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Abstract 
This is a study that was conducted during a three day exercise of the Swedish Armed Forces called 

“Amfibieförbandet”, which is shortened as AMF,  in Gothenburg. During the exercise three scientists 

followed the crew on the boats and this is one of the studies that became the result of the observation 

made during the exercise. The boats that was used during the three days were the boat called 

“Stridsbåt 90H” by the Swedish armed forces. The term easily translates to “Battleboat 90H”.  

 

The aim for this study was to apply an FRAM(functional resonance analysis method) on the high 

speed navigation that AMF conducts during their operations. This is one of the first times that a 

FRAM is used in the maritime environment and the first that is used at the AMF. It is also the first 

FRAM that focuses on high speed navigation in maritime environments.  In this report there will be a 

presentation of the FRAM and what it is and how to use it.  

The FRAM has later been applied to the collected data from the observations during the three day 

exercise with AMF. The study’s main concern and aim to reach is the building of a FRAM, mostly to 

see how AMF really navigate in practice and how this sociotechnological system vary in its normal 

performances. The result will give an indication on how AMF:s navigation can be improved to be 

faster and safer, the result will also show if FRAM is an effective method to use in a maritime 

environment. 

 

 

Sammanfattning 
Denna studie har genomförts i den maritima miljön som är amfibieförbundet(AMF) i Göteborg, 

Sverige. Studiens syfte var att kartlägga AMF:s sätt att navigera i hög fart. Stridsbåt 90H var båten 

som deltagarna i studien navigerat i. Förutom att kartlägga metodiken som AMF använder så var även 

syftet att genom FRAM(functional resonance analysis method) få fram hur AMF:s normala prestation 

såg ut när det kommer till navigering i hög fart. Studien i sig är därmed även ett test i att se om FRAM 

går att använda på maritima miljöer och ifall det med hjälp av metoden kan komma fram till 

användbara resultat.  
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1. Inledning 

 
1.2 Problem  
Säkerhetstänk i sammansatta kognitiva system (joint cognitive system, JCS) blir allt viktigare i vårt 

ständigt utvecklande samhälle. Ett system som noggrant analyserats är flygtrafiken. En av de många 

studierna som gjorts är ”How a Cockpit Remembers its Speed” skriven av Edwin Hutchins 1995. 

Studien handlar om hur JCS:et, som är cockpiten fungerar, hur piloterna interagerar med planet 

igenom cockpiten och dess instrument. (Hutchins, 1995) 

 

Eftersom konsekvenserna i det komplexa system, som är flygtrafiken, ofta är förödande om något går 

fel så har detta område prioriteras när det kommer till att utveckla och analysera säkerhet. Många 

forskare har även kartlagt allt från hur uppgifter genomförs till hur mål uppfylls inom flygtrafiken. 

Därmed är det mesta när det kommer till sammansatta kognitiva system och ”cognitive system 

engineering” (CSE) utfört inom flygtrafik. 

 

Inom den maritima världen  har det däremot inte genomförts särskilt mycket forskning på detta 

område. Få analyser finns på hur dessa sammansatta kognitiva system ser ut samt hur uppgifterna 

inom systemen ser ut och är uppbyggda. Detta trots att olyckor  i den maritima miljön kan även de 

skapa förödande konsekvenser, till exempel kollisioner mellan fartyg där människor kan komma till 

skada eller fartyg som går på grund och släpper ut ofantliga mängder olja i vattnet, vilket totalförstör 

den närliggande miljön. 

På grund av att det inte utförts särskilt många undersökningar på den maritima miljön finns det därför 

mycket lite information angående hur dessa sammansatta kognitiva system egentligen borde skötas. 

Det finns naturligtvis riktlinjer och regler för hur båtar ska framföras på havet men det är oklart 

huruvida dessa regler och riktlinjer fungerar så bra som de skulle kunna göra. 

Maritima systemen är därför ofta mycket oförutsägbara och det kan därmed finnas en hög variabilitet i 

systemet som helhet, vilket i sin tur kan resultera i oönskade konsekvenser så som kollisioner, båtar 

som går på grund och trafik som stoppas.  

 

Navigering är en av de huvuduppgifter som är viktiga för fartyg till havs, dels för att nå fram till rätt 

destination men också för att undvika kollision med andra fartyg, is eller öar i skärgårdar.   

Navigera ett fartyg i hög fart är en uppgift som snabbt blir komplex och ganska avancerad, speciellt 

avancerat blir det i mörker.  

Båtförare måste förlita sig väldigt mycket på sina instrument, som radar och kartplotter(digital enhet 

som för samman GPS och sjökort till en och samma skärm, ungefär en GPS till havs).  

Det som behövs för att navigera utefter dessa instrument är rätt träning och rätt kompetens, både när 

det gäller navigering i mörker och i dagsljus. Samarbetet på båtarna är även det viktigt då det snabbt 

blir svårt att hålla reda på instrumenten samt hålla utkik efter potentiella hinder som kan uppstå ute på 

vattnet. Styrman(båtens förare) behöver alltså hjälp från övrig besättning för att på ett så säkert sätt 

som möjligt framföra fartyget. 

 

En organisation med höga krav på navigering är Svenska försvarets amfibieförband(AMF) i Göteborg 

som snabbt och säkert måste kunna förflytta sig mellan positioner. Det är en uppgift som kan variera 

väldigt mycket vad gäller resultat på grund av att vädret snabbt kan slå om, det kan vara mycket trafik 

i vattnet omkring eller sjögången kan vara grov. De är några av de element som kan försvåra AMF:s 

navigering i hög fart. 

AMF skulle därför gynnas av om det togs fram en modell över hur deras vardagliga prestation ser ut 

när det kommer till navigering och hur den prestationen kan variera. Om kunskap inom detta område 

uppnås så kommer det på ett lättare sätt gå att identifiera handlingar/regler eller andra elementära 

objekt som skapar osäkerhet i systemet samt vad som skapar säkerhet i systemet.  

Det finns ett stort intresse i att undersöka och analysera , samt om det är möjligt, effektivisera 

organisationer som AMF, då konsekvenserna av felaktig navigering för dem kan vara förödande. 
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Följande studie har siktat på att tillämpa FRAM(functional resonance analysis method) som metod för 

att uppnå relevant kunskap. Mer om FRAM presenteras i rapportens ”Metod”-stycke. 

 

 
1.3 Frågeställningar 

 
 Central forskningsfråga 

 -Hur ser den normala prestationen av navigering i hög fart ut för AMF och hur 

påverkas systemet av de olika funktionernas variabilitet? 
  

 Delfrågor 

  -Fungerar appliceringen av FRAM som metod inom den maritima miljön? 

  -Hur varierar prestationen i navigering i hög fart? 
   

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa djupare förståelse för navigering i hög fart i maritima miljöer. 

Denna kunskap ska vara till hjälp för att förbättra system och metoder för att på ett säkrare sätt AMF:s 

båtar under deras uppdrag. Kunskapen ska uppnås genom tillämpning av FRAM som framtagits av 

Erik Hollnagel(2012).  Ett annat viktigt syfte med studien är även att se ifall tillämpning av FRAM är 

möjlig inom den maritima världen och om den effektivt kan nå fram till ett resultat, studien är i sig ett 

test av FRAM metoden. 

 
1.5 Avgränsningar och Begränsningar 
Denna studie är begränsad till att studera AMF:s organisation. Vidare den primära aspekten som 

studien har behandlat av denna organisation är hög farts navigering. Ingen hänsyn har tagits till 

båtarnas utförande eller hur instrumenten är placerade i hytterna.  

 

Studiens behandlar endast navigering på båttypen Stridsbåt 90H från AMF. Studien behandlar även 

bara analysmetoden FRAM, vilket syftar till att kartlägga uppgifter som genomförs för att uppnå 

lyckad navigering och hur dessa uppgifter påverkar varandra. 

 

 

2. Teoretisk bakgrund 

Nedan följer en presentation och förklaring av de mest fundamentala delar inom området 

människa-teknik interaktion.  

 
2.1 Joint Cognitive Systems och Cognitive System Engineering 
Joint Cognitive Systems(JCS) betyder på svenska, sammansatta kognitiva system. JCS är ett synsätt 

som man använder för att förklara interaktionen mellan människor eller mellan människor och teknik.  

Ett sammansatt kognitivt system måste alltså bestå av minst två objekt varav ett av objekten måste 

vara av kognitiv förmåga (Hollnagel & Woods, 2005). Systemen finns också på väldigt många olika 

nivåer, allt från en person som sitter vid en dator till ett kontrolltorn som kontrollerar och dirigerar 

flygtrafik. Ett stort JCS kan därmed delas upp i många mindre system, för att ta ett enkelt exempel så 

använder jag mig av flygtornet.  

Flygtornet är ett stort och komplext system som kommunicerar med hjälp av datorer till andra datorer 

och med piloter på flygplan runt omkring. En av nivåerna är då flygtornet till flygplanen, en lägre nivå 

kan vara en flygledare till en viss pilot och en ännu lägre nivå av systemet är piloten och flygplanet. 

JCS blir, som man kan se snabbt, väldigt komplexa. 
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Cognitive System Engineering(CSE) är själva studiet och utformandet av komplexa människa-maskin 

system, med andra ord JCS, (D.Woods &  E.Hollnagel, 1982).  

Tidigare har vi människor utformat arbetsuppgifter utefter de maskiner som finns och används. Det 

har dock visat sig att desto större och mer komplext systemen blir, desto större och svårare blir även 

arbetsuppgifterna i system där människors arbetsuppgifter utformats efter maskiner istället för 

tvärtom, (E.Hollnagel, 2012). 

CSE handlar mycket om att människor inte är beräknande maskiner utan varelser med hög variabilitet 

i det mesta, särskilt arbetsprestation. Det är inom CSE viktigt att systemen/maskinerna utformas 

utefter människors förutsättningar och arbetsprestation och inte tvärtom, det talas ofta om ”work 

imagined – work performed” (Hollnagel , 2012). Detta innebär arbetet, som det är tänkt att det ska 

utföras, inte är samma som arbetet som faktiskt utförs. Detta beror till stor del av att maskiner/system 

inte är anpassade efter människors förutsättningar. Det är oftast tvärtom, människor får anpassa sig 

efter maskiners förutsättningar. 

 

Ett av de nuvarande problemen inom CSE är ”ironies of automation” (Bainbridge, 1983) eller som det 

skulle översättas på svenska, automationens ironi. Datorer i det flesta maskiner tar över uppgifter som 

tidigare skötts manuellt av människor. Det låter inte direkt som ett problem att människor får mindre 

att göra, vilket man trodde i början, men det ha skapat stora problem och olyckor. Det är nämligen så 

att när någon uppgift automatiseras och helt sköts av en dator så betyder inte det att operatörens 

arbetsbelastning minskas utan den förändras helt enkelt bara. Från att genomföra uppgiften själv så 

måste operatören nu istället övervaka systemet/maskinen som nu genomför uppgiften. Det i sin tur 

betyder att kraven på operatören förändras, operatören måste ha tillräckligt mycket kompetens och 

kunskap vad gäller systemet för att veta när något är fel eller när systemet inte beter sig som det ska. 

Ofta förbises detta faktum på grund av att man antar att maskinerna kan sköta sig själva men detta är 

inte riktigt rätt, det behövs alltid en människas övervakning i viss utsträckning.  

Inom den maritima världen så förändras besättningens uppgifter utefter vad de har för instrument 

tillgängliga. Exempelvis finns i AMF:s båtar alltid radar samt kartplotter.  Beroende på hur 

förutsättningarna för besättningen på båtarna ser ut förändras deras uppgift ganska betydligt, till 

exempel om det är mörkt ute eller dimmigt och sikten är väldigt dålig.  

När sikten är så pass dålig att det inte hjälper att titta ut genom hytten skiftar uppgiften från att hålla 

utkik ut från båten till att lägga mer fokus på radar och kartplotter. Variabiliteten hos detta system blir 

ganska hög eftersom navigeringen påverkas märkbart av förutsättningarna. 

