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Vibrationer, ergonomisk belastning 
och stress. Olika arbetsmiljöfaktorer 
förstärker varandra och kan tillsam-
mans bilda en ohälsosam coktail 
som ökar risken för arbetsskador. 

På fartyg finns en rad välkända arbets-
miljörisker att ta hänsyn till. Det kan 
handla om tunga lyft, stress, vibrationer, 
obekväma arbetsställningar och kemika-
lier, bara för att nämna några. Forskning 
visar också att om man utsätts för flera 
ohälsofaktorer samtidigt kan effekten av 
dem förstärkas och risken för arbetsska-
dor öka. En sådan skadlig kombination är 
hög ergonomisk belastning tillsammans 
med vibrationer från handhållna verktyg. 
Eva Jangdin är ergonom vid Arbets- och 
miljömedicinska kliniken på universitets-
sjukhuset i Örebro. Hon har många års 
erfarenhet av att möta patienter som ut-
satts för den här typen av kombinerade 
belastningsbesvär.

Nerver och leder
– Vibrationer är en rörelseenergi som 
fortplantar sig i kroppen. Oftast spänner 
man musklerna mer när man jobbar med 
vibrerande handverktyg än vid arbete 
med handverktyg som inte vibrerar. Har 
du dessutom en dålig arbetsställning blir 
påfrestningen på kroppen ännu större, 
säger Eva Jangdin.

Den kombinerade belastningen leder 
till att man spänner musklerna samtidigt 
som nerver och leder påverkas. Blodge-
nomströmningen i muskulaturen minskar 
och känseln i fingrar och händer kan för-
sämras. För att kompensera för minskad 

känsel i händerna håller man ofta ännu 
hårdare om verktyget, vilket i sin tur spär 
på den negativa effekten ytterligare. Ett 
exempel på skada som kan härledas till 
vibrerande verktyg och belastning i sam-
verkan är karpatunnelsyndrom. Vanliga 
symtom är domningar och stickningar i 
händer och fingrar, 
framför allt nattetid. 
Man kan också få 
nedsatt känsel i fing-
rarna och inte sällan 
krävs en operation för 
att åtgärda proble-
men. Andra typer av besvär vid kombine-
rad vibrationsskada och ergonomisk be-
lastning är artros i fingerleder, värk i 
armar samt nedsatt kraft trots bibehållen 
muskelvolym. Det finns fler ohälsofakto-

rer som kan bidra till ökad belastning vid 
arbete med vibrerande handhållna verk-
tyg, däribland helkroppsvibrationer. Att 
stå på en skakande fartygsdurk och 
knacka rost med böjd rygg under statisk 
muskelbelastning kan leda till både 
smärta i rygg och armar. 

– Helkroppsvibra-
tioner fortplantar sig 
genom underlaget 
och vidare upp i 
kroppen och ger ofta 
besvär i ländrygg 
och i nacke. Att föt-

terna inte drabbas av helkroppsvibrationer 
på samma sätt som händerna av hand-
hållna verktyg beror på att fötterna ofta 
är bättre skyddade med dämpande ytter-
sula i skorna, säger Eva Jangdin. 

Vibrationer och ergonomisk belastning 
– en skadlig kombination

Att stå på en rörligt durk och knacka rost med en vibrerande nålopistol ger en kombinerad ohälsoeffekt som 

ökar risken för skador.

» Helkroppsvibrationer 

fortplantar sig genom 

underlaget «
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Att försöka minska vibrationsexpone-
ringen till händerna genom att använda 
grövre handskar bör man dock vara för-
siktig med, anser Eva Jangdin. 

– Tjocka handskar försämrar känseln i 
händerna och gör att man kan hålla ännu 
hårdare om handverktyget och därmed 
öka vibrationsexponeringen. Det finns 
särskilda vibrationshandskar, men vi bru-
kar vara försiktiga med att rekommendera 

dem. De kan inge en falsk trygghet och 
förleda en att tro att man kan arbeta längre 
än vad som rekommenderas enligt vibra-
tionsnivåerna på handverktyget. 

Andra faktorer som kan bidra till att 
öka den negativa effekten av arbete med 
handhållna verktyg är kyla och stress. 
Låga temperaturer får blodkärlen att dra 
ihop sig och ger sämre blodcirkulation 
och sämre muskelfunktion. Stress är 
skadligt på flera sätt.

Djupandas inte
– När vi blir stressade reagerar kroppen 

med att vi spänner musklerna och vi gör 
oss redo att fly eller slåss. Detta klarar vi 
förstås en stund, men om vi arbetar lång-
varigt med stress, djupandas vi inte och 
det gör att syresättningen i blodet för-
sämras och musklerna får minskat syre-
upptag och tröttas ut. Det gör i sin tur  
att vi lättare riskerar belastningsskador. 
Stress påverkar också våra kognitiva för-
mågor vilket ökar risken för arbetsolyckor, 
säger Eva Jangdin. 

Linda Sundgren

Ergonom Eva Jangdin

Risken att drabbas av vibrations- 
skador ökar med tiden för expone-
ringen. Samtidigt söker allt fler yngre 
vård för den här typen av besvär. 
Ett intensivare arbetstempo och 
kunskapsbrist kan ligga bakom ut-
vecklingen.  

