapen om hur instrument som läser av omvärlden viktigare än optisk 
avläsning. Vid dimma används sjökort och radar. Vid mörker används radar. Vid stark vind används radar 
och plotter eftersom radarn kan blir grynig när den störs av vågor, regn eller snö. Den här funktionen 
skiljer sig på några punkter från analysen. 

Delmål 10. Kunskap om dynamisk navigering 

Den här kunskapen håller på att spridas i sällskapet i takt med att kurser i navigeringsmetodiken 
ges.Enligt de kursutvärderingar som fyllts i efter att kurser i dynamisk navigering hållts framkommer att 
inställningen till metoden är blandad bland de frivilliga. En del tycker den verkar bra och andra anser att 
båtarna är så väl tekniskt utrustade att ett nytt sätt att navigera är onödigt.   
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Delmål 11. Veta var man är  

Navigering handlar om att hela tiden veta var man befinner sig och för att kunna detta krävs att 
sjöräddarna har kunskap om hur de olika navigeringsinstrumenten används. Sjöräddarna anger själva att 
de kan använda papperssjökortet för att få en överblick över ett större eller okänt område men att de 
framförallt använder radarn och plottern för att veta var de befinner sig. Även denna funktion har både 
likheter och skillnader med uppgiftsanalysen. 

Delmål 12. Planera vart man ska 

Enligt uppgiftsanalysen är det nödvändigt att använda sig av papperssjökortet vid den övergripande 
färdplaneringen. Så verkar inte vara fallet i verkligheten. Sjökortet kan användas för att få en överblick 
särskilt om destinationen ligger i ett för sjöräddarna mer okänt område. Sjöräddarna anger att de vid 
planering av färden framförallt utgår från sin lokalkännedom, det vill säga att de hittar så bra i de 
närbelägna vattnen att denna kunskap blir den viktigaste vid färdplanering.  

Delmål 13. Sprida planen 

Användningen av GSFK verkar ske måttligt. Navigeringsmetoden är så strikt och kräver så mycket 
kommunikation att de sjöräddare som gick kursen beskrev det som att kollegorna på stationen inte 
skulle förstå vad det var frågan om ifall de fullt ut använde sig av metoden på sina stationer efter 
helgutbildningen.  

En sjöräddare på en av de intervjuade stationerna anger att den information navigatören ger föraren ska 
upprepas muntligt för att undvika missförstånd. En annan sjöräddare på samma station kommenterar 
vid ett annat tillfälle att kommunikationen kan kännas onödig eftersom många av sjöräddarna hittar så 
bra att de inte behöver någon instruktion om vart de ska köra.  

Delmål 14. Egensäkerhet 

Alla sjöräddare går kurser i egensäkerhet och den minsta kompetensen som krävs för att få vara 
sjöräddare på båtarna är att alla ska kunna ta båten tillbaka till brygga någorlunda säkert.  

Delmål 15. Köra dit 

Att på ett kontrollerat sätt upprepa planering, spridning och körning verkar inte ske. Däremot är 
sjöräddarna måna om att köra på ett sätt som inte bara är säkert, utan även känns säkert för de 
nödställda som eventuellt plockats upp i båten. Navigatören håller koll på var båten befinner sig men 
det är inte alltid som kommunikation mellan navigatör och förare sker. Ett exempel är att föraren hittar 
så bra att denne kör utan behov av anvisning och inte ger någon indikation på om han vet var han 
befinner sig eller ej.  
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Delmål 16. Hitta de nödställda 

Då studien fokuserat på händelseförloppet från det att ett larm når stationen till dess att 
räddningsbåten nått destinationen för de nödställda utgår delmål 16 från de uppgifter sjöräddarna 
själva gett om hur de söker efter nödställda.  

Diskussion 
Här följer diskussion kring de resultat som utifrån frågeställningen anses intressanta. Sedan förs en 
diskussion kring val av metod för insamling och analys av data. 