 

För att ställa detta i perspektiv så kan en jämförelse mellan flygtrafiken och AMF återigen göras, 

eftersom flygplan är så pass automatiserade och i princip kan flyga en hel resa utan input från piloten 

så spelar sikten inte särskilt stor roll. Det beror främst på att planen har höjdmätare, GPS och annan 

navigationsutrustning samt att de enda hinder som finns i luften är andra flygplan, och möjligtvis höga 

byggnader vid landning/start. Det finns med andra ord en ganska låg variabilitet i prestationen för 

detta JCS, trots inverkan från naturen. Inom AMF finns det dock inga automatiserade båtar som på 

egen hand kan navigera genom skärgårdar och undvika kollision med andra fartyg, utan all 

manövrering sker manuellt. Det leder till att mycket hänger på hur besättningen framför båten och hur 

de genomför uppgiften(navigera i hög fart). Därmed får AMF en mycket hög variabilitet i sin 

vardagliga prestation när det kommer till navigering. Eftersom få analyser inom CSE gjorts på 

maritima miljöer och ingen gjorts på AMF så finns det ingen klar bild av hur deras sätt att navigera ser 

ut i fältet.  

 
 
2.2 The Efficiency-Thoroughness Trade-Off Principle 
Efficiency-Thoroughness Trade-Off principle(ETTO-principen) är en princip som kan tillämpas på allt 

vi människor gör. Principen bygger på att människor konstant försöker optimera och effektivisera det 

som görs, bland annat för att spara tid (Hollnagel, 2002). Det är dock inte helt utan kostnad som man 

kan effektivisera en uppgift. För att bli effektiva offrar vi ”thoroughness”, översätts på svenska till 

noggranhet. ETTO-principen menar att en balansgång mellan effektivitet och noggrannhet 

kontinuerligt görs. När vi människor först lär oss något eller hanterar något som vi inte är vana vid är 

vi ganska långsamma men då även väldigt noggranna med vad vi gör.  
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Desto mer vi utför uppgifterna och vänjer oss vid dem, desto bättre kommer vi att bli. När vi till slut 

har lärt oss uppgifterna och är väldigt vana vid dem så kommer vi alltid att försöka genomföra 

uppgifterna snabbare och effektivare. Det betyder dock att vi inte kan gå igenom och kolla/kontrollera 

varje steg i processen vilket i sin tur gör att noggrannheten offras. Effektivitet och noggrannhet står 

alltså i relation till varandra, desto effektivare vi blir desto mer noggrannhet offras. Det samma gäller 

tvärtom, när vi blir noggrannare så förlorar vi effektivitet och det tar återigen längre tid för oss att 

genomföra uppgiften ifråga.   

Inom den maritima miljön kan det förmodligen hittas indikationer på detta också, nämligen när farten 

ökar på en båt så kommer någon uppgift att ned prioriteras på grund av minskad tid till att utföra alla 

uppgifter. Navigeringen måste fortfarande bibehållas men till exempel skulle uppmärksamheten mot 

utsidan av båten kunna förminskas då besättningen i hög fart förmodligen mer och mer måste förlita 

sig på kartplottret och radarn för att kunna förberedda sig ordentligt. 

 

 

2.3 Common Ground-teorin 
”Common ground”(översätts till gemensam mark) är en teori som utvecklades av Robert C. 

Stalnaker(1978). Teorin går ut på att när människor kommunicerar med varandra förutsätter vi att den 

andra parten alltid förstår vad det är vi syftar på. Dock är det ofta så att den andra parten inte alls 

förstår vad vi syftar på grund av att de antingen inte upplevt liknande saker eller att något inte 

förklarats tillräckligt noga. Det syns tydligt när två människor inte har nått en ”Common Ground”, det 

visar sig ofta i förvirring och frågor. ”Common Ground” är alltså något som måste uppnås för att en 

tvåvägs kommunikation ska kunna fungera, fylla sitt syfte samt nå förväntat resultat (Stalnaker, 1978). 

När två parter ej har nått en ”Common Ground”  i sin kommunikation kan det göra att samtalet går åt 

ett, för ena parten, oväntat håll. Det gör att i farliga miljöer kan få väldigt allvarliga konsekvenser. I 

AMF:s miljö kan det till exempel orsaka olyckor i form av att en båt går på grund eller kraschar in en 

ö. Det skulle främst uppstå om navigatören och styrman är på väg mot position B från position A, 

mellan de båda positionerna finns det två öar, de ser likadana ut men den ena poserar som en fara för 

båten då det ligger ett grund precis bredvid den. För att undvika kollision med grundet måste 

navigatören varna styrman för att det finns där. Om navigatören endast säger ”det finns ett grund intill 

den svarta ön” och sedan ej lägger mer vikt vid beskrivningen finns det stor risk för att styrman tar fel 

vid öarna, givet att båda är svarta. Det kan i sin tur leda till att styrman styr för nära den farliga ön och 

därmed går på grund. Exemplet var ett extremt fall, förmodligen skulle styrman vanligtvis fråga 

navigatören vilken ö han/hon syftade på.  

På så vis är ”Common Ground” mellan besättningsmännen synnerligen viktigt när det kommer till 

navigering i hög fart i en maritim miljö. 

 

 
2.4 Variabilitet och Funktioner  
I denna studie kommer orden ”variabilitet” och ”funktioner” att återkomma frekvent. 

Allting som utför en uppgift av något slag har en variabilitet. Variabilitet är ett systems variation av 

prestation. Trots att samma uppgift genomförs på liknande sätt kan resultatet variera, ibland väldigt 

mycket. För att ta ett enkelt exempel, variabiliteten på en monteringslinje i en bilfabrik är väldigt låg. 

Detta för att maskiner bygger bilarna väldigt lika och proceduren förändras inte alls på grund av 

maskinernas noggrannhet. Resultaten, som är bilar i detta fall, ser väldigt ofta exakt likadana ut. Det är 

med andra ord ingen variation i systemets prestation.  

Ett system med hög variabilitet kan till exempel vara navigering i hög fart i maritim miljö. Den höga 

variabiliteten i detta system är främst på grund av att förutsättningarna fort kan ändras, där den mest 

framstående förändring är vädret. Oavsett hur ofta en besättning framför ett fartyg på havet så kommer 

resultatet ofta att bli olika på grund av variabilitet i miljön, till exempel kan kollisioner uppstå med 

diverse objekt och fartyg. Det kan också innebära att det ibland tar längre tid att navigera sig till en 

plats eller att en gir(sväng) tar längre tid att planera och genomföra än vanligtvis på grund av grov 

sjögång. Resultat som dessa uppstår trots att navigeringsmetoden alltid ser likadan ut varje gång 

uppgiften genomförs, systemet har med andra ord en ganska hög variabilitet. 
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Funktioner syftar på uppgifter som utförs inom ett visst område i ett system. Flera funktioner bygger 

upp ett system. För att ta ett exempel har jag använt mig av handlingen att ta ut pengar från en 

automat, handlingen ses även som ett sociotekniskt system i sig där bankomat och människa ingår. Det 

kan ses som en enkel handling att ta ut pengar men består i själva verket av flera mindre handlingar. 

De mindre handlingarna av att ta ut pengar kan vara följande: Sätt i bankkortet, tryck pinkoden, välj 

summa pengar, välj kvitto eller inte, ta bankkort, ta pengar. En enkel handling har precis delats upp i 

inte mindre än sex små handlingar, dessa små handlingar kan man säga är systemets funktioner. Med 

enkla ord, flera funktioner bygger tillsammans ett system. 

 

2.5 Vad är högfartsnavigering? 
Denna studie behandlar ämnet ”navigering i hög fart. Det betyder inte bara att båten har en hög 

hastighet på vattnet utan syftar även på hur tempot i båten är. Navigering i hög fart betyder att det 

händer mycket saker hela tiden som navigatör och styrman måste ta hänsyn till. Antingen kan det vara 

att köra i höga hastigheter och undvika små öar samt andra båtar eller så kan det ske i tämligen låg 

fart. I låg fart sker hög farts navigering med mycket båttrafik runtomkring och mycket som händer 

samt förändras för styrman och navigatör, vilket gör att tempot i hytten höjs. Stridsbåtarna har 

generellt sett högt tempo i hytten på grund av deras sätt att navigera samt mängden uppgifter som 

måste genomföras, båten är även kapabel till höga hastigheter på vattnet samt snabba accelerationer 

och retardationer. 

 

 
2.6 Vad är FRAM?  
Functional Resonance Analysis Method(FRAM) går ut på att kartlägga ett socioteknologiskt system 

(ett system som innefattar en eller flera människor samt teknik av något slag). FRAM bygger alltid på 

en uppgiftsanalys som gjorts på området för att på rätt sätt kunna kartlägga systemets funktioner. 

 FRAM behandlar vilka uppgifter som finns i systemet och hur dessa uppgifter är kopplade till 

varandra samt hur deras variabilitet påverkar varandra (Hollnagel, 2012). Det hela går ut på att 

undersöka system som genomför samma uppgifter kontinuerligt och även om genomförandet ser 

likadant ut kan resultatet variera, detta är typiskt för socioteknologiska system. FRAM har som syfte 

att kartlägga varje uppgifts variabilitet och hur detta påverkar andra uppgifter och deras variabilitet 

samt hur det i helhet påverkar systemets handlande. FRAM kan användas på två olika sätt, antingen 

som en olycksanalys på en olycka som inträffat eller som en riskanalys för systemets vardagliga 

prestation. I denna studie har FRAM använts som en riskanalys för systemets vardagliga prestation.  

FRAM bygger på fyra grundpelare: 

 

-Likvärdighet mellan misslyckanden och framgångar.  

-Approximala justeringar. 

-Framväxt. 

-Funktionell Resonans. 

 
Likvärdighet mellan misslyckanden och framgångar betyder att systemet inte lägger större vikt vid 

varför det ibland går fel, istället ligger det en jämn fokus på att hitta orsaker till varför det går rätt till 

samt vad som orsakar fel när det inträffar. FRAM behandlar saker som går fel och saker som går rätt 

likvärdigt.  

 

Approximala justeringar är det som händer i ett socioteknologiskt system, när något inte riktigt 

stämmer justerar vi människor oss efter hur vi tror att det ska vara. Det sker hela tiden små justeringar, 

särskilt när människor är involverade i processen. Till exempel kan en approximal justering vara att 

navigatören anger en koordinat att styra efter och sedan direkt efter kontrollerar koordinaterna och 

märker att det är fel.  Då kommer navigatören att rätta sig mot en annan styrkurs för att försöka 

komma till den ursprungligt menade riktningen.  

 

Framväxt i ett system innebär att det inte alltid går att förutse vad som kommer hända i systemet, det 

kan med andra ord växa fram oanade konsekvenser ur en handling. Dessa konsekvenser kan vara både 

positiva eller negativa. 
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Funktionell resonans betyder att något som händer i en funktion kan överföras till andra funktioner. 

Funktionerna i ett system påverkar varandra, det kan både vara tydliga eller subtila påverkningar som 

sker antingen direkt eller över en längre tid. I socioteknologiska system är dessa påverkningar inget 

slumpartat utan något som sker, i olika grad, medvetet. Det är speciellt när små justeringar i systemet 

görs oväntat som det skapas resonans och därmed påverkar andra delar av systemet. Det är dessa 

påverkningar som är vad man kallar funktionell resonans. 

 

FRAM-modellen använder sig av sex aspekter för att koppla samman modellens funktioner och 

förklara deras relation till varandra. De sex aspekterna är input, output, resource, precondition, time, 

control. Input är det som startar en funktion och output är vad funktionen i sig ger för resultat efter att 

den genomförts. Time är kopplat till hur funktionerna relateras till varandra i form av tid, till exempel 

när de genomförs i ett specifik tidsschema. Resource är den aspekten som förklarar relationen ”resurs” 

mellan två funktioner. Resource representerar ofta något som försvinner i funktionens process, till 

exempel bränsle i en motor när denna körs. Precondition är ett slags förkrav, det är en funktion som 

måste genomföras innan en annan funktion kan starta, till exempel måste en bil vara tankad innan det 

går att köra den. Control är den aspekten som representerar hur olika funktioner kan behålla kontrollen 

av hela processen genom att till exempel ständigt regleras.  