Enligt rapporten Vibrationsskador – en 

skakig historia, som Afa Försäkring publi-
cerade förra året är var tredje arbetsskada 
en vibrationsskada. Därmed har vibra-
tionsskador passe-
rat buller som den 
vanligaste arbets-
sjukdomen. Mest 
drabbade är mans-
dominerande yr-
ken där arbete 
med vibrerande 
verktyg är vanligt 
f ö r e kom m a nde 
och majoriteten av 
de drabbade är i 45-årsåldern. Men under 
senare år har landets sju kliniker för ar-
bets- och miljömedicin sett en ökning av 
yngre som drabbats av vibrationsskador. 
En av dessa kliniker är Arbets- och miljö-

medicin i Örebro.  
– Förr var det nästan bara sådana som 

jobbat trettio år i yrket som drabbades av 
vibrationsskador, men nu ökar det bland 
dem under 30. Vi har till och med haft  
patienter som är under 23 år, säger ergo-
nom Eva Jangdin.

En av de vanligaste formerna av vibra-
tionsskador är så kallade vita fingrar, en 
åkomma som inte går att bota. Den som 
drabbas kan inte bara tvingas byta yrke 
utan också behöva vänja sig vid ett livs-

långt lidande med 
smärtor, stelhet 
och andra besvär. 
Varför vibrations-
skador ökar bland 
yngre vet man 
inte med säker-
het, men högt  
arbetstempo och 
bristande kun-
skap kan vara bi-

dragande faktorer.
– Arbetslivet idag är ganska intensivt 

och många jobbar under stress vilket 
ökar risken för skador. Dessutom är nog 
kunskapen om vibrationsskador ganska 

Fler yngre söker vård  
för vibrationsskador

» Vi har till  
och med haft  

patienter som är 
under 23 år «

Så minskar du skaderisken 

Det går att minska risken för belast-
ningsskador vid arbete med vibrerande 
verktyg. Här följer ergonomen Eva 
Jangdins främsta råd: 

• Använd moderna verktyg som vi- 
brerar så lite som möjligt. 

• Håll inte hårt i handverktyg utan låt 
verktyget göra jobbet.

• Håll dig varm och torr om händerna.

• Din arbetsgivare ska kontrollera hur 
mycket verktygen du använder vibrerar 
och räkna ut hur långa stunder de kan 
användas. Information om vibrations-
nivå finns i verktygets produktdatablad. 
Insats- och gränsvärden för tillåten  
vibrationsexponering finns på Arbets-
miljöverkets hemsida. Där finns även 
poängmetoden för att snabbt kunna 
uppskatta den dagliga vibrationsexpo-
neringen. Man kan också vända sig till 
fartygets företagshälsovård eller en ar-
bets- och miljömedicinsk klinik för att få 
hjälp med vibrationsmätningar och få 
mer exakta vibrationsvärden. Verktyg 
slits och vibrationsnivåer på handverk-
tyg i produktdatablad är uppmätta i la-
boratorium vilket kan vara missvisande.

• Om du utsätts för vibrationer över in-
satsvärdet bör du gå på de regelbundna 
medicinska kontroller som ska erbjudas. 
Detta för att eventuella skador ska  
kunna upptäckas i tid och stoppas.

• Undvik i möjligaste mån att arbeta 
med vibrerande verktyg i trånga ut-
rymmen. Det tvingar dig ofta till ohälso- 
samma arbetsställningar. 

• Rotera gärna mellan arbetsstationer 
för att öka variationen av arbetsrörelser.  
Repetitiva och monotona rörelser är 
inte bra för kroppen. 

• Använd lämpliga hjälpmedel och per-
sonlig skyddsutrustning. Vibrations-
handskar bör dock användas med för-
siktighet. De kan inge en falsk trygghet 
och leda till att man jobbar för länge 
med vibrerande verktyg. Handskarna 
är också relativt tjocka, vilket försämrar 
känseln i händerna och kan göra att 
man greppar för hårt om verktyget. 

• Rökning, snusning samt vissa typer 
av läkemedel ökar risken för belastnings- 
och vibrationsskador. 

• Bryt av längre arbetspass med paus-
er för att skapa tid för återhämtning.
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Däcksanställda på tankfartyg med 
det cancerogena ämnet bensen i 
lasten utsätts under vissa arbetsmo-
ment för höga bensenhalter. Sjömän 
som jobbat på äldre tankfartyg kan 
ha en ökad risk att insjukna i blodma-
lignitet. Det här framgår av en av-
handling vid Göteborgs universitet.

Inom ramen för sin avhandling har Karl 
Forsell, överläkare vid Arbets- och miljö-
medicin på Norrlands universitetssjukhus, 
studerat exponeringen av bensen bland 
svenska sjömän och huruvida ämnet tas 
upp i kroppen. Han har även undersökt hur 
vanligt det är att sjömän drabbas av cancer-
formen blodmalignitet som är förknippad 
med exponering för just bensen. Resulta-
ten visar att sjömän på tankfartyg med 
bensen i lasten utsätts för särskilt höga 
bensennivåer i samband med vissa arbets-
moment, som lastning, lossning och tank-
rengöring. Biomarkörer visar också att 
bensenen tas upp i kroppen genom inand-
ning av ångor eller direktkontakt på huden 
under arbetets gång och man upptäckte 
också en misstänkt risk att drabbas av 
blodmalignitet. Mellan åren 1985 och 2014 
återfanns 315 fall av blodmalignitet bland 
svenska sjömän. Störst risk att drabbas 
hade de som började arbeta på tankfartyg 
före 1985. Karl Forsell tycker dock inte att 
det finns någon anledning för den som  
jobbat på äldre tankfartyg att oroa sig. 