Resultatdiskussion 
Delmål 3. Båtens underhåll är omskött 

De nya 12‐metersbåtarna har inte varit i drift under så lång tid så slitaget på dem är minimalt. 
Underhållet på dem sköts regelbundet för att de ska vara i gott skick och kunna tas ut på larm när som 
helst. Operatörerna har en positiv bild av den nya bryggdesignen i båten. En av operatörerna kom från 
en station där de hade fått göra en prototyp över hur de ville att designen skulle se ut och tyckte att 
resultatet var mycket positivt. De saker som framförallt framhålls som positivt med båten är att det är 
enkelt att köra med vattenjet, sikten framåt är förbättrad jämfört med tidigare båtmodeller eftersom 
instrumenten har platta skärmar som inte är i vägen och alla instrument sitter väldigt nära. Några 
nackdelar med bryggans design är enligt operatörerna att sikten bakåt är dålig, det finns inget bra 
förvaringsställe för papperssjökorten och att ljudnivån är väldigt hög inne i båten så besättningen måste 
ha på sig hörselkåpor och pratar med varandra genom intercom.  

Delmål 4. Vara på båten 

Att vid larm kunna ta sig snabbt och säkert till räddningsbåten, både med avseende på sin egen och 
andras säkerhet, angavs av en av operatörerna som ett problem. Ett par av operatörerna hade önskat 
att det fanns möjlighet att sätta utryckningsljus på den egna bilen och på så sätt kunna varna sin 
omgivning om att det här är en bil som är på väg för att utföra räddningsarbete. De diskuterade även 
kring att det inte är så enkelt att genomföra idén eftersom det krävs utrustning och utbildning för att få 
lov att köra som ett utryckningsfordon.    

Delmål 9. Veta hur omvärlden ser ut 

För att få en uppfattning om omvärldens utseende används framförallt optisk metod, d.v.s. att 
operatörerna tittar ut genom fönstret. För att komplettera synintrycken, som kan vara mer eller mindre 
omfattande beroende på väderomständigheter och tid på dygnet, används papperssjökort, radar och 
plotter. Det råder till viss del delade meningar kring dessa instruments användningsområden. De flesta 
är överrens om att plottern ska användas med förnuft då det är farligt att lita för mycket på ett 
instrument som visar delar av omvärlden, men inte hela. Plottern visar en del andra båtar, men inte alla. 
Den tar dessutom några sekunder att uppdatera vilket kan märkas vid höga hastigheter. En av 
operatörerna är dock noga med att poängtera att SSRS plotter har mycket bättre sjökort än många 
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andra och att det finns flera fördelar med att använda plottern. T ex. går det att se hur lång tid en 
sträcka tar att köra och vid sökning efter nödställda går det att se på plottern var man har kört så man 
inte letar på samma ställe flera gånger. 

Det viktigaste instrumentet anges av flera operatörer vara radarn. Med radarn ser man verkligheten och 
vilka hinder som finns i den uttrycker en operatör. Samma operatör använder radarn som huvudsakligt 
hjälpmedel bortsett från att titta ut genom fönstret oavsett väderlek och tid på dygnet. Radarns enda 
svaghet anges vara att den kan bli grynig vid regn, snö eller höga vågor. Papperssjökortet som 
kursledaren under utbildningen i dynamisk navigering rankade som det viktigaste hjälpmedlet anges av 
operatörerna vara bra för överblick eller vid navigering i okända vatten. När inga andra hjälpmedel är 
användbara är sjökortet bra att ha.  

För att kunna fatta bra beslut i en kontrollrumsmiljö krävs information om systemets tillstånd just nu, 
men även om tillstånden som varit och de tillstånd som kan eller kommer att komma (Hollangel och 
Woods, 2005).  Även om både radarn och plottern går att zooma in och ut ger inget av dessa hjälpmedel 
samma överblick av omgivningen som papperssjökortet. Det instrument som ger mest detaljerad 
information om det aktuella och framtida tillstånd sett till var båten befinner sig i förhållande till andra 
båtar och i förhållande till öar och skär är radarn även om kunskap om t.ex. grund måste kompletteras 
med hjälp av papperssjökort eller information från sjömärken som syns. Plottern verkar vara en 
blandning av papperssjökortet och radarn som ändå inte till fullo kan ersätta de båda då blandningen 
inte kunnat inkludera alla element ur något av dessa instrument.  

Utöver vilka instrument som helst används finns det en inkonsistens i vilka instrument som används av 
vem. Enligt en av de intervjuade operatörerna ska  fördelningen vara så att föraren tittar på plottern och 
navigatören tittar på radarn. På hans station var förhållandet det omvända (föraren tittar på radarn och 
navigatören tittar på plottern). Ytterligare en operatör, från en annan station, säger att det är denna 
fördelning som gäller på dennes station. Under kursen i navigering finns det möjlighet för navigatören 
att se både radar och plotter med föraren tittar på radarn.  