 

Anledningen till att FRAM valts som analysmetod i föreliggande studie är tack vare metodens 

förmåga att urskilja element i system som skiljer sig från gång till gång och hur dessa påverkar resten 

av systemet. FRAM är alltså en mycket bra metod att använda för att få en helhetsbild av ett 

sociotekniskt system, (Hollnagel, 2012). 

Dock har FRAM även vissa svagheter och dessa är främst att metoden kräver mycket tid för att 

genomföra och den kan ibland vara väldigt svår att använda. Det beror dock främst på att FRAM är en 

ny metod och därför ses problemen som barnsjukdomar. Ett nytt bidrag med föreliggande arbete är att 

tillämpa FRAM på den maritima miljön. 

 

Mer om hur FRAM-analysen går till förklaras i studiens ”Metod” stycke. 

 

 

2.7 Navigering hos Amfibieförbandet 
AMF använder sig av en navigeringsmetod som kallas ”Dynamisk Navigering”. Namnet syftar på 

metodens möjlighet till att hela tiden anpassa sig. Möjlighet till anpassning är extremt viktigt för AMF 

då de oftast navigerar i skärgårdsmiljö som på sina ställen kan vara svårnavigerad med trånga 

utrymmen och strömmar mellan öar och skär. Grunden i dynamisk navigering är något som förkortas 

GSFK, som står för Girpunkt, Styrmärke, Farligheter, Kurs (Dahlman, J., Dobbins, T., Forsman, F. 

2011).  

GSFK innebär att först bestäms en girpunkt och rapporteras. När girpunkten är fastställd bestäms ett 

styrmärke att styra efter. Efter styrmärke har valts ut varnar navigatören för farligheter(deras ordval 

för potentiella faror i närheten) som finns i området kring girpunkten. Till sist rapporteras en kurs och 

efter giren så kontrollerar besättningen så att de hamnade på den förutbestämda kursen.  

Till sin hjälp för dynamisk Navigering använder AMF främst dessa informationskällor: Plotter, Radar 

samt sikten ut från båten. 

 
 
2.8 Studieobjekt Stridsbåt 90H 
Båtarna som användes under kursen/observationerna var av modellen Stridsbåt 90H. Båtarna används 

av Sveriges amfibieförband som trupptransport i skärgårdar och längs kusten. Båtarna används alltså 

inte speciellt mycket ute på öppet hav utan är specialiserade för att användas i floddeltan och 

skärgårdar. Den är 15,9 meter lång, 3,8 meter bredd och har ett djupgående på endast 0.8 meter. 

Stridsbåten har två vattenjetaggregat som drivs av två V8-motorer som tillsammans producerar 1250 

hästkrafter. Båten har en maxvikt på 20 ton när den är fullastad. Stridsbåt 90H är kapabel att göra 

skarpa girar och snabba accelerationer samt retardationer tack vare dessa vattenjetaggregat som kan 

riktas både framåt och bakåt. Den har en marschfart på 40 knop, vilket motsvarar cirka 75 km/h. Det 
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är en mycket hög fart för att vara på vatten. Stridsbåt 90H framförs av två till tre besättningsmän. 

"H:et" i namnet står för halvpluton vilket syftar på båtens förmåga att lasta upp till 18 fullt utrustade 

soldater. 

Stridsbåt 90H är inte enbart en trupptransportbåt utan kan även användas i strid. Den kan bestyckas 

med upp till tre stycken 12,7 mm kulsprutor samt amfibieförbandets styrbara minsystemet M9. Båten 

kan även användas för att placera ut sjunkbomber, (Försvarsmakten, 12/04/13). 

 

 
 
 

 
 

3.  Metod 

Den här studien har använt sig av ett kvalitativt angreppsätt och datainsamlingen har skett på 

plats i Göteborg på AMF:s båtar samt lokaler. Datainsamlingen bestod av främst 

observationer samt en fokusgrupp. 

 

3.1 Observationer 
Observationerna genomfördes på AMF:s båtar ute i fält. Mer specifikt utfördes studien på AMF:s 

trupptransports båtar av modellen Stridsbåt 90H.  

 

Observationstillfällena har filmats med två stycken actionkameror av märket GoPro. GoPro-

kamerorna är väldigt robusta och tåliga vidvinkelskameror. En av kamerorna placerades framför 

besättningsmännen och var riktad mot dem medan den andra var placerad bakom besättningsmännen 

och riktades ut mot fören på båten.  

Figur 1: Bild på ett flertal båtar av modellen stridsbåt 90H. Taget vid flottbasen i Göteborg. 
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Anledningen till att observationerna spelades in är på grund av svårigheten att anteckna i bullrig och 

skakig miljö. Båtarna kommer nämligen upp i hastigheter på drygt 40 knop och när det går grov 

sjögång kan det vara nästintill omöjligt att utföra anteckningar. 

 

Ljudet från observationerna spelades in med hjälp av en mikrofon som placerades i ett extra headset, 

som i sin tur var kopplat till besättningens internkommunikation. Mikrofonen var kopplad till en av 

kamerorna. 

Inför observationerna framställdes det ett observationsprotokoll. Protokollet var inte på något sätt 

strikt utan fungerade mer som riktlinje för vad som skulle ligga i fokus under observationerna. 

Anledningen till att det inte blev ett strikt protokoll var för att undvika risken att endast en del av de 

väsentliga ämnen och händelser som ägde rum observerades. Det hade kunnat skada studien avsevärt 

på grund utav att jag då hade gått miste om viktig data som protokollet inte tog hänsyn till. Därmed 

agerade protokollet endast som riktlinje för vad som skulle ligga i fokus under observationerna. 

Protokollet bestod av de tolv punkter som riktade sig mot tolv ämnen som ansågs kunde komma att 

vara av intresse under observationerna.  

Det var två olika besättningar som observerades på sammanlagt fyra tillfällen under tre dagar.  

 

3.2 Gruppintervju  
Det sattes upp en gruppintervju med en av besättningarna. Inför gruppintervjun framställdes det ett 

frågeformulär med ett par diskussionspunkter och frågor. Gruppintervjun var med andra ord upplagd 

som en semistrukturerad intervju. Gruppintervjun ägde rum på AMF:s lokal. Tillfället spelades in med 

mobiltelefon.  

 
3.3 Analysmetod  
Analysen genomfördes genom att först gå igenom allt inspelat material och alla fältanteckningar. 

Videofilmerna grovtranskriberades. När materialet var grovtranskriberats jämfördes transkriptionen 

med fältanteckningar som togs under observationerna för att hitta gemensamma funktioner. Nästa steg 

var att gå igenom och grovtranskribera fokusgrupps materialet. När detta gjorts gicks transkriptionen 

igenom för att kunna hitta och skapa funktioner som sedan jämfördes med funktioner från 

observationsmaterialet. När dessa funktioner jämförts uppdagades det större och mer 

sammanhängande funktioner och det är dessa som användes för att bygga FRAM-modellen. Efter att 

materialet gåtts igenom påbörjades arbetet med att konstruera FRAM modellen. FRAM modellen 

utfördes i fyra steg. 

 

Steg 1: Identifierade funktioner som behövs för att normalt lyckas med navigering i hög fart 

Steg 2: Karaktäriserade variabiliteten hos dessa funktioner. 

Steg 3: Fokus på specifika delar av modellen för att se efter hur olika funktioners variabilitet 

möjligtvis kan paras ihop och hur detta kan skapa oväntade resultat. 

Steg 4: Föreslog ett sätt att hantera möjliga händelser av okontrollerad prestations variabilitet 

som har funnits av de tre föregående stegen. 

 

Förklaring Steg 1: Steg 1 i FRAM- analysen är den delen som, till största del bygger på det data som 

samlats in. Med hjälp av genomgången av materialet kan forskaren identifiera vilka funktioner som 

kommer finnas med i analysen. Genom data identifieras uppgiftens olika funktioner. Det görs genom 

att gå igenom inspelningar och transkribera dessa för att sedan ur transkriberingen identifiera 

handlingar som kan representeras utav funktioner. 

 

Förklaring Steg 2: När funktioner har valts ut estimeras det hur dessa funktioner skiljer sig från gång 

till gång(variabilitet). Genom att gå igenom flera inspelningar och dess transkriberingar syns det om 

funktionen ser likadan ut i varje enskild instans som funktionen förekommer i eller inte.     

 

Förklaring Steg 3: I ”Steg 2” identifieras alla funktioners variabilitet. När detta gjorts undersöks vilka 

funktioners variabilitet som påverkar andra funktioner. Exempelvis kan tiden som en funktion utförs 

på variera beroende på hur en föregående funktion har betett sig. Till exempel om en färja följer ett 

tidsschema och ska gå ur hamn vid tiden x, kan den ej gå ur hamn innan ankaret har lättats. Om någon 
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glömt att lätta på ankaret kommer färjans start från hamnen försenas. Därmed har funktionen ”Lätta 

ankare” påverkat vilken tid funktionen ”Lämna Hamn” utförs på vilket i sin tur kan påverka hela 

systemet. I detta steg kommer det därför att växa fram en bild på vad som kan orsaka oväntade 

resultat.  

 

Förklaring av Steg 4: ”Steg 4” är det slutgiltiga steget i analysen och är i viss mån det viktigaste och 

ett av de mest tidskrävande stegen. ”Steg 4” handlar om att få fram förslag på åtgärder eller 

handlingsplaner för att kunna hantera variabilitet i prestationer som inte går att kontrollera. Det är 

resultat eller konsekvenser som inte är väntade och i ”Steg 4” ska det gå att få fram åtgärder som kan 

minska på dessa oväntade resultat eller främjar dem, beroende på om de är positiva eller negativa 

konsekvenser för systemet. 

 

3.4 Deltagare 
Studiens observationer genomfördes under tre dagar ute i fält med försvarets stridsbåt 90H och dess 

besättning. Besättningar på varje båt bestod av tre man. Deltagare var personer som hade mycket 

erfarenhet inom navigering i hög fart på havet. Alla deltagare var före detta militärer och hade 

utbildning inom amfibieförbandet som tidigare fanns stationerat i Göteborg innan det lades ner. De var 

inte längre aktiva yrkesmilitärer utan numer endast delaktiga i hemvärnet. För att personer i hemvärnet 

ska få tillstånd att framföra stridsbåt 90H så måste de genomföra minst 20 timmars 

navigering/styrning av fartyget med en kontrollant/instruktör närvarande.  

 
 

 

4. Genomförande 

Det som jag observerade kan ses som en uppfräschning av tidigare kunskaper för deltagarna. Varje båt 

hade en navigatör, en styrman samt en instruktör. Instruktören agerade även båtsbefäl. 

Upplägget på dagarna var följande; Två Stridsbåt 90H samt en Stridsbåt 90E deltog, varav varje båt 

hade tre besättningsmän, totalt antal deltagare var tre instruktörer från försvaret samt sex stycken 

deltagare från hemvärnet. Stridsbåt 90E(E står för Enkel) var en mindre variant av Stridsbåt 90H som 

ej observerades och dess besättning deltog därmed ej i studien. 

Dagarna gick därmed främst ut på att deltagarna från hemvärnet skulle få ihop sina timmar så att de 

kunde få sitt tillstånd att framföra stridsbåt 90H respektive stridsbåt 90E dock riktade sig studien som 

nämnt tidigare endast till besättningen på stridsbåt 90H. 

Instruktörernas roller var inte att ständigt instruera vad deltagarna skulle göra utan de hade en mer 

utvärderande roll. Instruktören angav en sträcka som deltagarna skulle köra och efter varje sträcka 

frågade instruktören hur de tyckte att det hade gått och vad de trodde att de skulle kunna förbättra. 

 

Navigatören och styrman bytte roller emellanåt så att båda deltagarna fick testa på de båda rollerna. 

 Det var dock inget som störde studien på något vis då båda deltagarna hade samma utbildning och 

bakgrund inom militären. Varje enskild observation innehåll och endast en som agerade styrman och 

en som agerade navigatör, när de bytte så avbröts observationen och en ny observation påbörjades 

efter att bytet genomförts. 