Endast enstaka fall 
– Även om risken verkar vara förhöjd hand-
lar det här om en ovanlig cancersjukdom 
med endast några enstaka fall per år, säger 
han. 
Hos dem som arbetat på tankfartyg under 
senare år sjunker risken att drabbas av 
blodmalignitet. Enligt Karl Forsell kan det 
bero på flera bidragande orsaker. En trolig 
anledning är att halten bensen i bensin 
sjunkit kraftigt tack vare regleringar på 

EU-nivå. 1998 sänktes den tillåtna bensen-
halten i bensinprodukter från fem till en 
procent och ofta ligger bensenhalterna nu-
mera under en procent. En annan möjlig 
orsak till den sjunkande cancerrisken kan 
vara förändringar i fartygsdesignen.  
Dagens moderna tankfartyg är ofta utrus-
tade med slutna system som gör att kon-
takten med lasten minskar betydligt. 
– Men det förekommer fortfarande arbets-
moment med relativt hög exponering för 
bensen, som tankrengöring. De här re-
sultaten kan också vara intressanta ur in-
ternationellt perspektiv där äldre fartyg 
kan finnas kvar, säger Karl Forsell. 
Utöver cancerstudierna omfattar avhand-
lingen även en kartläggning av sjömäns 
arbetsmiljö i ett vidare perspektiv. Den är 
baserad på en enkätundersökning med 
närmare 2 000 svenska sjömän i varieran-
de befattningar och på olika typer av fartyg. 
Enkätsvaren visar på flera problemområ-
den som belastningsskador och trötthet, 
stress, buller och helkroppsvibrationer. 
Belastningsbesvär rapporterades främst 
från personal i maskinavdelningen och in-
tendenturen. Även buller var ett vanligt 
problem ombord, framför allt i maskin- 

avdelningen. Nära hälften av dem (46 
procent) uppgav att de hade en hörselned-
sättning. 
– I Norge och Danmark har man under-
sökt bullernivåerna i allmänna utrymmen 
ombord och i vissa fall överskrider man de 
risknivåer som finns. Det här är någonting 
jag skulle vilja undersöka närmare på 
svenska fartyg, säger Karl Forsell. 

Majoriteten mådde bra
Även frågor om den psykosociala arbets-
miljön ingick i enkätundersökningen och 
där visar resultaten på stora problem. Av 
männen uppgav 22 procent att de blivit ut-
satta för trakasserier i arbetet någon gång 
det senaste året. Av kvinnorna var andelen 
45 procent. Samtidigt uppgav majoriteten 
av deltagarna, 77 procent, att de mådde bra 
eller mycket bra. 85 procent svarade att de 
hade god eller mycket god arbetsförmåga. 
Avhandlingen heter Health hazards and 

cancer in relation to occupational exposures 

among Swedish seafarers. Den lades fram 
vid Göteborgs universitet den 11 december 
förra året.

Linda Sundgren, text och bild

Utsattheten för bensen på tankfartyg har studerats i en avhandling av överläkaren Karl Forsell.

Lägre exponering för cancerogena 
ämnen på nyare fartyg

låg och min uppfattning är att yrkesgym-
nasierna där vibrerande handverktyg an-
vänds eller helkroppsvibrationer före-
kommer, kan bli ännu bättre på att lära ut 
om riskerna med vibrationer och ergonom-
isk belastning i sin arbetsmiljökunskap, 
säger Eva Jangdin. 

Men trots en viss åldersförskjutning är 
de flesta drabbade i medelåldern och 
män. Av de 460 ärenden som finns med i 

Afa Försäkrings rapport var endast 28 
kvinnor och det motsvarar sex procent av 
samtliga. 

– Ju längre man arbetar med vibreran-
de verktyg desto mer ökar risken att 
drabbas av skador. Till viss del beror det 
på att kroppen åldras, men framför allt är 
det exponeringstiden som har betydelse, 
säger Eva Jangdin.  

Vibrationsgraden hos olika verktyg 

kan skifta kraftigt mellan olika fabrikat 
och olika typer av verktyg. De verktyg 
som oftast förekommer i samband med 
arbetsskadeärenden hos Afa försäkring 
är bilmaskin, mutterdragare, slipmaskin, 
tigersåg, vinkelslip, borrmaskin, skruv-
dragare och slagborrmaskin. 

Linda Sundgren
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Under innevarande år finns det flera in-
tressanta arbetsmiljöhändelser att följa. 
Som det branschgemensamma arbetet 
Vågrätt och sjöfartsforskaren Cecilia 
Östermans kartläggning av arbets- 
metoder för att motverka kränkningar 
och trakasserier till sjöss. Det pågår 
också forskning om bland annat hur 
man designar en säker arbetsmiljö 
inom sjöfarten och hur ledarskapet om-
bord kan utvecklas i samklang med tek-
niken. I oktober håller San sin årliga 
arbetsmiljökonferens. En dryg månad 
innan är det dags för vår danska syster-
organisation Seahelth och deras stora 
tvådagarsarrangemang i Esbjerg. Här i 

San-nytt kommer vi att följa det som 
sker inom sjöfartens arbetsmiljöområde 
i stort liksom att lyfta fram sådant som 
vi själva tycker förtjänar lite extra ljus. 
Som den kombinerade ohälsoeffekten 
som vi skriver om i det här numret, eller 
mat och motion vid skiftarbete som vi 
återkommer till längre fram i år. Vi 
kommer också att fortsätta med våra 
profilporträtt och även hålla ett öga utåt 
för att se vad som händer och sker inom 
arbetsmiljöområdet internationellt.