Delmål 10. Kunskap om dynamisk navigering 

Sedan en tid tillbaka undervisar SSRS centralt sjöräddarna i dynamisk navigering med förhoppningen att 
de ska använda sig av metoden på sina stationer. Enligt denna navigeringsmetod är det navigatörens 
uppgift fatta beslut och vidarebefordra dessa till föraren. Förarens uppgift är, enligt uppgiftsanalysen att 
köra båten enligt navigatörens anvisning samt att vara dennes ögon ut. 12‐metersbåten är anpassad för 
den här rollfördelningen i sin uppbyggnad. Rollfördelningen görs för att minska belastningen på föraren 
samtidigt som den innebär att det är viktigt att samspelet mellan navigatör och förare fungerar. 

En sjöräddare beskriver att på dennes station är det skepparen som kör båten och tar alla beslut. 
Navigatören är bisittare och sköter om information med omvärlden via t. ex.VHF‐radion. På en annan 
station som besöktes är rollfördelningen på båtbryggan dock enligt navigationsmetodiken; föraren kör 
enligt navigatörens anvisning och navigatören planerar färden.   
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I anslutning till det datainsamlingstillfälle som bestod av en helgkurs i dynamisk navigering utvärderades 
kursen och gamla utvärderingar gicks igenom av kursledaren under diskussion med kursdeltagarna. 
Utvärderingarna visade en ganska spridd uppfattning hos de som genomfört kursen om vad de tyckte 
om innehållet. Många var positiva och tyckte det var bra med den ökade kommunikationen som 
navigeringsmetodiken erbjuder, däribland de båda kursdeltagarna.  Dock förekom bland 
utvärderingarna kommentarer i stil med att 12‐metersbåten har så pass bra teknisk utrustning jämfört 
med den båt som kursen genomfördes på (Stridsbåt 90) att navigeringsmetodiken framstod som onödig. 
Kursdeltagarna kommenterade dessa utvärderingar med att de som uttryckt sig så inte kunde ha förstått 
någonting av det kursen förmedlade. Att beskriva ett tekniskt system  i termer av att det är så säkert att 
det inte krävs någon tanke på hur det används  påminner lite om den gamla synen på human error 
(Dekker, 2003). Då sågs människors handlande i system som det enda hotet mot säkerheten i systemet. 
Dekker (2003) menar att den nya synen på human error innebär att system inte är säkra i sig själva och 
att operatörerna i systemet är centrala för att skapa säkerhet i dem. Om det sker en olycka eller ett 
misstag är det därför bra om de operatörer som agerar i systemet gör på ungefär samma sätt för att det 
ska bli enklare att utvärdera om det är tekniken eller rutinerna som brister.  

Delmål 12. Planera vart man ska 

Det var svårt för de intervjuade operatörerna att förklara hur de gör när de planerar sin färd och då 
studien tyvärr inte inbegrep någon fältstudie, annat än en observation, saknas data kring på vilket sätt 
planering sker vid ett larm. Dock uttalades flera gånger, av olika operatörer i olika sammanhang, att 
lokalkännedomen är otroligt viktig vid navigering. På 12‐metersbåten finns all utrustning för att den 
navigeringsmetodik som lärs ut centralt ska kunna användas. Det finns tillgång till radar, sjökort och 
plotter. Det finns också tillgång till kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i alla situationer 
(kunskap erhålles genom t ex centralt anordnade kurser). För dynamisk navigering är lokalkännedom 
oviktigt, metoden utgår från att alla vatten är okända för navigatören. Trots detta hålls 
lokalkännedomen högt bland sjöräddarna. Flera av de intervjuade sjöräddarna säger att vi ska känna till 
våra vatten när de tillfrågas om vad som är viktigt vid framförande av båten. Sjöräddarna på en station 
beskriver att de när de navigerar framförallt använder sig av sin lokalkännedom. Det är dock viktigt att 
nämna att förhållningssättet antagligen kan förändras på sikt då dynamisk navigering är tämligen nytt i 
SSRS utbildningsprogram. Efter hand som navigeringsmetodiken sprids borde den bli mer vedertagen 
och kanske kan även förståelsen för varför den behövs öka. 