 

 
4.1 Procedur 
Observationerna, som nämnt ovan, ägde rum under tre dagar under försvarets kurs för hemvärnet i 

Göteborg. Det började med att vi på måndagsmorgonen åkte till flottbasen för att gå igenom kort 

information om vilka som skulle åka med vilken båt samt att jag introducerade mig för gruppen och 

fick berätta vad denna studie skulle handla om. Överenskommelse över deltagande skedde muntligt 

och på plats på flottbasen.  
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Eftersom denna studie har genomförts i samband med två andra studier var det tre uppsatsstudenter 

som åkte med under de tre dagarna. Vi delade därmed utrustningen med varandra och samarbetade 

med att placera ut kameror och göra dem redo inför varje observation. Studierna genomfördes i 

samarbete med varandra på grund av att alla hade samma uppdragsgivare, Chalmers i Göteborg.  

 

4.1.1 Dag 1 

Dag 1 fokuserade främst på att göra observatörer bekväma med utrustningen samt miljön och delvis 

påbörja observationerna.. Den främsta och viktigaste uppgiften under dagen var att hitta bra kamera 

positioner. Det var även av vikt att låta deltagarna navigera utan att vi observerade eller påverkade 

dem på något sätt, främst på grund utav att det var ett tag sedan de senast framfört stridsbåt 90H och 

de behövde därmed en del tid till att komma in i rollerna och vänja sig vid båten. Därmed 

genomfördes ingen inspelning av navigeringen under dag ett. 

Under dag ett så navigerade kursdeltagarna i Göteborgs skärgård. Alla båtar utgick ifrån flottbasen i 

Göteborg och återvände vid dagens slut till samma position.  

 

4.1.2 Dag 2: 

Den andra dagen under kursen hade deltagarna som uppgift att förberedda och utföra en resa upp till 

Lysekil för att lägga till där. Under kvällen så skedde det en navigeringsövning i mörker, det gick dock 

ej att spela in på grund utav att hytterna var totalt mörklagda under hela övningen. Inspelat material 

under mörkerkörningen fick ignoreras och raderas. Problem med mikrofonen under kvällen gjorde att 

det ej gick spela in något ljud under mörkerkörningen heller. Endast anteckningar togs. 

Anteckningarna användes senare endast för att ge större insikt i hur besättningen kommunicerade och 

vad de använde för instrument. Det gav även insikt i vad olika förkortningar och instrument, som 

besättningen använde, var för något. 

Dag två började inspelningarna, vi valde kamera positioner och satte sedan igång dem efter att båten 

lämnat hamn och kommit upp i marschfart. Följande bilder visar kamerornas positionering i hytten. 

Inspelningarna från dag två spelades in under resan till Lysekil ifrån Göteborg. 

 

 

  

4.1.3 Dag 3: 

Dag tre fortsatte inspelningarna i samma form som under dag två, motsvarande sträcka spelades in, 

dock resande i motsatt riktning. Båtarna utgick därmed ifrån Lysekil och lade till vid flottbasen i 

Göteborg. Under dag tre byttes dock båt och en annan besättning spelades in, vilket gjorde att 

kamerautrustningen var tvungen att omplaceras, det skedde utan större hinder eller problem. 

 

 
 

Figur 2: Kamera 1, placerad bakom besättningen i höjd 

med deras huvuden 
Figur 3: Kamera 2, placerad framför besättningen i hyttens 

ena hörn. Kameran fick fästas med packtejp på grund utav 

att det ej fanns något lämpligt kamera fästa för positionen. 

Resultatet var dock endast positivt. 
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4.2 Problem under studiens gång 
Problemen som stöttes på under studiens gång bestod främst av utrustningsproblem. Kamerorna 

krånglade och vid flertal tillfällen kraschade de och fick startas om. Första problemet var att 

utrustningen inte anlände förrän samma dag som den första observationen skulle genomföras. Det 

gjorde att det ej fanns tid till att ladda kamerornas batteri och det gick därmed ej att spela in något 

material den första dagen.  

När materialet anlände så hade vi även ett problem i och med att allting vi beställt inte hade kommit 

med, det som vi saknade mest från beställningen var ett av de extra batterierna som inte kom vilket 

gjorde att en av kamerorna ej hade lika lång batteritid som den andra. 

Det som hade kunnat göras bättre för att undvika dessa problem hade varit om planering och 

beställning av material hade gjorts tidigare. Det hade även underlättat om kunde testats i förväg. 

 

5. Analys och Resultat 

Denna del av rapporten innehåller en genomgång av studiens analys och resultat samt diskussion 

gällande resultatet och en presentation av studiens slutsats. 

 

5.1 Analys 
Alla videoinspelningar redigerades så att alla videoklipp fick två vyer, en från varje kamera, det 

gjordes på grund utav svårigheten med att transkribera två videoinspelningar samtidigt visade sig vara 

för stor och den metoden blev snabbt ineffektiv. Redigeringen genomfördes i Sony Vegas Pro.  

Totalt var det tre videoklipp som grovtranskriberades. Transkriberingarna från videoklippen 

kompletterades med transkriberingen från fokusgruppen och anteckningar gjorda under 

observationerna. Tack vare dessa tre informationskällor gav sedan en mycket bra bild av hur 

aktiviteten av navigering i hög fart såg ut hos AMF under de tre dagarna som observationerna 

genomfördes. 

När transkriberingen hade genomförts påbörjades appliceringen av FRAM. Stegen presenterades 

tidigare i rapporten, under Metoddelen. Första steget var att identifiera funktioner som krävs för att 

normalt lyckas med navigering i hög fart. Efter analys och genomgång av all insamlad data kom 

uppkom det 21 stycken funktioner.  

De funktioner som identifierades från datainsamlingen var följande: 

 

 

Figur 4: Redigerat videoklipp med vy från båda kamerorna. Styrman, Instruktör och Navigatör syns på bilden. 
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1. Rapportera Girriktning 11. Bekräfta Styrmärke 

2. Bekräfta Girriktning 12. Rapportera Girpunkt 

3. Orientering och Identifiering 13. Bekräfta Girpunkt 

4. Rapportera Orientering 14. Beskrivning av miljö 

5. Rapportera kurs 15. Bekräfta beskrivning av miljö. 

6. Bekräfta Kurs 16. Kurskontroll 

7. Lokalisering av Farligheter 17. Avläsning: informationskällor 

8. Rapportera Farligheter  18. Kurskorrigering  

9. Bekräfta Farligheter 19. Förberedelse för Girpunkt 

10. Rapportera Styrmärke 20. Genomför Gir 

   21. Planering av Rutt 

Tabell 1: Tabell med alla identifierade funktioner 

Varje funktion förklaras i detalj nedanför. Funktionera sattes i tabeller och tabellerna fylldes i med 

förklaring över vad funktionen gjorde samt vad som fick funktionen att starta. I tabellerna skrevs även 

funktionernas utdata ut.  Detaljerad information om varje funktion och dess egenskaper följer 

nedanför. 

 

 

5.1.1 Identifierade Funktioner 
 

Rapportera Girriktning 
Input: Genomför Gir 

Output: Bekräfta Girriktning 

Precondition: Orientering och Identifiering 

 

”Rapportera Girriktning” var när navigatören rapporterade för styrman vilken nästa gir(sväng) skulle 

ta för riktning. Funktionen gjordes alltid efter att föregående gir hade avslutats. Funktionen ger 

upphov till en annan funktion som är ”Bekräfta Girriktning”. ”Precondition” är, som tidigare nämnt, 

något som måste vara uppfyllt för att funktionen ska kunna påbörjas. Dock är det inte detta krav som 

sätter igång funktionen utan är bara ett krav som måste vara uppfyllt. ”Precondition” för denna 

funktion är funktionen ”Orientering och Identifiering”. Den funktionen betyder, som namnet påvisar, 

att navigatören måste orienterat sig och identifierat sin position innan han/hon kan rapportera en 

girriktning till styrman. Funktionen ”Rapportera Girriktning” hade endast input, output och 

precondition.  

 

Bekräfta Girriktning 
Input: Rapportera Girriktning 

Output: Rapportera Girpunkt 

 

”Bekräfta Girriktning” var när styrman bekräftade vad navigatören hade rapporterat för girriktning. 

Girriktningen bekräftades genom att styrman svarade med att repetera det som navigatören 

rapporterade, till exempel om navigatören sa ”-nästa babord” så svarade styrman ”-nästa babord”. I 

enstaka fall svarade även styrman med endast ett ”okej” eller ”uppfattat”.  

 
 

Orientering och identifiering 
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Output: Rapportera Girriktning, Rapportering av Orientering, Rapportera Girpunkt, Lokalisering av 

Farligheter. 

Precondition: Avläsning informationskällor 

 

”Orientering och identifiering” syftar på navigatörens uppgift att hela tiden uppdatera sig om vart de är 

genom att identifiera vilka öar och skär båten passerar. Funktionen har ingen direkt input eftersom det 

inte är något som sätter igång funktionen direkt, den ligger hela tiden i bakgrunden och navigatören 

håller ständigt på med uppgiften. Funktionen i sig är enligt datainsamlingen en av de viktigaste och 

mest aktiva funktioner, detta eftersom många andra funktioner ej kan sättas igång eller ens användas 

utan att navigatören vet vart båten är. Precondition för denna funktion är ”Avläsning 

Informationskällor”, förklaring av denna funktion följer längre ner. 

 

 

 

Rapportering av Orientering 
Input: Orientering och identifiering 

Output: Beskrivning av miljö 

Control: Bekräfta beskrivning av miljö. 

 

”Rapportering av Orientering” är en funktion där navigatören har gjort klart för sig vart båten befinner 

sig och sedan rapporterar detta till styrman. Därmed är input för denna funktion, orientering och 

identifiering. Rapporteringen av orienteringen är dock inget som alltid är solklart och det krävs en 

förklaring efter rapporteringen för att styrman ska kunna nå ”common ground” med navigatören. Den 

insamlade data visade att tätt följt av rapporteringen av orientering så följde det en beskrivning av 

miljön. Därmed blir funktionen ”Beskrivning av Miljö” output för ”Rapportering av Orientering”.  

Funktionen ”Rapportering av Orientering har även en kontroll reglerande funktion kopplad till sig, det 

är nämligen ”Bekräfta beskrivning av miljö”. Främst för att när den funktionen genomförts så kan 

navigatören veta att styrman mottagit orienteringen och beskrivningen av miljön och därmed har 

samma kunskap som navigatören själv. 

 

Rapportera Kurs 
Input: Bekräfta Girpunkt 

Output: Bekräfta Kurs 

Precondition: Orientering och Identifiering 

 

”Rapportera kurs” är en funktion som alltid genomfördes efter att girpunkten hade bekräftats av 

styrman, därmed är funktionens input ”Bekräfta Girpunkt”. ”Rapportera kurs”-funktionen 

representerar handlingen av att rapportera en kurs till styrman, handlingen genomförs av navigatören. 

Output för funktionen är bekräftning av kursen som kommer från styrman. För att denna funktion ska 

kunna genomföras så måste navigatören veta vart båten befinner sig och vart den ska så därför har 

denna funktion ”Orientering och Identifiering” som precondition. 

 

 

Bekräfta kurs 
Input: Rapportera Kurs 

Output: Rapportera Styrmärke 

 

”Bekräfta Kurs”-funktionen representerar bekräftningen av kursval som styrman gjorde efter att 

navigatören hade rapporterat kursen. Det skedde genom att styrman svarade navigatören med antingen 

ett ”okej” eller ”uppfattat”, vid ett fåtal tillfällen svarade även styrman genom att repetera kursen som 

navigatören hade repeterat. Input för denna funktion är navigatörens ”Rapportera kurs”. Resultatet av 

bekräftningen av kursval var att navigatören kan gå vidare till nästa funktion som var ”rapportera 

styrmärke”, det är alltså funktionens output. 
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Lokalisering av Farligheter 
Input: Orientering och Identifiering 

Output: Rapportera Farligheter 

Precondition: Avläsning Informationskällor 

 

För att klargöra är ordet ”Farligheter” deltagarnas egen benämning på faror i närheten, därmed har det 

ordet valts istället för ordet ”faror”. ”Lokalisering av Farligheter” var aktiviteten som navigatören 

utförde när denne såg i sina sjökort eller på radar att det fanns objekt som kan vara farliga att komma 

för nära, till exempel grunda sund eller undervattensstenar samt skär som sträcker sig ut i sunden. 