Trevlig läsning!

Linda Sundgren, redaktör San-nytt

~ SAN HAR ORDET ~

~ SAN TIPSAR ~

 

Underlätta arbetsmiljöarbetet med SAN!
Beställ via mail: info@san-nytt.se eller san-nytt.se

ARBETSMILJÖUTBILDNING 

Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv ut-

bildning. Den vänder sig i första hand till dig 

som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg, 
men alla som är involverade i arbetsmiljöarbete 

på fartyg kan med fördel genomföra utbildning-

en. Innehållet är baserat på Arbetsmiljöhand-

boken för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper till i det dagliga syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ombord.   

När olyckan är framme eller brister uppdagas 
tar du enkelt fram blocket och gör en notering.  

Det är litet och behändigt och får lätt plats i fick-

an på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖHANDBOKEN 
Med handbokens hjälp blir det enklare att hålla 

reda på vad lagar och regler kräver av arbets-

miljön ombord. Den kan också fungera som ett 

arbetsmaterial vid exempelvis skyddskommitté-
möten. Arbetsmiljöhandboken för sjöfarten finns 
digitalt eller att ladda ner som pdf på SAN:s 

hemsida.

~ UTBLICK ~

Såväl allvarliga personskador som 
dödsfall minskar bland sjömän på 
europeiska fartyg. Det här visar  
nypublicerad statistik från den euro-
peiska sjöfartsmyndigheten, Emsa. 

Antalet allvarliga arbetsolyckor på euro-
peiska fartyg eller på utländska fartyg i 
europeiska farvatten har sjunkit de senas-
te åren, från drygt 350 inrapporterade 
ärenden 2014 till 100 år 2017. De mindre 
allvarliga olyckorna ligger kvar på oför-
ändrad nivå med cirka 600 fall årligen. 
Sammanlagt inkom runt 800 arbetsskade-
rapporter till Emsa 2017. De flesta hade 

orsakats av att man halkat, snubblat eller 
fallit. Näst vanligast var skador på grund av 
kroppsrörelser och därefter att man tappat 
kontrollen över ett verktyg eller en maskin. 
Cirka 300 olyckor inträffade på lastfartyg 
och nästan lika många på passagerarfartyg. 
De flesta skedde när fartyget befanns i 
hamnområden (42 procent) eller i kustnära 
vatten (28 procent). Den vanligaste skade-
platsen ombord var maskinrummet med 23 
procent av olyckorna. Antalet dödsolyckor 
till sjöss har mer än halverats de senaste 
åren, från 110 år 2015 till 45 år 2017. En ma-
joritet av dem inträffade på lastfartyg i sam-
band med att fartyget kapsejsade, tog in 

vatten eller kolliderade. 

Hela rapporten Annual overviews of marine 

casualties and incidents finns att läsa på 

Emsas hemsida.

Färre skadade och omkomna till sjöss 

Ett händelserikt 2019

Efter metoo-uppropet #lättaankar 
har sjöfartsbranschen enats under 
den gemensamma parollen Vågrätt. 
Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i 
världsklass med attraktiva arbetsplatser, 
fria från kränkningar och trakasserier. 
Ett stort antal organisationer deltar 
i samarbetet. Vill du följa vad som 
sker inom Vågrätt eller är du själv 
intresserad av att delta i arbetet? Gå  
då in på San:s hemsida, san-nytt.se. Där 
hittar du både Vågrätts nyhetsbrev och 
kontaktuppgifter till den grupp som 
driver arbetet framåt.

”Min uppgift är att se till att det  

besättningen behöver finns ombord”
Mattias Jervehed om sin roll som befälhavare på tankfartyget Ramanda 

Arbetsmiljö i världsklass 
med Vågrätt 

Others

31.1%

Accomodations

3%

Bridge

1.6%

Engine room

23%

Bulbous

2.9% 

Over side

13.4%

Freeboard deck

3.4%

Ballast tank

2.5% 

Forecastle deck

5.9% 

Cargo areas

7%

Outside decks

6.6%

Omkomna på lastfartyg som inrapporterats till 

Emsa 2011 till 2017.
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~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~

Transportstyrelsen sprider regel-

bundet information om angelägna 

händelser i branschen. Den här 

sidan innehåller ett sammandrag av 

det senaste utskicket. Texterna kan 

läsas i sin helhet på transport-

styrelsen.se Nedanstående text 

finns även översatt till engelska på 

san-nytt.se.

Risker i samband med 
arbete i stängda  
utrymmen och med 
farliga laster
De flesta känner till att det finns stora ris-
ker med att beträda stängda utrymmen 
och lastrum fyllda med laster av exempelvis 
organiskt material, som kol. Trots det sker 
dödsolyckor i slutna utrymmen ombord re-
lativt frekvent inom världshandelsflottan.