För 10‐15 år sedan då SSRS bestod av fiskare som körde i sina vatten varje dag hela året var antagligen 
lokalkännedomen en naturlig följd. Idag är operatörerna på båtarna visserligen enormt engagerade och 
intresserade men de har inte samma möjlighet att skaffa sig den djupa kunskap om omgivningen då alla, 
med några få undantag, har en annan huvudsysselsättning och kanske gått med i SSRS eftersom de har 
ett stort båtintresse. Bland de intervjuade operatörerna hade två synnerligen god lokalkännedom, men 
de är två av ett fåtal anställda sjöräddare och kan därför inte stå för den generella kunskapen. Av de två 
andra operatörerna hade den ena hyfsat god lokalkännedom medan den andre var mera av en novis. 
Fördelarna med en god lokalkännedom är att det går snabbt att navigera och därmed fort att komma 
fram till de nödställda. Nackdelarna är att kunskapen inte kan delas tillsammans med de andra på 
bryggan om de inte har samma lokalkännedom. Detta till skillnad från andra instrument t.ex. radarn, där 
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både förare och navigatör får samma uppfattning om omgivningen och kan förstå situationen utifrån 
den. Att ha samma uppfattning om situationen är viktigt för att undvika missförstånd. Även om en 
förare använder sig av sin lokalkännedom och inte är i behov av instruktioner av navigatören är det 
viktigt att föraren kommunicerar var denne anser att båten befinner sig för att kontroll ska bibehållas i 
systemet. 

Havet är en dynamisk miljö och samma vatten som kan betraktas som kända en solig sommardag kan 
framstå som okända i en hård höststorm nattetid. Att köra räddningsbåt i höga hastigheter lämnar inte 
mycket tid åt att grundligt värdera situationen innan beslut tas därför kan det underlätta om det finns 
en rutin för på vilket sätt beslut tas, t.ex. på det sätt dynamisk navigering erbjuder.  

Dynamisk navigering är en metod som inte bygger på lokalkännedom över huvud taget och om 
sjöräddarna i SSRS tog navigeringsmetoden till sig skulle detta kunna resultera i att fler personer kan 
känna sig säkra i rollen som navigatör även utan lokalkännedom. Detta ger i sin tur fler potentiella 
skeppare vilket gör organisationen mer flexibel. Vid alla intervjuer framhålls att den kompetens som 
kommit in i sällskapet tack vare att sjuksköterskor, tekniker och andra engagerar sig i SSRS värderas 
väldigt högt. Om dessa personers yrkeskompetens kompletteras med navigeringskunskap i form av 
dynamisk navigering finns det ytterligare anledning att värdera denna breddning av olika kompetenser i 
sällskapet högt. Det är dock inte oproblematiskt att införa en helt ny metodik i en frivilligorganisation 
som SSRS. För att motivera de frivilliga att använda den nya navigeringsmetodiken är det viktigt att 
förankra varför den är viktig hos dem så att det blir uppenbart för dem vilka fördelar som kan finnas 
med ett nytt och enhetligt tankesätt. 

Delmål 13. Sprida planen 

Att sprida planen innebär att navigatören förmedlar planeringen till föraren, vilket i sin tur bygger på 
rollfördelningen som navigeringsmetodiken beskriver. Anledningen till att föraren upprepar GSFK när 
navigatören sagt detta till föraren är att undvika missförstånd. I en situation där båten framförs i hög 
hastighet under stränga väderförhållanden är det viktigt att den handling som utförs är den som 
planerats. Den primära källan till att undvika missförstånd kring vart man är på väg är att föraren talar 
om var man befinner sig och navigatören jämför detta med var man borde befinna sig. För att eliminera 
risken att hamna fel upprepas ständigt navigatörens instruktion om vart föraren ska köra. Under det 
tredje datainsamlingstillfället då en kurs i dynamisk navigering genomfördes framkom en del 
reflektioner kring synen på kommunikation enligt uppgiftsanalysen jämfört med hur det fungerar i 
praktiken på stationerna. Den äldre av de båda kursdeltagarna upplevde kommunikationstekniken som 
bra men ”man känner sig tjötig”. Han beskrev att han kände sig tjatig när han hela tiden var tvungen att 
upprepa GSFK även om han ansåg sig inse vinsterna med att både föraren och navigatören hela tiden 
hade koll på var man befann sig och vart man var på väg under turen. Den yngre av kursdeltagarna 
beskrev förhållandet mellan sig och de äldre sjöräddarna på sin station (när han själv navigerade och 
någon av de äldre sjöräddarna körde) med att de äldre sjöräddarna har alla kurser i huvudet vilket gör 
att det går snabbare för föraren att navigera i huvudet och då blir kommunikationen med navigatören 
onödig. Han beskrev även att trots att han pratar med dem medan han navigerar så hittar de i sina 
vatten vilket gör att det är svårt att veta om de vet var de befinner sig eller ej, då de inte ger någon 
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indikation till om de vet var de befinner sig eller ej. Om rollfördelningen ska fungera är det viktigt att 
föraren och navigatören har samma uppfattning om situationen, d.v.s. att navigatören vet vart båten 
befinner sig och vart den är på väg och att föraren vet i vilken riktning båten bör vara på väg samt vilka 
farligheter som kan finnas längs den vägen. För att kunna ha ett bra samarbete krävs att alla parter har 
en liknande uppfattning om situationen, denna delade uppfattning nås enklast genom kommunikation. 