Farligheter är ordet som AMF:s personal använde som samlingsord för farliga objekt eller saker att 

tänka på, som till exempel hur djupt ett sund är eller hur sjögången är. Det kan vara nästan vad som 

helst som vid ignorering kan posera en fara för båten och dess besättning. Lokaliseringen av dessa 

farligheter går till på så sätt att navigatören har koll på var de är någonstans, när han/hon vet detta 

kollar han/hon efter farligheter i området som är markerade i sjökorten eller syns på radarbilden. 

Funktionen i sig varierade väldigt mycket i prestation då det enligt data ibland visade sig vara svårt att 

lokalisera vart en undervattensten var, trots radar, sjökort och plotter. Input för funktionen var 

”Orientering och Identifiering”, som tidigare nämnt startade ”Lokalisering av Farligheter” när 

navigatören visste var båten befann sig och såg i sjökorten att det fanns farligheter i närheten. Output 

för funktionen var ”Rapportering av Farligheter”. När navigatören visste vart farligheterna var så 

rapporterade han/hon dessa till styrman. 

Kravet för att kunna genomföra denna funktion var dock att ”Avläsning av Informationskällor” 

skedde, trots att detta görs innan ”Orientering och Identifiering” genomförs kollade navigatören ändå 

informationskällorna igen för att se var farligheterna var lokaliserade. Precondition för ”Lokalisering 

av Farligheter” var därmed ”Avläsning av Informationskällor”. 

 

 

Rapportera Farligheter 
Input: Bekräfta Styrmärke 

Output: Bekräfta Farligheter 

Precondition: Lokalisera Farligheter 

 

”Rapportera Farligheter” representerar handlingen där navigatören rapporterade farligheterna till 

styrman. Det genomfördes efter att styrman hade bekräftat styrmärke, det var alltså funktionens input.  

För att kunna genomföra ”Rapportera Farligheter” var navigatören tvungen att lokalisera farligheter 

och det var därmed funktionens precondition. Lokaliseringen av farligheter är ej funktionens input på 

grund utav att det inte var det som satte igång rapporteringen av farligheterna utan det var styrmans 

bekräftning av styrmärke som gav navigatören klartecken att starta rapporteringen av farligheter, 

enligt insamlad data. Output för funktionen blev ”Bekräfta Farligheter”.  

 

 

Bekräfta Farligheter 
Input: Rapportera Farligheter 

Output: Förberedelse för Gir 

 

”Bekräfta farligheter” representerar handlingen som styrman genomför efter att navigatören har 

rapporterat farligheter. Bekräftningen sker genom ett svar från styrman i form av ett ”okej” eller 

”uppfattat”. Funktionens output var ”Förberedelse för gir”. 

 

 

Rapportera Styrmärke 
Input: Bekräfta kurs 

Output: Bekräfta Styrmärke 

Precondition: Orientering och Identifiering 
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”Rapportera Styrmärke” startar efter att kursen har bekräftats av styrman. Navigatören väljer ett 

styrmärke och rapporterar detta till styrman. Funktionen resulterar i att styrman kan bekräfta styrmärke 

efter att rapporteringen genomförts. Kravet för att denna funktion ska kunna ske är att navigatören har 

orienterat sig och identifierat båtens position. 

 

 

Bekräfta Styrmärke 
Input: Rapportera styrmärke 

Output: Rapportera Farligheter 

 

”Bekräfta styrmärke” representerar styrmans bekräftning av styrmärke som navigatören tidigare 

rapporterat. Funktionen ger upphov till nästa handling som är navigatörens ”Rapportering av 

Farligheter”.  

 

 

Rapportera Girpunkt 
Input: Bekräfta Girriktning 

Output: Bekräfta Girpunkt 

Precondition: Orientering och Identifiering. 

 

”Rapportera Girpunkt” var handlingen när navigatören identifierade och rapporterade en girpunkt som 

styrman skulle genomföra nästa gir på. Funktionen sattes igång efter att styrman hade bekräftat 

girriktningen och funktionen ger uppphov till funktionen ”bekräfta girpunkt” som också genomförs av 

styrman.  Kravet för funktionen ”Rapportera Girpunkt” var att navigatören var tvungen att veta var 

båten befann sig, därmed var funktionen ”Orientering och Identifiering ”precondition” för funktionen 

”Rapportera Girpunkt”.  

 

 

Bekräfta Girpunkt 
Input: Rapportera Girpunkt 

Output: Rapportera kurs 

 

”Bekräfta Girpunkt” var handlingen som styrman genomförde efter att navigatören hade rapproterat en 

girpunkt. Bekräftningen genomfördes i form av ett svar som antingen var ”okej”, ”uppfattat” eller 

”kontakt”. Svaret ”kontakt” syftar på att styrman har synlig kontakt med girpunkten som navigatören 

rapporterar. Efter att funktionen ”Bekräfta Girpunkt” genomförts så kunde navigatören gå till sin nästa 

handling som var ”Rapportera Kurs”. 

 

 

Beskrivning av miljö 
Input: Rapportering av Orientering 

Output: Bekräfta beskrivning av miljö 

Precondition: Avläsning Informationskällor 

 

Funktionen ”Beskrivning av miljö” är en funktion som skedde lite när som enligt insamlad data och 

därmed svår att sätta en klar input på. Dock i de flesta fallen så genomfördes funktionen efter att 

funktionen ”Rapportering och Orientering” genomförts och valet gjordes därmed att sätta den som 

input till ”Beskrivning av miljö”. Handlingen ”Beskrivning av miljö” genomfördes av navigatören för 

att förklara för styrman vad han/hon menade. När navigatören berättade att de befann sig på en viss 

position , (”Rapportering av Orientering”) så följde där efter en beskrivning av positionen för att 

styrman skulle kunna veta vad navigatören syftade på. Funktionen kunde bara genomföras om 

navigatören hade läst av alla informationskällor, främst sikten ut ur båten i detta fall. 
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Bekräfta beskrivning av miljö 
Input: Beskrivning av miljö 

Output: Rapportering av Orientering 

Precondition: Avläsning Informationskällor 

 

 

”Bekräfta beskrivning av miljö” fungerade på samma vis som föregående ”bekräftningar” gjorde. 

Styrman bekräftar vad navigatören rapporterat genom att svara ”okej”, ”kontakt” eller ”uppfattat”. Det 

som skiljer denna bekräftningen med de föregående är att denna har en ett precondition.  För att kunna 

genomföra och bekräfta beskrivningen måste styrman läsa av sina informationskällor efter att 

navigatören färdigställt sin beskrivning. Den primära informationskällan som styrman i detta fall 

använde sig av var den visuella ut från båten samt ibland även radarn.  Funktionen i sig ger inte 

upphov till någon annan handling, däremot är själva resultatet av handlingen att både navigatören och 

styrman ligger på samma kunskapsnivå om miljön och då kan navigatören ta det i beaktning vid nästa 

rapportering. Funktionen är i sig en slags kontroll för att navigatören ska kunna veta att styrman vet 

vad navigatören syftar på i sina rapporteringar. ”Beskrivning av miljö” är kopplad till input för 

”Bekräfta beskrivning av miljö” då det är den funktionen som startar ”Bekräfta beskrivning av miljö”. 

Valet gjordes också att koppla output från ”Bekräfta beskrivning av miljö” till control-noden på 

”Rapportering av Orientering”. Valet gjordes främst på grund utav att ”Rapprotering av Orientering” 

inte visade sig ha en egen ”bekräftning” så som de andra rapporteringarna hade, dock så hade 

”Beskrivning av miljö” en bekräftning. ”Beskrivning av miljö” och ”Rapportering av Orientering” var 

tätt kopplade enligt insamlad data och därmed gjordes tolkning att ”Bekräfta beskrivning av miljö” 

fungerar som en kontroll reglerande funktion för ”Rapportering av Orientering”.  

 

 

Kurskontroll 
Input: Genomför Gir 

Output:Kurskorrigering 

Control: Planering av rutt 

 

Funktionen ”kurskontroll” representerar handlingen som navigatören genomförde efter varje 

genomförd gir. Den bestod av att navigatören frågade styrman vilken kurs han styrde mot, varpå 

styrman svarade med kursen han styrde på. Därmed jämförde navigatören kursen som styrman styrde 

mot med kursen han tidigare rapporterat. Efter att jämförelsen gjort rapporterade navigatören om det 

behövde ske några kurs korrigeringar, därmed är output för denna funktion, ”Kurskorrigering”. Dock 

genomfördes bara kurskorrigering om deras dåvarande kurs var alldeles för långt ifrån den 

rapporterade kursen. Ett fåtal grader fel gick att styra mot enligt insamlad data. Funktionen har en 

kontroll reglerande funktion kopplad till sig i form av ”Planering av rutt”, anledningen till att den ej är 

kopplad som en ”precondition” är för att ”Planering av rutt” inte är nödvändigt för att göra dessa 

specifika kurskontroller. Dock hade besättningen en planerad rutt vilket gör att tolkningen av 

handlingen istället blev en kontroll reglerande handling, besättningen har mer kontroll på vilka kurser 

som är bra och vilka som är dåliga om de har en planerad rutt. Flera separata kurskontroller resulterar i 

den planerade rutten vilket gör att om det finns en planerad rutt finns det möjlighet för besättningen att 

uppnå en större kontroll över navigeringen.  

 

 

Avläsning Informationskällor 
Output: Orientering och Identifiering, Lokalisering av Farligheter, Beskrivning av Miljö, Bekräfta 

beskrivning av miljö, Förberedelse Gir. 

 

Funktionen ”Avläsning Informationskällor” representerar handlingen som både navigatör och styrman 

genomförde när de kollade efter relevant information i sina instrument och ut från båten. De stora 

informationskällorna var radar, plotter, sjökort och visuellt ut från båten. Navigatören använde alla 

dessa källor medan styrman använde sig av radar och den visuella informationen ut från båten.  

Funktionen har ej någon input då det inte fanns nån klar handling som satte igång avläsningen. 
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Funktionen var istället något som hela tiden skedde i bakgrunden till de andra funktionerna och 

därmed har valet gjorts att ej koppla någon input till funktionen. ”Avläsning Informationskällor” 

tolkas därmed som någon slags start funktion i modellen. 

 

 

 

Kurskorrigering 
Input: Kurskontroll 

Precondition: Planering av Rutt 

 

Kurskorrigering är en funktion som inte alltid genomfördes, det berodde främst på vad kurskontrollen 

resulterade i. Kurskorrigeringen gick till på följande sätt, efter att kurskontrollen gjorts så rapporterar 

navigatören en ändring i kursen, om det är nödvändigt, som styrman rättar sig efter och styr mot.  

Valet att använda en ”precondition” för funktionen har gjorts på den grund att under observationerna 

så genomförde besättningen en planering av rutt. Det skulle gå att genomföra kurskorrigering även 

utan en planerad kurs, till exempel så att båten ej åker in i en ö eller något annat som kan posera en 

fara för båten. Dock eftersom besättningen hade en planerad rutt så rättade dem sig efter den och 

därmed blir motiveringen klar varför kurskorrigeringen endast kunde ske, i detta sammanhang, med 

hjälp av en planerad rutt.  

 

 

Förberedelse för Gir 
Output: Girning 

Precondition: Rapportera Girpunkt, Avläsning Informationskällor. 

Control: Bekräfta Farligheter 

 

Funktionen ”Förberedelse för Gir” representerar handlingen som styrman genomförde när båten 

närmade sig sin girpunkt. Först rapporterade styrman till navigatören att de närmade sig girpunkt, 

rapporteringen såg alltid likadan ut. Styrman sa alltid ”närmar mig girpunkt”. Därefter kollade styrman 

ut genom båten, åt det håll giren skulle ske åt, för att försäkra sig om att inga andra båtar var i vägen 

när han/hon girade. Därmed är ”precondition” för funktionen ”Förberedelse för Gir” funktionen 

”Avläsning Informationskällor”. Funktionen har även en kontroll reglerande funktion i form av 

”Bekräfta Farligheter”, valet att använda denna funktion som en kontroll funktion till ”Förberedelse 

för gir” gjordes på grund av att efter farligheter har bekräftats så kunde navigatören helt lämna giren åt 

styrman. Navigatören kunde istället börja kolla efter nästa gir då denne visste att styrman hade 

tillräcklig kunskap för att på ett säkert sätt kunna genomföra den närliggande giren.  