Declan Duff S-42/18
Den 16 mars 2018 låg bulkfartyget Declan 
Duff och lossade kol i Oxelösunds hamn. I 
samband med detta omkom en behovsan-
ställd hamnarbetare till följd av syrebrist när 
han gick ner via en oventilerad spirallejdare 
till ett lastrum ombord. Information om att 
spirallejdarna var inkapslade och att det 
innebar risk att använda dem hade förmed-
lats från fartyget till hamnen inför lossning. 
Informationen om att spirallejdaren var in-
kapslad och att man därför skulle använda 
raklejdaren fördes inte vidare till samtliga 
berörda hamnarbetare. Det har inte gått att 
klarlägga när och av vem nedgångsluckan 
till spirallejdaren öppnades. Av olycksrap-
porten från Statens haverikommission fram-
går vidare att hamnarbetaren saknade bland 
annat momentet Storbulk-kol och koksloss-
ning i sin introduktionsutbildning och han 
hade inte lossat kol tidigare. Han saknade 
även viss utbildning och full behörighet 
som maskinförare. Uppdragsledaren på det 
aktuella skiftet hade ingen uppdragsledarut-
bildning och resursplaneraren saknade full-
ständig information om den utbildning och 
erfarenhet som den omkomna hamnarbeta-
ren hade. Det har även framkommit flera in-
dikationer på procedurglidningar i hamnen. 
Att hamnarbetaren gick ner via spirallejda-
ren berodde sannolikt dels på okunskap om 
riskerna på grund av avsaknad av utbildning 
och erfarenhet från kollossning. Dels på att 
informationen om den inkapslade spiral-
lejdaren och riskerna med detta inte hade 
förmedlats till honom. Även det faktum att 
nedgångarna i lastrum sju var spegelvända 
bidrog sannolikt till valet av spirallejdaren. 
Bakomliggande faktorer var avsaknad av 
tillräckligt strukturerade arbetssätt för över-
lämning av säkerhetskritisk information 

samt robusta system för att upptäcka och 
åtgärda procedurglidningar. 

Källa: Statens haverikommission

Tidigare olyckor av 
liknande art
International Bulk Terminals association 
(IBTA) har gjort en genomgång av dödso-
lyckor i samband med transport, lastning el-
ler lossning av bulklaster. Av den framgår att 
mellan 1999 och april 2018 omkom 88 per-
soner vid 55 olyckor till följd av kvävning el-
ler kolmonoxidförgiftning. Av dessa omkom 
76 personer på lastrumslejdare, 9 personer i 
lastutrymmen samt 3 personer i närliggande 
utrymmen. 20 av olyckorna avsåg fartyg las-
tade med kol.

Källa: Statens haverikommission

Statistik i Sverige
Under samma tidsförlopp som ovan har vi i 
Sverige sex registrerade olyckor med död-
lig utgång där besättningsmedlemmar och 
stuveriarbetare förlorat livet efter att de gått 
in i lastrum eller närliggande oventilerade 
utrymmen. Lasten har bestått av någon 
form av organiskt material som träproduk-
ter, kol eller fisk. Vid fyra av de sex händel-
serna har andra personer försökt ta sig in i 
utrymmena utan andningshjälp och skadat 
sig. Vid två tillfällen har man till och med 
avlidit. Även om man räddas ur ett syrefat-
tigt utrymme finns stora risker att hjärnan 
utsatts för så svåra skador att personen ifrå-
ga får men för livet. En av de mest kända 
händelserna, Saga Spray, avled en matros, 
en stuvare skadades svårt, tre besättnings-
män, två stuveriarbetare och två ambulans-
personal fick föras till sjukhus. 

Rekommendationer 
om arbeten i slutna 
utrymmen
I IMO:s resolution A 1050(27) med rekom-
mendationer om arbete i slutna utrymmen 
ombord på fartyg framhålls vikten av pro-
cedurer för att gå in i slutna utrymmen och 
att besättningen är medveten om dessa. 
Vidare anges att dörrar och luckor ska 
säkras om de inte används. En dörr eller 
lucka till ett slutet utrymme som öppnas för 
ventilering kan felaktigt tas för att vara en 
indikation på en säker atmosfär. Därför bör 
ingången bevakas av vakt eller spärras av 
med en mekanisk barriär, som exempelvis 
ett rep eller en kedja med en varningsskylt.

Källa: Statens haverikommission

Förebyggande  
arbete
Ett sätt att skydda sig mot sådana här 
olyckor är att ha tillgång till någon forma 
av syremätare samt lättillgängliga and-
ningsmasker. Det gäller också att utbilda 
besättningar och andra medarbetare i an-
vändandet av utrustningen så att de perso-
ner som försöker undsätta en skadad inte 
försöker gå in i utrymmet utan skyddsut-
rustning eller med skyddsutrustningen 
felaktigt monterad. Alla vet att tiden är en 
avgörande faktor i ett sådant här läge, men 
att ge sig in i utrymmet utan frisklutsut-
rustning är inte ett alternativ då det alltför 
ofta slutar i fler förolyckade. Det är också 
viktigt att precis som det nämns tidigare 
ha väl implementerade rutiner för hante-
ring av slutna utrymmen och att persona-
len har rätt utbildning och kännedom om 
de risker som föreligger med olika laster. 

