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ABSTRACT  
 
 
Härdplaster är en hälsovådlig produkt om den hanteras på ett felaktigt sätt. Sjömän tillhör en 
yrkesgrupp som använder denna produkt i sitt arbete ombord på olika fartyg. Det har visat sig 
från andra studier att andra yrkesgrupper inte tar nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda sig 
mot härdplaster. Mot bakgrund till detta var syftet i denna studie att ta reda på hur 
sjökaptensstudenter förhåller sig till härdplaster och dess risker ombord. Undersökningen är 
baserad på åtta intervjuer bestående av avgångsstudenter från Sjökaptensprogrammet i 
Kalmar. Intervjuerna var strukturerade efter olika förvalda frågor inordnade efter olika temata 
samt med låg standardisering. Utfallet visade i stort sätt samma attityd bland respondenterna. 
Resultatet visade att rekommenderad personlig skyddsutrustning inte användes i någon större 
utsträckning vid hantering av härdplaster. Det framkom att den enskilt största faktorn till detta 
samt respondenternas attityd till det, påverkades av den övriga besättningens attityd och 
beteende. Respondenternas förhållningssätt förstärktes av att de önskade vara till lags och 
göra ett bra arbete. Övriga faktorer som påverkade var svårtillgänglighet till skyddsutrustning, 
attityd till riskerna med härdplaster, plats och exponeringstid.  
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ABSTRACT 
 
 
Thermosetting plastic is a toxic product if handled in a wrong way. Seaman belongs to a 
group of workers that use this product in their profession on board ships. It has been shown 
from other studies that workers from other professions do not take necessary safety 
precautions to protect themselves against thermosetting plastic. Therefore, the purpose of this 
study was to find out the attitude towards thermosetting plastic work and its risk involved. 
The study is based on eight interviews with graduating students from the Master Mariner 
Program in Kalmar. The structure of the interviews was organized after different 
predetermined questions with low standardization. The result showed basically the same 
attitude among the respondents. Also, the result showed that recommended personal 
protective equipment was generally not used consistently during thermosetting plastic work. 
The main reason for this was the influence from other crews’ attitude and behavior. It is likely 
that the respondents’ attitude were enhanced by their willingness to comply with procedures 
onboard. Other factors that influenced their behavior were the lack of easy access to 
equipment, attitude and perception towards the risks with thermosetting plastic, the location 
and length of exposure.  
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FÖRORD 
 
 
Anledningen till att vi ville undersöka hur sjökaptensstudenter förhåller sig till härdplaster är 
för att det är en hälsovådlig produkt som av egen erfarenhet hanteras bristfälligt. Vi vill tacka 
alla respondenter som deltagit i undersökningen och bidragit till en djupare förståelse för 
deras förhållningssätt till härdplastarbete. Ett stort tack riktas också till vår handledare, 
Ingegerd Snöberg, som hjälpt oss med goda tips och råd.   
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1.  BAKGRUND  
 

Härdplaster är en produkt som används ombord på fartyg (Sjömannen, 2012). Det är en 

hälsovådlig produkt om den används felaktigt. Enligt rekommendationer från tillverkare av 

härdplaster anges att användare av deras produkter ska använda olika typer av personlig 

skyddsutrustning, exempelvis kolfiltermask (International-marine, 2013). Efterföljs inte 

rekommendationerna finns det risk för långsiktiga konsekvenser på nervsystemet (ibid). Att 

härdplaster är hälsovådliga finns också angett i Arbetsmiljöverkets författningssamling 

gällande härdplaster (AFS 2005:18). Bland annat anges att många härdare kan på sikt ge 

upphov till hudallergier, irritation i andningsvägar och ögon samt att vissa ämnen så som 

aromatiska aminer kan vara cancerframkallande (AFS 2005:18, s. 10). (För ytterligare 

information om härdplaster se bilaga 1). I föreskrifterna anges också att arbetsgivaren är 

skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebär att bedöma 

arbetsförhållandens risker, vidta och följa upp åtgärder (AFS 2005:18, s. 11). I föreskriften 

regleras också kravet på särskild praktisk och teoretisk utbildning samt hälsoundersökning för 

de som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med härdplaster. De nyss nämnda 

hälsofarorna med härdplaster påpekades redan 1991 i en rapport från Kemikalieinspektionen 

(Freilich, 1991). 

Avgörande för arbetares hälsa är att arbetsmiljön är god (Hambach et al., 2011). 

Internationella bestämmelser, exempelvis Maritime Labour Convention, har utarbetats för att 

säkerställa sjömäns hälsa genom att minimera risker i arbetet ombord (MLC, 2006). Dock står 

det inget specifikt om arbete med härdplaster. Oberoende av om härdplaster regleras i lag eller 

inte så kvarstår de rekommendationer som ska finnas för produkten. Därmed berörs alla 

sjömän av det faktum att just härdplaster bör användas på ett specifikt sätt. 