Delmål 15. Köra dit 

Att ta sig till de nödställda på ett säkert sätt är väldigt viktigt. Även om de intervjuade operatörerna inte 
använder sig av dynamisk navigering fullt ut så är de medvetna om vikten av att ta sig till rätt plats på ett 
säkert sätt. I synnerhet två av operatörerna, som även är skeppare poängterade att det är av yttersta 
vikt att skepparen (som tar beslut om vad som ska hända på båten) vågar säga nej och inser sina 
begränsningar. Det är oacceptabelt att utsätta sin besättning för fara. De säger också att även om 
skepparens ord väger tungt måste det vara möjligt för både den som sitter bredvid (navigatör eller 
förare, beroende på rollfördelningen på stationen) och resten av besättningen att säga ifrån om det 
verkar som att skepparen tar konstiga beslut. Flera operatörer samt kursledaren pratar om hur farlig 
prestige är för att köra båt på ett säkert sätt.  

Metoddiskussion 
Studien är genomförd med en bred ansats då det krävs en vid förståelse för SSRS organisation för att 
kunna besvara frågeställningarna. För att få denna breda förståelse har det krävts nedslag i den tekniska 
delen av organisationen, i utbildningsenheten samt i den mån det har varit möjligt i SSRS som 
organisationen fungerar i verkligheten ute på stationerna. Nedan diskuteras de metoder som använts 
för att kartlägga organisationen utifrån dessa aspekter. 

För att få en verklighetsnära uppfattning om organisationen har etnografisk metod använts för att samla 
in data. Semistrukturerade intervjufrågor och deltagande observationer användes för att kartlägga 
förhållandet mellan uppgifter, mål, teknisk utrustning och praktiskt genomförande. Då organisationen 
betraktades ur en nybörjares perspektiv låg fokus på att förstå den marina domänen och frågor kring 
båtens uppbyggnad och funktioner ställdes löpande under alla datainsamlingstillfällen. Att domänen 
betraktades av en novis gjorde att få förutfattade meningar om hur procedurer borde gå till fanns från 
början. På detta sätt undveks ”insider bias” som innebär att observatören är så bekant med domänen 
som studeras att det verkar som att inget av intresse äger rum, eller att viktiga moment eller händelser 
förbises omedvetet till följd av domänkunskap (Lützhöft, 2004). Istället för tidigare kunskap om 
domänen fick informationen från intervjuerna och ligga till grund för förståelsen av SSRS och deras 
arbete. Hade studien genomförts av en person med stor domänkunskap hade bemötandet troligen varit 
annorlunda även om samma frågor hade ställts.  

Under alla intervjuer och observationer fördes anteckningar av observatören, dessa renskrevs och 
bearbetades omgående men det är svårt för en person att samla alla intryck och då det inte fanns 
utrymme att filma observationstillfällena fick fotografier och anteckningar agera som minnesstöd. 
Observationer genomfördes vid tre tillfällen och varje tillfälle varade mellan 8 och 12 timmar. Då 12‐
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metersbåten har en väldigt bullrig ljudmiljö passade det inte heller att ta upp ljud via mp3‐spelare. Alla 
observationer genomfördes av en och samma person. 

Andra aspekter som har påverkat studiens innehåll är att inga observationer genomförts på en station 
vid ett larm. Detta beror på att studien genomfördes under februari – mars då det inte är särskilt tätt 
mellan larmen på stationerna och det inte heller fanns tid för observatören att befinna sig på en station 
under längre tid i väntan på ett larm. Ett alternativ hade kunnat vara att iscensätta ett larm och 
observera hur arbetet förflöt i den situationen. Detta fanns det dessvärre inte heller utrymme till. 
Istället fick mycket av informationen ges muntligen från sjöräddarna vilket innebar att de var tvungna 
att sätta ord på en del rutiner som de verkade ta för givet, vilket inte alltid var så lätt för dem.  