Statens 
haverikommission

Olycksutredningar
Enligt ett direktiv från EU 2009/18/EU 
om grundläggande principer för utredning 
av olyckor inom sjötrafiksektorn ska de 
olyckor som klassificeras som mycket 
allvarliga alltid utredas.

I Sverige är Statens haverikommission 
(SHK) den utpekade myndigheten när det 
gäller sjöolyckor. SHK utreder olyckor 
på svenska fartyg över hela världen och 
utländska fartyg på svenskt territorialvatten. 
 
Påbörjade utredningar civil sjöfart 2018

 
Brand på biltransportfartyget MIGNON i 
sydkinesiska sjön. Händelsedatum: 2018-
04-04, S-59/18

Makassar Highway – Grundstötning 
utanför Västervik. Händelsedatum: 2018-
07-23, S-148/18

Loke – förlisning utanför Vaxholm. 
Händelsedatum: 2018-08-1, S-168/18

Envik – allvarlig personskada i samband 
med förtöjningsarbete i Degerhamn, 
Kalmar län. Händelsedatum: 2018-11-27
S-238/18

Mari III – Grundstötning utanför Lysekil, 
Västra Götalandslän. Händelsedatum: 
2018-12-10, S-245/18
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THEME: THE COCKTAIL 
EFFECT

Vibrations and physical 
strain - a dangerous 
combination

Vibrations, physical strain and stress. 

Different work environment factors 

can act in unison to form a dangerous 

cocktail that increases the risk of oc-

cupational injuries.                     

There are a number of well-known oc-
cupational health risks to consider 
on ships. These include heavy lifting, 
stress, vibration, strained postures and 
chemicals, to name but a few. Research 
shows that if people are exposed to seve-
ral unhealthy factors at the same time, 
their effects may be multiplied and in-
crease the risk of occupational injuries. 
One such dangerous combination is phy-
sical strain and vibrations from hand-
held tools. Eva Jangdin is an ergonomist 
at the Occupational and Environmental 
Health Clinic at the Örebro University 
Hospital, and has many years of expe-
rience with patients exposed to this type 
of combined strain disorders. 

“Vibrations are kinetic energy that is 
propagated in the body, and people often 
tense their muscles more when working 
with vibrating hand tools compared with 
non-vibrating tools. If you also have a 
poor working posture, stress on the 
body is even greater,” says Eva Jangdin.  

The combined strain results in tense 
muscles, at the same time as nerves and 
joints are affected. Blood flow decreases 
in the muscles and the sensation in fing-
ers and hands may be reduced. To com-
pensate for the loss of sensation in the 
hands, people often hold the tool even 
harder which only adds to the negative 
effect. There are other factors that may 
contribute to increased strain when wor-
king with vibrating hand tools, including 
whole body vibration and stress.  

However, it is possible to reduce 

the risk of strain injuries when 

working with vibrating tools. The 

most important tips from Eva 

Jangdin are these:

• Use modern tools which vibrate as 
little as possible. 

• Don’t hold the tool too hard in 
your hands - let it do the work.

• Keep your hands warm and dry.

• It is your employer’s responsibility 
to check how much tools vibrate and 
calculate how long they can be used 
for. Information about vibration le-
vels is found in tool data sheets, and 
you can check times and limits for 
permissible vibration exposure on 
the Work Environment Authority’s 
wwebsite. 

• If you are exposed to vibrations 
over the time limit, you should have 
the regular medical checks that are 
offered. 

• As far as possible, avoid working 
with vibrating tools in confined spa-
ces since you are often forced into 
bad postures. 

• It is good to change workstations 
to increase the variation of move-
ments.  Repetitive and monotonous 
movements are generally not good 
for the body. 

• Smoking, snuff and certain ty-
pes of medicine increase the risk of 
stress and vibration injuries. 

• Take breaks during long working 
sessions to allow time for recovery.  

Deckhands on tankers carrying car-

cinogenic benzene in the cargo are 

exposed to high benzene levels in 

certain situations. Seamen who have 

worked on older tankers may have a 

greater risk of blood cancers. This 

has been demonstrated in a thesis at 

the University of Gothenburg.

Karl Forsell is a senior consultant at Oc-
cupational and Environmental Medicine 
at Norrland’s University Hospital, and he 
has studied exposure to benzene among 
Swedish seamen and whether the substan-
ce is absorbed in the body. He has also ex-
amined the frequency of blood cancers 
among seafarers, which are associated 
with exposure to benzene. The results 
show that seamen on tankers carrying 
benzene are subjected to particularly high 
benzene levels when loading, unloading 
and cleaning tanks. Biomarkers also show 

that benzene is absorbed in the body 
either through the inhalation of vapours or 
via direct contact with the skin during 
work, and a suspected risk of blood can-
cers was also found. Between 1985 and 
2014 there were 315 cases of blood cancers 
among Swedish seamen. Most at risk were 
those who had started working on tankers 
before 1985. The risk of blood cancers was 
less among those who have worked on tan-
kers in more recent years. This could be 
due to several contributing factors, accor-
ding to Karl Forsell. One probable reason 
is that the concentration of benzene in pet-
rol has fallen sharply due to regulations at 
the EU level. In 1998 the maximum per-
mitted benzene content of petrol products 
was reduced from 5% to 1%, and benzene 
levels are often less than 1% nowadays. An-
other possible reason for the declining 
risk of cancer may be changes in ship de-
sign. Modern tankers are often equipped 
with a closed system, which means that 
contact with the cargo is significantly de-
creased. 