 

 

Girning 
Input: Förberedelse för Gir 

Output: Rapportera Girriktning 

 

”Girning” representerar handlingen som styrman genomförde vid girpunkt. Styrman rapporterade att 

denne nu började gira och därefter justerade styrman ratten till önskad girning. Efter att girningen 

genomförts så rapporterade navigatören nästa girriktning.  

 

 

Planering av Rutt 
Output: Kurskontroll, Kurskorrigering 

 

”Planering av Rutt” skedde innan båten lämnade hamn och bestod utav att navigatören ritade in en 

bana i sjökorten med hjälp av spritpennor och en gradskiva. Eftersom handlingen genomfördes innan 

båten var i rörelse och navigeringen hade påbörjats gjordes valet att ej koppla någon input till 

funktionen. Det gick inte heller att ignorera denna handling då den ansågs vara av alldeles för stort 
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värde för att ignorera. ”Planerandet av 

rutt” gav upphov till en planerad rutt 

som i sin tur påverkade hur 

kurskontrollerna och 

kurskorrigeringarna gjordes. 

 

 
5.1.2 Funktioner och 
Hexagoner 
När alla funktioner identifierats så 

ritades funktionerna ut i FRAM – 

hexagoner. Hollnagel har valt 

hexagoner som form på grund utav 

de sex aspekterna som FRAM 

använder sig av. Funktionerna ritas 

in i dessa hexagoner för att sedan 

kopplas ihop i ett större nätverk av 

hexagoner som i sin helhet blir den 

grafiska representationen av FRAM. 

Figur 5 visar hur dessa hexagoner 

ser ut och hur de är presenterade. 

Varje hexagon har sex noder kopplade till sig. I varje nod står det en bokstav. Bokstäverna står för de 

sex aspekterna FRAM använder sig av för att förklara en funktion, de är följande; Input, Time, 

Control, Output, Precondition och Resource. Noderna kopplas sedan ihop med andra hexagoners 

noder för att på så vis presentera varje funktions relation till varandra. I mitten av varje hexagon står 

namnet på hexagonens funktion. Dessa namn är oftast byggda på så vis att det direkt går att se vad 

funktionen gör för något. Figuren av hexagonen här till exempel, ”Bekräfta Girriktning” representerar 

helt enkelt när styrman bekräftar nästa girs riktning som navigatören har rapporterat. Bekräftningen i 

detta fall består av ett enkelt svar från styrman i form av ”okej” eller en repetering av vad navigatören 

rapporterade, till exempel ”nästa styrbord”.  Hexagonerna och kopplingsschemat ritades i Photoshop. 

 

Efter att hela kartan över alla funktioner och deras hexagoner hade ritats ut påbörjades arbetet med att 

koppla samman de noder som var möjliga att koppla med varandra. Det är viktigt att påpeka att alla 

noder ej måste användas utan det beror helt på systemet som modellen ska förklara samt vilken nivå 

modellens förklaringsnivå ska ligga på. Dock måste alla funktioner, förutom start och stopp 

funktioner, erhålla en input och en output.  Nedanför syns två figurer, den ena är FRAM-modellen 

utan kopplingar och den andra figuren är med kopplingar och variabilitet markerade.  

Figur 5: FRAM-hexagon med de sex aspekterna utritade. 

Funktionen för denna hexagon är ”Bekräfta Girriktning”.  

Figur 6: FRAM-modellen utan kopplingar. Här syns alla funktioner, en funktion för varje hexagon. Större 

bild över modellen återfinns i appendix.  



24  

 

 

 
5.1.3 FRAM-modellen 
 

FRAM-modellen som skapats ovanför(Figur 7) reflekterar endast så som navigeringen var under 

datainsamlingen. Det är alltså ingen universell modell över hur navigering till sjöss går till utan endast 

en modell över hur navigering för AMF går till i form av normala prestationer.  

 

I figurerna ovan(Figur 6, Figur 7) syns det ganska väl att modellen blev mycket komplex och ganska 

svåröverskådlig, åtminstone dess grafiska form. Anledningen till att använda den grafiska formen är 

för att läsaren ska ha en möjlighet till att lättare se systemens komplexitet och därmed lättare förstå 

den textuella förklaringen av FRAM. Komplexiteten framgår i den visuella beskrivningen men 

detaljerna bör beskrivas närmare. 

 

Alla linjer representerar olika kopplingar mellan funktionerna samt beroende på vilken nod linjerna är 

kopplade till går det att se funktionernas relation till varandra. Till exempel om funktion x har en linje 

som går från O, som är output, till noden I på funktion y betyder det att funktion x:s output eller 

resultat resulterar i att funktion y startar. Varje sträck betyder olika beroende på vilken nod sträcket 

startar i och i vilken det slutar. De rödmarkerade sträcken med en böljande linje över sig markerar 

variabilitet mellan funktion, alltså funktionerna i sig har ingen direkt variabilitet men överlämningen 

mellan funktionerna har det. Denna typ av variabilitet kallas extern variabilitet. Den interna 

variabiliteten markeras av ett s-format sträck inom hexagonerna. Den interna variabiliteten syftar på 

att det är funktionen i sig som har hög variabilitet.  

 

Funktionerna som hade hög variabilitet var följande: ”Beskrivning av miljö”, ”Orientering och 

Identifiering”, ”Rapportering av Orientering” samt ”Lokalisering av Farligheter”. Det var dessa 

funktioner som, enligt insamlad data, orsakade förvirring och sänkning av fart eller fulla stopp. 

Därmed bedömdes dessa funktioner ha en högre variabilitet än de funktioner som ej orsakade något 

liknande, som i sin tur då tilldelas en låg variabilitet.  

 

 

 

Figur 7: FRAM-modellen med alla kopplingar och variabilitet utmarkerad. 
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5.1.4 Variabilitet i funktionerna 
 

Beskrivning av miljö 
Funktionen beskrivning av miljö varierade otroligt mycket vad gäller prestation och resultat. Vid vissa 

tillfällen fungerade beskrivningen av miljön väldigt bra och det gick fort, det skapades inga 

konsekvenser utav funktionen när den gick rätt till. Dock visade insamlad data att funktionen också 

kunde orsaka problem, det vill säga när resultatet av beskrivningen som navigatören framför inte är 

tillräckligt bra för att styrman ska kunna identifiera miljön.  Ett utdrag ur transkriberingen med ett 

exempel på hur det såg ut när funktionen ej fungerade optimalt. För att sätta utdraget i kontext så har 

navigatören precis innan rapporterat en orientering och ska sedan förklara vad han/hon menade genom 

en kort beskrivning.  

 

Inspelning 2 

Na = Navigatör, St = Styrman 

Start 11:25 

Na två små öar 

St njae, det är ett par bränningar va 

Na ahh exakt så är det en friliggande blåkurva bortom där 

St ahh, inte kontakt än 

Na ah ok 

St jag drar ner lite eller? 

Na ah det kan du göra 

St det är mellan dem va 

Na ah vi ska till styrbord land på kummeln där 

Stop 11:38 

 
I transkriberingen ovan syns det tydligt att beskrivningen av ”två små öar” inte alls är tillräcklig för att 

styrman ska kunna identifiera vad navigatören menar. Det hela resulterar i att styrman begär att få dra 

ner lite på farten så att båten, i detta fall, går till en väldigt låg fart. Farten på båten saktas ner och 

styrman samt navigatören börjar försöka reda ut vart dem ska, just i detta utdrag syns det att direkt 

efter att farten sänkts så börjar styrman förstå vad navigatören syftade på. 

 
 
Orientering och Identifiering 
Funktionen ”Orientering och Identifiering” är en av de funktioner som är svåra att bedöma variabilitet 

på eftersom det oftast inte syns i kommunikationen mellan styrman och navigatören. Det syns inte 

främst för att ”orienteringen och identifieringen” är en aktivitet som oftast endast navigatören deltog i 

om inte denne säger rakt ut att han/hon har svårt att hitta något. Insamlad data visade dock att 

variabilitet förekom och valet har därför gjort att markera denna funktion som en funktion med hög 

variabilitet. För att visa hur variabiliteten kunde se ut så presenteras det två utdrag ur en av 

transkriberingarna nedan. 

 

Inspelning 2 

Na = Navigatör, St = Styrman 

Start 12:12 

St japp 

St vafan ser du ön 

St (kollar runt, letar aktivt) 

Na jaa det måste nästan vara den klockan nio där 

St ahh där va den ja, okej 

Na den är större än vad man tror 

St ah 

Na jag trodde också vi skulle vara närmare, vi har en blåkurva här klockan elva nu 

Stop 12:28 
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I utdraget syns det relativt tydligt att navigatören ej är säker på sin orientering och identifiering. Det 

framgår när styrman frågar ifall navigatören ser en specifik ö. Navigatören svarar med att det ”måste 

nästan vara den”. Ordvalet i svaret tyder på osäkerhet, navigatören bekräftar sedan denna osäkerhet 

genom att senare i utdraget säga ”jag trodde också vi skulle vara närmare”.  

 

 

Inspelning 2 

Na = Navigatör, St = Styrman 

Start 19:21 

Na det ska finnas en fyr här klockan tolv som jag inte lyckats lokalisera antar du kan se här 

St ahh den är rätt långt bort 

Na jaa, exakt 

Na meeene 

St jag tror att det är den kanske 

Na (kollar och bläddrar i sjökort hela tiden) 

St kanske är den 

Na ahh men vi går på kurs en femma i sundet så ångar vi den sen 

Na stämmer du av när du ser den? 

Stop 19:34 

 

Utdraget ovan visar också på ett tillfälle då navigatören var osäker på sin orientering och identifiering. 

Exemplet ovan är tydligare än föregående utdrag då navigatören säger rakt ut att han/hon ej lyckats 

identifiera en fyr.  

 
 
Rapportering av Orientering 
Funktionen ”Rapportering av Orientering” visade sig ha ganska hög variabilitet. Funktionen skulle 

kunna förväxlas med ”Beskrivning av miljö” då en orientering kan innehålla en viss beskrivning dock 

gjordes valet att separera dessa funktioner till två stycken istället för en större, främst för att den 

funktionen då skulle ligga på en helt annan förklaringsnivå än resterande funktioner i modellen.  

Även här har ett utdrag valts för att visa hur funktionen såg ut när resultatet ej var tillräckligt bra. 

 

 

Inspelning 2 

Na = Navigatör, St = Styrman 

Start 19:57 

Na orientering 

Na efter vi har passerat babords land så kommer vi gå upp babord 

St japp 

Na  husen (pekar ut) kommer vara styrbords sida sen 

St okej 

Na det är mer öar på babord sida om den, det är den bästa beskrivningen jag kan ge dig 

St (skrattar) okej 

Stop 20:19 

 

Utdraget ovan visar kommunikationen mellan navigatören och styrman när navigatören rapporterar en 

orientering. I utdraget så syns det att rapporteringen är väldigt liten, ”det är mer öar på babord sida om 

den, det är den bästa beskrivning jag kan ge dig”. Svaret som styrman ger är endast ett skrattande 

”okej” vilket tyder på att rapporteringen är lustig på grund av sin otillräcklighet. I fallet ovan är det 

förmodligen för att orienteringen är så pass innehållsfattig på grund av den närliggande miljön. Det 

fanns inte mycket att orientera sig efter. Utdraget ovan är ett exempel på när funktionen ej gick 

smidigt till. 
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Lokalisering av Farligheter 
Funktionen ”Lokalisering av Farligheter” visade sig också erhålla en hög variabilitet enligt insamlad 

data. Främst berodde variabiliteten i denna funktion på miljön. De allra flesta gånger som funktionen 

ej gick igenom på ett smidigt sätt berodde det på farligheter i form av undervattensstenar som visade 

sig vara svåra att lokalisera. Ett utdrag ur transkriberingen som visar detta följer nedanför. 