En annan aspekt som kan ha påverkat studien är att under de två sista observationerna deltog 
observatören i en kurs tillsammans med två sjöräddare. Det upplevdes av observatören som svårt att 
anta rollen både som utomstående observatör och deltagare i kursen, kanske för att de andra 
kursdeltagarna var ovana att bli observerade och att de kunde känna sig ifrågasatta när frågor ställdes 
till dem. Detta avhjälptes i viss mån av att förklaring till medverkan i kursen gavs.  

En nackdel med mål‐ medelanalys är att bedömningen av vad som är mål, medel och krav sker subjektivt 
och därför får inte analysen så hög reliabilitet. Dock bör uppgifterna vara generella för alla stationer då 
SSRS arbetar med att standardisera sitt arbete, t ex införandet av dynamisk navigering är ett led i detta 
arbete.  

Framtida forskning 
För att ytterligare utforska och utvärdera SSRS arbete kan det vara fruktbart att gå vidare med en del 
frågeställningar som den här rapporten mynnar ut i. I dagsläget är 12‐metersbåten utformad efter 
rådande navigeringsmetodik, en metodik som är ung inom sällskapet och som ännu inte tagits i bruk av 
alla. Går det att i den fortsatta utvecklingen av båtmodellen använda sig mer av operatörernas egna 
upplevelser av arbetet? Även vid införandet av ny metodik kanske det kan vara fruktbart att testa denna 
på ett mindre antal stationer för att sedan utvärdera och anpassa metoden så att den passar dem som 
ska använda sig av den. Samt att de som engagerar sig frivilligt känner sig delaktiga i hur organisationen 
fungerar. En annan diskussion som med fördel skulle kunna föras är hur mycket det är rimligt att kräva 
av personer som engagerar sig i SSRS på volontär basis. Personer som har en annan huvudsysselsättning 
än sjöräddning kan givetvis ta till sig ny kunskap men frågan är hur mycket. Hur mycket resurser är det 
värt att lägga på ny teknik jämfört med till hur hög grad säkerheten kan behållas i systemet? Även kring 
ytterligare integration av dynamisk navigering skulle det kunna vara fruktbart att fortsätta studien.  

Kanske är det möjligt att dra nytta av arbete inom andra domäner kring hur kommunikation på 
båtbryggan kan förbättras. Inom flera andra domäner där fordon framförs i snabba hastigheter, t.ex. flyg 
och bilsport/rally, sitter två personer längst fram. Hur fungerar beslutsfattande i dessa miljöer?  
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Slutsatser 
Utvecklingen de senaste decennierna har påverkat SSRS på flera sätt. Dels har kunskapen hos de aktiva 
medlemmarna förändrats från att de flesta har varit fiskare med mycket stor lokalkännedom till att 
majoriteten har en huvudsysselsättning bortom den marina domänen. Samtidigt har den tekniska 
utvecklingen inneburit att räddningsbåtarna innehåller fler högteknologiska hjälpmedel än någonsin 
tidigare. Den här studien visar att de intervjuade operatörerna trivs med 12‐metersbåten men att hur 
den används varierar från olika stationer och personer mot bakgrund av resultaten i uppgiftsanalysen. 
Variationen finns både i vilka instrument som används vid navigering och i hur rollfördelningen och 
kommunikationen på bryggan fungerar. 

För att öka navigeringskompetensen inom SSRS har en ny navigeringsmetod introducerats; dynamisk 
navigering. Navigeringsmetodiken och den senaste 12‐metersbåten är utvecklade för att passa ihop. 
Dynamisk navigering håller på att spridas inom organisationen och får ett blandat mottagande, det finns 
både de som enbart ser fördelar med dem och de som har ett mer skeptiskt förhållningssätt. De 
uppgifter och mål som SSRS har enligt uppgiftsanalysen uppnås och genomförs delvis i praktiken, men 
inte fullständigt och inte alltid på det sätt som förordas enligt analysen.   

Den har studien har medvetandegjort det mellanrum som finns mellan idén om organisationen och hur 
organisationen fungerar i praktiken vilket är ett inte obetydligt steg på vägen för att skapa en mer 
sammanhållen organisation.
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