“But there are still some jobs with a rela-
tively high exposure to benzene, such as 
cleaning the tanks. These results may also 
be interesting from an international per-
spective, where older ships are still in 
use,” says Karl Forsell. 

Research shows: Good 
indoor air quality on 
Swedish ships

Swedish ships have good indoor air 

quality and emissions values are far 

below the limits set by the Work En-

vironment Authority, as shown in a re-

port from the Swedish Environmental 

Research Institute, IVL.

Despite the hazardous substances present 
on board in the form of oil mixtures, che-
micals, frying smoke, perfumes and so on, 
the indoor air quality on Swedish ships is 
good. Exposure to toxic emissions such as 
benzene, nitrogen oxides and polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAHC) is far be-
low the limits set by the Work Environme-
nt Authority regardless of the department, 
post and type of ship. The study looked at 
124 crew members working in different 
shipping segments and in different posts. 
Those working in the engine room and 
on deck were more exposed than service 
personnel, even though the limits were not 
exceeded there either.
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~ PROFILEN ~

– Jag är alltifrån kurator och perso-
nalchef till lekledare och kioskinne-
havare. 
Det säger sjökapten Mattias Jervehed 
som menar att besättningens trivsel 
är viktig för både arbetsmiljön och 
säkerheten ombord.  

Som befälhavare har Mattias Jervehed an-
svaret för hela arbetsmiljön ombord på 
Älvtanks tankfartyg Ramanda. Men det 
han brinner extra mycket för är att skapa 
en bra boendemiljö och hög trivsel på farty-
get. Det engagemanget förklarar han dels 
med att man som sjöman tillbringar myck-
et tid ombord och därför förtjänar ett bra 
boende. Dels handlar det om att skapa  
arbetsmotivation och en lojalitet hos be-
sättningen.

Egna initiativ
– Har man bastu, ett fint gym och en befäl-
havare som hjälper till när det behövs ska-
par det positiva vibrationer ombord. Man 
får också en besättning som ställer upp om 
något händer och som gör det där lilla ex-
tra, som att måla extra snyggt eller se till 
att linjerna blir riktigt skarpa, säger han. 

Mattias Jervehed menar att alla ombord 
ett ansvar för miljön och trivseln i fartyget, 
men att det vilar särskilt ansvar på honom 
som befälhavare. Därför är det ofta han 
själv som tar initiativet till gemensamma 
aktiviteter och allehanda förbättringar. 
Det kan exempelvis handla om att under 
längre hamnuppehåll gruppvis lämna farty-
get ett par timmar för att bowla eller spela 

golf. Man har även införskaffat strategi-
spel och karaokemaskin att samlas kring 
för dem som vill. 

– När det handlar om att hitta på aktivi-
teter jobbar jag ofta ihop med tekniske 
chefen, Palle. Vi har en jättebra relation 
ser till att det händer saker. Betalar gör  
vi med pengar ur  
wel fa re -kassa n. 
Den fylls på med 
kioskpengar och 
de handledarbi-
drag vi får när vi 
har elever ombord, 
säger Mattias Jerve-
hed. 

Han drar sig hel-
ler inte för att själv ta sig an praktiska upp-
gifter för att höja trivseln. Svenskflaggade 
Ramanda är Älvtanks senaste nybygge 
och levererades i juli förra året. Nu är det 
Mattias som installer teveapparaterna i 
hytterna.  

– Det är ett bra tillfälle att visa att jag 
gärna hjälper och bryr mig om hur besätt-
ningen har det. Det skapar också en natur-
lig kontakt mellan mig och den enskilde 
när vi står i hytten och pratar om var teven 
ska sättas upp, säger han. 

Att arbetsmiljöarbetet fungerar så bra 
ombord på Ramanda beror också på rede-

riets inställning, enligt Mattias Jervehed. 
De är engagerade och ställer upp när det 
behövs samtidigt som de ger besättningen 
stor handlingsfrihet. 

– Vi styr själva mycket av det som sker 
ombord och kan utforma miljön så som vi 
vill ha den även om det självklart sker i dia-

log med rederiet. 
Jag vet att det här 
är ett slitet utryck 
men Älvtanks  
fartyg är happy 
ships. 

Den allra störs-
ta förändringen i 
arbetsmiljön som 
Martin Jervehed 

upplevt under sina 23 år till sjöss, var när 
EU för ett par år sedan tvingade Europas 
mobiloperatörer att sänka priset på telefon-
samtal och surf inom unionen och mark-
naden för 4G-nätet avreglerades.  

– För oss som jobbar till sjöss blev det en 
smärre revolution. Plötsligt kunde jag 
vara pappa även när jag är ute på jobb och 
jag hjälper dottern med läxor och att 
plugga till prov och jag kan betala räknar 
och hjälpa min fru att handla. Det är en 
enorm skillnad jämfört med hur det var  
tidigare. 

Linda Sundgren

Mattias Jervehed var en av de första på nittiotalet att läsa den nya sjöbefälsutbildningen utan krav 

på tidigare sjöerfarenhet.