 

 

Inspelning 2 

Na = Navigatör, St = Styrman 

Start 09:00 

Na sen vid nästa ö-samling lite längre upp, du ser massa kullar där (pekar ut och kollar ut) 

St (gäspar) jaa 

Na klockan elva där, svarta kullar 

St jaa aaa 

Na till höger om dem ligger det en liten ö och en undervattens sten som jag inte har  lokaliserat 

St okej 

Na du har den ungefär klockan halv tolv, jag tror det är (pekar igen) vänster masten där

 precis. Ser du att det bryter lite där 

St ah kontakt 

Na kanske ska tas om babord 

Slut 09:23 

 
 
I utdraget ovan syns det klart och tydligt att navigatören har problem med att lokalisera en 

undervattensten som kan posera som en farlighet om båten kommer för nära den. Resultatet av att 

stenen är svår att lokalisera blir att navigatören framstår som osäker genom att lite vagt föreslå för 

styrman vilket håll stenen ska tas om, detta i form av sista meningen i transkriberingen ”kanske ska tas 

om babord”. Det skiljer sig lite ifrån de andra rapporteringarna då navigatören alltid berättar för 

styrman vilken sida denne ska ta hindret om.  

 
 
5.1.5 Variabilitet mellan funktionerna 
 

Det återfanns även variabilitet mellan funktionerna. Extern variabilitet som inte kunde direkt kopplas 

till en ensam funktion och därmed valdes att lägga mellan två funktioner. I modellen markeras denna 

variabilitet med ett rött sträck som har en röd böljande linje över sig.  

Funktioner med variabilitet mellan sig var ”Rapportera Styrmärke” – ”Bekräfta Styrmärke”, 

”Rapportera Farligheter”- ”Bekräfta Farligheter”, ”Bekräfta Girpunkt”- ”Rapportera Girpunkt” 

 

Rapportera Styrmärke – Bekräfta Styrmärke 

Variabiliteten mellan dessa funktioner var också först svår att definiera då det som var oklart i dessa 

situationer skulle kunna tolkas som en del av funktionen ”Beskrivning av miljö”. Dock gjordes valet 

att lägga in variabilitet här eftersom funktionen ”Rapportera Styrmärke” normalt sett innehöll en viss 

beskrivning i sig och därmed borde skiljas ifrån funktionen ”Beskrivning av miljö”. Nedan följer ett 

utdrag ur transkriberingen utav en av inspelningarna, utdraget visar hur variabiliteten kunde se ut 

mellan ”Rapportera Styrmärke” – ”Bekräfta Styrmärke”. 

 

 

Inspelning 2 

Na = Navigatör, St = Styrman 

Start 04:25 

Na du kan hålla utgående styrmärke en femma i sundet(pekar ännu en gång) mellan de två små 

öarna klockan ett och halv tolv, har du kontakt med dem? 

St ööööhhh njaa 

Na här (pekar igen med armen) 
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St (pekar med sin arm också för att se så de menar samma grej) 

Na ahh där styrmärket 

St ahh japp 

Stop 04:40 

 

 

Rapportera Farligheter -  Bekräfta Farligheter 

Variabiliteten mellan dessa funktioner syntes i transkriberingarna en hel del och främst bestod det av 

tillfällen då navigatören visste att en farlighet snart skulle närma sig, detta såg han/hon i radarn och i 

sina sjökort. Navigatören visste att farligheten var på väg och rapporterade den utan att ha lokaliserat 

den, därmed blir det en variabilitet mellan rapporteringen och bekräftandet av farligheter eftersom 

farligheten har rapporterats men ej kan bekräftats då styrman inte fått den lokaliserat för sig. Nedan 

följer ett utdrag ur en av transkriberingarna som visar detta. 

 

Inspelning 4 

Na = Navigatör, St = Styrman 

Start 14:07 

St jaa 

Na du ser inte lillstenen än så du kan styra, komma till 155 

St 155 ja 

Na sänker vi lite till dess att vi har identifierat stenen, där nu ser jag den, nu bryter det vid 

näsan, där skjuter den 

St (sänker farten en aning) 

St japp, kontakt 

Stop 14:27 

 

 

Navigatören säger här i utdraget att styrman ska sakta ner farten tills han fick möjlighet att berätta för 

styrman vart undervattensstenen, som var farligheten i detta fall, befann sig. Variabiliteten här kan 

förväxlas med variabiliteten hos ”Lokalisering av Farligheter” dock fanns det fall, som det som 

presenteras ovan, som befanns sig i en gråzon mellan lokalisering, rapportering och bekräftning. Med 

det i åtanke gjordes valet att även lägga en variabilitet mellan funktionerna ”Rapportera Farligheter” 

och ”Bekräfta Farligheter”. 

 

Rapportera Girpunkt – Bekräfta Girpunkt 

Slutligen bedömdes även funktionerna ”Rapportera Girpunkt” och ”Bekräfta Girpunkt” erhålla en 

variabilitet så pass stor att den kunde uppmärksammas. Nedan följer ett utdrag ur transkriptionen från 

en av inspelningarna. 

 

Inspelning 2 

Na = Navigatör, St = Styrman 

Start 06:42 

Na nästa babord, girpunkt klockan (pekar ut ) elva, inte första utan andra ön, hittersta 

 udden, den lite bulligare 

St mm (börjar kolla sig omkring, flyttar sig lite i stolen för att se vad Na pratar om) 

Na två öar där(pekar igen) 

St japp kontakt 

Stop 06:52 

Det som ska framhävas i detta utdrag är att det tog en stund för styrman att förstå vilken girpunkt 

navigatören syftade på. Utdraget visar alltså en situation av flera där styrman inte direkt förstod vilken 

punkt navigatören ville att han/hon skulle gira på vilket som sagt visar på en högre variabilitet som 

måste uppmärksammas. 
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5.2 Resultat 
Modellen är en kartläggning av hur navigeringen i hög fart ser ut för AMF under normala 

omständigheter. Det modellen behandlar är uppgifterna och handlingarna som tillsammans bygger 

JCS:et, navigering i hög fart i en maritim miljö. Modellen behandlar även systemets variabilitet. I 

modellen är variabiliteten markerad i de funktioner som bedömdes inneha hög variabilitet och på tre 

ställen, markerad mellan funktioner.  

I analysen gick det framkom det att variabiliteten, under observationerna, främst orsakade förvirring 

vilket i sin tur ledde till att styrman var tvungen att sänka båtens hastighet och ibland komma till fullt 

stopp. Variabiliteten låg främst i funktioner som krävde en överföring och beskrivning av information 

från styrman till navigatör eller från navigatör till styrman. Det var de beskrivande elementen som 

visade sig vara de som främst orsakade förvirringen där den uppstod. För att få styrman och 

navigatören att nå en ”common ground” krävs det en viss nivå av detalj i beskrivningarna av 

informationen. Detaljnivån som krävdes i beskrivningarna varierade och det var endast när de inte var 

tillräckliga som det upptäcktes ungefär var denna nivå låg, när beskrivningarna inte var tillräckliga 

skapades det förvirring hos den mottagande parten och i de mest extrema fall under observationerna 

fick styrman gå från marschfart till stillastående antingen på egen begäran eller på begäran av 

navigatören.  

 

I modellen syns det hur navigeringsmetoden såg ut för AMF under observationerna. Modellen visar 

främst hur varje enskild gir planerades och genomfördes. En hel resa från punkt A till punkt B bestod 

av flertal girar och efter att en gir genomförts så planerades nästa direkt.  

Det visade sig vara en form av en loop. Loopen syns även i modellen. De funktioner som ingick i 

loopen var följande: Rapportera Girriktning, Bekräfta Girriktning, Rapportera Girpunkt, Bekräfta 

Girpunkt, Rapportera Kurs, Bekräfta kurs, Rapportera Styrmärke, Bekräfta Styrmärke, Rapportera 

Farligheter, Bekräfta Farligheter, Förberedelse för Gir, Genomför Gir. Navigering skedde i den 

ordning som funktionera presenterades i. Föregående funktion sätter igång nästkommande funktion, 

med undantag för de två sista funktionerna som sätts igång utav en fysisk aktivitet, nämligen att båten 

närmar sig girpunkt. När en gir hade genomförts påbörjades rapporteringen av nästkommande gir, 

även en kurskontroll genomfördes efter varje gir, dock startade ej kurskontrollen nästa gir utan stod 

utanför loopen som en egen funktion då funktionen inte alltid genomfördes. Valet gjordes därmed att 

inte låta funktionen ”kurskontroll” markera slutet för en gir och påbörjandet utan en ny utan, som 

nämnt ovan, fick funktionen ”Genomför Gir” markera slutet för en gir och påbörjandet av en ny. 

Navigeringsmetoden skulle kunna kallas en ”Avlastningsmetodik” på grund utav rapporteringarna och 

bekräftningarna. När en bekräftning genomförs från styrman avlastar det en bit av navigatörens arbete. 

Det avlastar för att navigatören därmed får veta att styrman vet vart han/hon ska och då kan 

navigatören gå över till nästa uppgift samt därmed helt släppa föregående uppgift och dess 

information. 

 

Modellen har fler funktioner än de som räknades upp ovan. Dock var dessa funktioner som inte ingick 

i navigeringsloopen. De var dock essentiella för att navigeringen skulle lyckas samt för att 

navigeringsloopen skulle fungera.  

 

I studiens analys del tas det upp funktioner vars variabilitet var hög och enligt analysen kunde orsaka 

problem för hela det sociotekniska systemet som är navigering i hög fart. Den främsta orsaken till 

variabiliteten i dessa funktioner var de element när navigatör och styrman försökte nå ”common 

ground”. Det är svårt att förbättra en persons förmåga att förklara saker och den bästa åtgärden som 

jag tror kan lösa problemet är att utse navigerings team. Tanken är då att dessa navigeringsteam alltid 

ska navigera ihop och på detta vis lära känna varandra och efter ett tag på ett bättre sätt förstå 

varandra. Det kommer göra att deras kommunikation kommer förbättras med tiden och därmed 

kommer de ha lättare för att nå ”common ground” när detta behövs. 
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6. Diskussion och Slutsats 

 

6.1 Metoddiskussion 
FRAM har varit studiens analysmetod och det delvisa syftet med studien har varit att undersöka om 

FRAM går att applicera på en problematik inom den maritima världen.  

Studien visade att FRAM, med framgång, kan användas på problemområden inom den maritima 

miljön. 

Det har dock funnits en del problematiska moment med appliceringen av FRAM.  

De största problemet var att det fanns en del oklarheter i hur den skulle operationaliseras. Det var 

främst på grund av att Hollnagel mest har beskrivit metoden på en teoretisk nivå utan klara praktiska 

kopplingar (Hollnagel, 2012). Det innebar, i fallet för denna studie, att jag som forskare själv fick 

välja vilken nivå analysen hamnade på i avseende till detaljnivå. Den negativa aspekten av det är att 

det är möjligt att en annan forskare skulle kunna göra en analys på samma material men hamna på en 

helt annan detaljnivå och därmed en helt annan modell. Det beror helt och hållet på forskaren och vad 

denne själv känner är det bästa sättet att presentera modellen på. Det gör att FRAM modellen lätt 

tappar validitet om den inte stärks med bevis från datainsamling i form av, till exempel, citat eller 

transkriptionsutdrag. 

Trots den negativa aspekten finns det även en mycket positiv sida av FRAM. Det positiva med 

FRAM, i denna studie, var att den grafiska illustrationen av FRAM tillsammans med den textuella 

beskrivningen gav en mycket bra och förklarande bild av hur studiens JCS fungerade.  

Det bör dock sägas att den grafiska modellen av FRAM är mycket svårtolkad utan den textuella 

beskrivningen och klarar sig absolut inte utan den.  

FRAM behöver definitivt utvecklas mer då metoden har potential, dock är den just nu alldeles för 

svagt kopplad till praktisk användning för att kunna användas effektivt och utan större hinder.  

 

6.2 Diskussion 
Under studiens datainsamling så var vädret ej något problem, enligt besättningarna som deltog i 

studiens observationer så var det endast vid ett av tillfällena som vädret hade kunnat orsaka problem i 

form av störningar av radarbilden. Det var sista observationen som vädret var till smärre irritation för 

besättningen, det var ”krabbgång” på sjön. Krabbgång betyder att vågorna var korta men höga och det 

kunde enligt besättningen orsaka felaktig radarbild ibland. Det var dock inget problem under 

observationen när besättningen tillfrågades, därmed stördes ej datainsamlingen av vädret.  