» Plötsligt kunde 
jag vara pappa 
även när jag är  

ute på jobb «

Mattias Jervehed
Ålder: 46.

Familj: fru och två barn. 

Bor: Kalmar.  

Bakgrund: Sjöbefälsskolan i Kalm-
ar, andre styrman på Star Cruises, 
2000 till 2003. Älvtank sedan 2003.

Aktuell: Bedriver ett ständigt 
pågående arbete för att höja 
trivseln och skapa en bra miljö 
ombord.

Arbetsmiljötips: Som befälhavare 
är det viktigt att förmedla varje 
besättningsmedlems betydelse. 
Lyssna på vad folk har att säga 
och visa att all input är bra, även 
om man inte alltid kan förverkliga 
alla idéer.    

Mattias Jervehed - skeppare på ett happy ship
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~ I KORTHET ~

Luften ombord på svenska fartyg 
håller god kvalitet och mängden 
föroreningar ligger långt under  
Arbetsmiljöverkets hygieniska gräns-
värden. Det visar en rapport från 
Svenska miljöinstitutet IVL. 

Trots de hälsovådliga ämnen som före-
kommer ombord i form av oljeblandning-
ar, kemikalier, stekos, parfymer med 
mera är inneluften på svenska fartyg 
god. Exponering-
en för toxiska luft-
föroreningar som 
bensen, kväveoxi-
der och polycy-
kliska aromatiska 
kolväten (PAH) 
ligger långt under 
Arbetsmiljöverk-
ets gränsvärden 
och det gäller oav-
sett avdelning, be-
fattning och fartygstyp. 

– En sak som förvånade oss var att 
även mindre lastbåtar hade bra inneluft, 
säger forskaren Sarka Langer som genom-
förde studien tillsammans med kollegor-
na Cecilia Österman och Bo Strandberg. 
Antagligen berodde det på att de hade 
god ventilation ombord. 

Maskinavdelningen mest utsatt
I studien deltog 124 besättningsmedlem-
mar som arbetade inom olika fartygsseg-
ment och i skiftande befattningar. Expo-
neringsgraden för skadliga ämnen 
undersöktes med hjälp av personlig mät-
utrustning som var fäst vid andnings- 
zonen. Någon systematisk skillnad i expo-
neringsgrad mellan manskap och befäl 
syntes inte. Däremot var de som arbeta-

de i maskinavdelningen och på däck mer 
utsatta än personalen i intendenturen, 
även om gränsvärdena inte överstegs 
där heller. I studien ingick också en en-
kätundersökning där deltagarna själva 
fick uppge hur de bedömde luftkvalitén 
på arbetsstället och i hytten. Den besva-
rades av drygt 300 personer från olika 
avdelningar med frågor om hur man 
upplevde luft och lukt i de utrymmen 
man vistades i. Och i enkäten blev resul-

taten de omvända 
jämfört med mät-
ningarna. De som 
arbetade inom 
däck och maskin, 
där exponeringen 
av toxiska ämnen 
var som högst, 
tyckte själva att 
luftkvalitén var 
ganska bra och 
lukten måttlig till 

låg. Intendenturbesättningen tyckte däre-
mot att luften var sämre och lukten mått-
lig till stark. 

– Vi vet inte vad den här diskrepansen 
beror på. Men en teori är att intendentur-
en har en högre arbetsbelastning med 
mycket stress och lite tid för återhämt-
ning och därför upplever luften som 
sämre, säger Sarka Langer.

Rapporten heter Riskbedömning av 

svenska sjömäns yrkesmässiga expone-

ring för toxiska luf tföroreningar- 

mätningar och enkätundersökning. Hela 
rapporten finns på Sans hemsida san-
nytt.se under fliken rapporter.

Linda Sundgren, text och bild

Forskning visar: Bra inneluft  
på svenska fartyg

Sarka Langer talar om innemiljön på svenska fartyg under en San-konferens.

» En sak som  
förvånade oss var 
att även mindre 
lastbåtar hade  
bra inneluft «

Allvarlig förtöjningsolycka

Den 27 november förra året låg det 
svenskflaggade cementfartyget Envik i 
Degerhamn på Sydvästra Öland. I sam-
band med avgång hamnade en filippinsk 
matros i kläm mellan en förtöjningstross 
och förtöjningsvinschen. Han skadades 
svårt och händelsen utreds nu av Statens 
haverikommission. 

(LS) 

Forskning för en mer  
jämställd sjöfart 

Med ett nystartat forskningsprojekt ska 
kunskapen öka om hur kränkande sär-
behandling inom sjöfarten kan förebygg-
as och hanteras. Forskarna ska sondera 
vad andra branscher gjort för att mot-
verka kränkningar och därefter upp-
rätta en en åtgärdslista anpassad för 
sjöfarten. Projektet har tilldelats 1,2 
miljoner kronor av Afa Försäkring och 
leds av sjöfartsforskaren Cecilia Öster-
man vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

(LS)

Var tionde utsatt för  
nätmobbning i arbetslivet 

Inom yrkeslivet är män mer utsatta än 
kvinnor för nätbaserad mobbning via 
mejl eller sociala medier. Även chefer är 
en drabbad grupp. Det här visar en av-
handling från universitetet i Malmö. En-
ligt undersökningen utsätts var tionde 
arbetstagare för upprepade och system-
atiska kräkningar via digitala kanaler.  

(LS)