Instruktörerna som var med besättningarna under deras navigeringspass kan haft en inverkan på hur de 

betedde sig. De betedde sig förmodligen var rätt och exakt när instruktören deltog än om han/hon ej 

deltagit. Instruktörens roll var däremot, som tidigare nämnt, endast att utvärdera dem efter ett pass och 

ej ge instruktioner under navigeringspasset. Därmed har instruktörens påverkan på studiens 

datainsamlingen varit av begränsad karaktär. Deltagarna uppförde sig och navigerade förmodligen lite 

mer exakt som besättningar från AMF ska göra under normala omständigheter tack vare instruktörens 

medverkan. Dock var stämningen väldigt kamratlig eftersom instruktörerna och besättningarna 

verkade känna varandra väl vilket gav intrycket av att instruktören ej påverkade besättningen 

nämnvärt. Bedömningen har gjorts att instruktörens deltagande ej påverkade studiens datainsamling 

negativt. Modellen visar, trots instruktörens inverkan, AMF:s sätt att navigera i hög fart och dess 

normala prestation. 

 

Studien har med framgång applicerat FRAM-metoden på en problematik i en maritim miljö. Resultatet 

av studien blev modellen av AMF:s navigering i hög fart i en maritim miljö. Tack vare modellen som 
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tagits fram kan nu AMF se hur deras metodik verkligen ser ut i praktiken och anpassa sin vidare 

utveckling utefter denna modell. Även om AMF anser att de inte är intresserade av att förbättra eller 

förändra sin navigeringsmetodik så finns det i alla fall nu en grund för dem att stå på.  

 

Resultatet visar, enligt mig, en klar koppling mellan variabiliteten i systemet och ETTO-principen. Jag 

tolkar variabiliteten i de beskrivande/förklarande funktionerna som en form av ETTO. Främst på 

grund av att de kortare beskrivningarna som gavs, som också tog minst tid, var de som orsakade 

förvirring hos någon av besättningsmännen. ETTO och ”Common Ground” går lite hand i hand tolkar 

jag det även som. När besättningsmännen har samma ”Common Ground” och förstår varandra går det 

mycket fortare för dem att navigera och de behöver inte vara lika noggranna som när de inte förstår 

varandra riktigt.  Detta tolkar jag som en uppoffring av noggrannhet för att nå högre effektivitet.  

 

AMF använder sig av dynamisk navigering (GSFK). Utifrån studiens resultat kan man tydligt se att de 

verkligen följer GSFK, dock med vissa tillägg. Det räcker inte, enligt mig, att bara nämna GSFK när 

de använder sig av så många bekräftningar från styrman, dock är det förståeligt att de endast använt de 

verkliga grunderna för att förklara metoden, i syfte att förenkla presentation av metoden.  

 

Ett förslag är att döpa om metoden ”Dynamisk Navigering” till något större och bredare begrepp. 

 

Navigeringsmetoden som AMF använder, kan som tidigare nämnt, kallas för en ”Avlastningsmetodik” 

på grund av bekräftningarna. När en bekräftning genomförs från styrman så avlastar det en bit av 

navigatörens arbete. Bekräftningen fungerar som en avlastning för att navigatören därmed får veta att 

styrman vet vart han/hon ska och då kan navigatören gå över till nästa uppgift och släppa föregående 

uppgift och information. Det lättar därmed på navigatörens arbetsbörda. Jag skulle därför vilja kalla 

AMF:s metod för ”Dynamisk Avlastningsnavigering” eller kanske ”Dynamisk Navigering med 

Avlastning” istället. Förslaget är främst för att få ett mer precist namn för metoden och avlastningen 

spelar, enligt mig en så pass stor roll att den borde uppmärksammas mer.  

 

Det syns tydligt i FRAM-modellen att avlastningen är en stor del av navigeringen. Jag tolkar det som 

att det är ett bra sätt att förenkla navigatörens arbete på. I och med att avlastningen sker lämnas inget 

åt slumpen, givet att styrman alltid frågar vad navigatören menar när osäkerhet eller förvirring uppstår. 

För att nå ”Common Ground” i AMF:s miljö krävs det dock att både styrman och navigatör har 

erhållit samma utbildning och har liknande kunskap vad gäller deras sätt att arbeta och kommunicera 

på.  

FRAM använder sig av funktionell resonans för att förklara hur olyckor i ett sociotekniskt system kan 

uppstå. En viktig fråga är därför om föreliggande system har en potential för funktionell resonans. 

Resultatet visar tydligt att systemet har en resonans. När resultatet av en funktion ej blir som förväntat 

så kan den negativa, eller positiva, påverkningen överföras till andra funktioner och påverka den på ett 

negativt eller positivt sätt. För att förklara det med ett exempel kan jag använda mig av de funktioner 

som på något sätt påverkas av en beskrivande funktion med hög variabilitet. När navigatören 

rapporterar en orientering (funktion: Rapportera Orientering, som har en hög variabilitet) och 

rapporteringen ej är fullständig så kan det leda till navigatörens beskrivning av miljö (funktion: 

Beskrivning av miljö) försvåras. I extrema fall kanske det leder till att styrman ej kan bekräfta 

beskrivningen av miljön (funktion: bekräfta beskrivning av miljö) vilket i sin tur leder till att 

”Rapporteringen av Orientering” ej kan kontrolleras och styrman helt och hållet tappar bort var dem är 

någonstans. Om ingen åtgärd tas i ett sådant fall i form utav sänkning av hastighet eller fullstopp så 

kan det förmodligen leda till en kollision med ett skär eller ett grund. Dock är människor ofta duktiga 

på att undvika olyckor och skulle förmodligen i en situation som den ovan, sänka farten. 

Besättningarna som deltog i denna studie hade alla minst 5 års erfarenhet av navigering med stridsbåt 

90H i skärgårdar och därmed vet de att de ska sänka farten när de är osäkra alternativt stanna båten 

helt.  

Vidare studier på området skulle kunna vara en FRAM-modell av navigering i hög fart vid 

stridssimulering. Dels för att se hur besättningen arbetar under press och hur metodiken förändras, om 

den ens gör det. Det skulle även vara intressant att se vilka funktioner ökar i variabilitet eller ändras i 

variabilitet. I en stridssimulering finns det fler faktorer att ta i beaktning än vid vanlig navigering, till 
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exempel strategiska vägar att åka för att minska eldtagning eller för att maximera eldgivning mot ett 

mål. Det tror jag skulle förändra variabiliteten hos en del av funktioner.  

 

En sådan studie skulle kunna genomföras på liknande sätt som denna studie genomförts, med hjälp av 

GoPro-kameror och mikrofoner. Det skulle förmodligen vara av intresse att intervjua besättningen 

efter stridssimuleringen samt försöka mäta deras stressnivå innan och efter stridssimuleringen. Det 

kanske till och med är möjligt att mäta stressnivån under stridssimuleringen med hjälp av pulsmätare 

som då besättningarna skulle utrustas med. Främst för att mäta hjärtfrekvensen och koppla till 

tidsrelaterade frågor om stridssimuleringen går det kanske komma fram till hur mycket stress 

besättningen utsattes för, det går förmodligen endast undersöka det till en viss nivå.  

 

6.3 Slutsats 
Studiens huvudfråga var ”Hur ser den normala prestationen av navigering i hög fart ut för AMF och 

hur påverkas systemet av de olika funktionernas variabilitet?” och tack vare modellen som skapats av 

de data som samlats in har den frågan besvarats på ett tillfredställande sätt. FRAM-modellen som har 

byggts är på inget sätt klanderfri utan har sina för och nackdelar. Fördelen med FRAM modellen, som 

tagits fram, är att den ligger på en sådan detaljnivå att nästintill vem som helst har förutsättning för att 

läsa den och förstå vad den syftar på samt vad den förklarar. Det utan någon högre kunskap om 

navigering till sjöss eller om utrustningen som AMF använder för att navigera.  

 

Det negativa med modellen och dess förklaring är att den är väldigt lång och tar tid att sätta sig in i. 

Modellen är stor och ganska komplex när det kommer till kopplingarna mellan funktionerna. Dock 

uppfyller modellen och dess tillhörande textförklaring sitt syfte, som var att måla upp en bild av hur 

hög farts navigering ser ut för AMF.  

 

Studiens delfrågor har även de besvarats: 1)”Fungerar appliceringen av FRAM som metod inom den 

maritima miljön?” och 2)”Hur varierar prestationen i navigering i hög fart normalt sett?”. Eftersom 

studien nått ett tillfredställande resultat dras slutsatsen att det är möjligt att applicera FRAM inom den 

maritima miljön. FRAM-modellen tagits fram är en bild av hur prestationen för AMF ser ut normalt 

sett samt hur vissa funktioner varierar, vilket besvarar den andra delfrågan.  

 

Trots att appliceringen av FRAM har fungerat kan det diskuteras hur effektiv metoden är i sitt 

nuvarande skick. Metoden är ny och håller fortfarande på att testas samt utvecklas. Jag själv skulle 

föredra om det samlades in fler FRAM-modeller som applicerats och använts inom flera olika 

områden. Främst för att se hur andra forskare har applicerat metoden på andra miljöer och ifall de 

skiljer sig ifrån hur jag har applicerat den på mitt område och i så fall hur de skiljer sig.  

Ett annat tillägg till modellen kan vara att förklara och använda sig mer av variabilitet mellan 

funktioner. Jag tolkade Hollnagels bok om FRAM som att det var möjligt att använda sig av så kallad 

”extern variabilitet” som då befinner sig mellan två funktioner. Dock fanns det ej något exempel av 

detta i hans bok och jag skulle gärna föredra att haft några att tillgå till under konstruerandet av min 

modell. Jag nämnde även i metoddiskussionen att fler praktiska exempel på FRAM skulle vara att 

önskvärt.  

 

Det som AMF kan ta till sig av studiens resultat är främst modellen i sig för att ha något att grunda sin 

navigeringsmetodik på. Jag personligen skulle rekommendera AMF att i sina utbildningar lägga till 

och lyfta fram momentet ”avlastning” som tidigare har diskuterats då den enligt mig är av stor vikt för 

att kunna effektivisera navigeringen på ett säkert sätt.  

Förslaget att låta dedikerade navigeringsteam bildas och lära känna varandra tror jag är en viktig 

åtgärd för att underlätta kommunikationen mellan besättningsmännen och på så vis minska 

variabiliteten som hittades i de funktioner som krävde beskrivande moment av antingen navigatören 

eller styrman. 
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Appendix 
 

Observationsprotokoll 

 
 Användning av Sjökort: 

 

 Fysiskt mätinstrument(ex gradskiva, triangelmått): 

 

 Användning Radar: 

 

 Plotterschema/digitalt sjökort: 

 

 Uppsikt av område: 

 

 Behandling av gasreglage: 

 

 Behandling av ratt: 

 

 Styrmans uppmärksamhetsfördelning(kollar på sånt han inte borde): 

 

 Rapportering av riktmärken och styrrikningar: 

 

 Mottagande av rapportering av styrriktning: 

 

 Arbetsfördelning mellan besättning, hur ser den ut: 

 

 Varför denna arbetsfördelning: 

 

 Övrigt av intresse som sker: 
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Gruppintervju-Frågor 

 Hur gick det idag, motivera?  

 -Vad gick bra, varför gick de bra? 

 Hände det nåt oväntat idag? 

 -Hur påverkades ni av detta? 

 Om nåt hände under observ. Fråga vad det var och varför det hände. 

 Hur påverkades ni av vädret idag? 

 Var det enligt er tuff sjögång eller lätt? 

 Hur väl känner ni till området ni navigerade i? 

 Vad har ni fått för tidigare utbildning inom navigering? 

 

 + Situationsbaserade frågor om vad som hände under observationstillfället: 

 

 -Om nåt oklart hände, fråga om det. 

 -Be dem förklara termer dem kanske använde eller orders som du inte förstod 

 -Ifrågasätt deras val, på ett snällt sätt ex. "Varför valde du att göra så här, vad hade det för 

fördelar" osv osv. 
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