Trots lagar och rekommendationer är det inte säkert att dessa efterlevs. I ett företags 

säkerhetsarbete är det viktigt att också förstå vilken attityd en arbetare har till risker i sitt 

arbete, för att kunna utveckla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen (Hamhach et al., 2011). Vad är 

det då som i sin tur bidrar till denna attityd? Denna studie avser att kvalitativt undersöka detta 

genom intervjuer av sjökaptensstudenter på Sjöfartshögskolan som har varit involverade i 

arbete med härdplaster till sjöss.  
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2. SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur avgångsstudenter på Sjökaptensprogrammet 

förhåller sig till arbete med härdplaster.  

  

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

 

• Vilken attityd har sjökaptensstudenterna till riskerna med härdplastarbete? 

• Vilken attityd har de till personlig skyddsutrustning vid arbete med härdplaster? 

• Vilka faktorer bidrar till dessa attityder?  

 

3  TEORI 
 
Det finns tidigare studier som undersöker attityd till risker inom olika yrkesgrupper. Dessa 

lägger fram olika teorier om vad som påverkar en individs attityd och förhållningssätt till 

risker i deras arbetsmiljö. Den allmänna definitionen av risk är sannolikheten för att en 

oönskad händelse ska inträffa. I ett mer tekniskt sammanhang anses risk vara ”sannolikheten 

för att en specificerad händelse (riskkälla) leder till en särskild oönskad händelse eller effekt 

under en angiven tidsperiod” (NE, 2013).  

 

3.1  Tidigare studier 
 

I en liknande studie undersöktes vilken attityd arbetare som hanterar bekämpningsmedel på 

farm har i vissa delar av USA. De undersökte sambandet mellan attityd till risker med 

bekämpningsmedel och användandet av personlig skyddsutrustning. Studien delade upp 

respondenterna i en grupp med risk-acceptance egenskaper och en risk-averse grupp. 

Respondenternas egenskaper baserades utifrån fyra frågor som ansågs indikera risk-accepting 

personalities. De kom fram till att personerna med riskbenägna egenskaper använde personlig 

skyddsutrustning i mindre utsträckning än den andra gruppen. Förutom attityden till 

hälsorisker ansågs också uppfattningen av riskerna vara en förklarande faktor till användandet 

av personlig skyddsutrustning (Della Valle et al., 2012). Faktorer som ansågs kunna påverka 

2 
 



attityden till riskerna och därmed användandet av personlig skyddsutrustning var sociala 

normer, uppfattad effektivitet, erfarenhet av bekämpningsmedels relaterade hälsoproblem, 

utbildning, kostnad och uppfattning av risk (Della Valle et al., 2012).  

Ytterligare en studie avsåg att ta reda på vilken riskuppfattning arbetare inom olika 

kemikalierelaterade branscher, däribland färgtillverkning, hade om exponering av kemiska 

ämnen i arbetet. Detta för att resultatet kan ge information som enligt författarna är en viktig 

komponent i utvecklingen av säkerhetsarbetet på arbetsplatsen avseende användandet av 

personlig skyddsutrustning. Deras resultat visade att attityd och beteende berodde i stort på 

missbedömning av faror, för lite information om hälsofaror, underkastelse och accepterande 

av farorna etc. (Hambach et al., 2011). På vilket sätt människan uppfattar arbetsrelaterade 

risker och vilken attityd man har till faror kan förutom tillgången till information också bero 

på ”social support, vocational identity, positive public image, and high salaries” (Bellrose & 

Pilisuk, 1991). De skriver också att andra kompensationsfaktorer kan påverka synen på risk, 

så som ”job security and peer support” (ibid.) 

Arbetsmiljöverket har gjort en projektrapport där de tog reda på hur arbetstagare inom olika 

yrkesgrupper, exempelvis billackerare, använder härdplaster i sitt yrke. De kom fram till att 

regler och rekommendationer inte följdes. Några kände heller inte till att härdplaster 

omfattades av speciella regler. Det visade sig att några arbetare hade blivit så arbetsskadade 

att de inte klarade läkarundersökningen vilket gjorde att de inte fick fortsätta sin 

yrkesutövning (Projektrapport Härdplaster, AV, 2003).   

 

3.2  Teorier om attityd 
 

Attityds begreppet kan definieras på följande sätt: ”Attitude is a psychological tendency that 

is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor” (Eagly & 

Cahiken, s. 1, 1993). Det handlar om, med andra ord ”vilken inställning människan har till 

något, i vilken grad man tycker något är positivt eller negativt” (Nilsson & Martinson, s.13, 

2012). Eftersom denna studie handlar om attityder och förståelsen utav dessa beskrivs här 

olika teorier om vad som påverkar en persons attityd, förstå vad som är bakomliggande orsak 

till den samt beteendet utifrån den. De tre processer som formar hur attityden bildas samt vad 

attityden följdriktigen blir är den kognitiva, affektiva och den beteendemässiga processen. En 

attityd behöver däremot inte bestå av alla tre processer utan kan härröras utav en av dessa. 
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Vad människan tror och har för uppfattning om attitydsobjektet hör till den kognitiva 

processen. Den affektiva processen rör känslorna, d.v.s. hur man associerar attitydsobjektet 

negativt eller positivt. Den beteendemässiga processen rör hur vi beter oss relaterat till vår 

attityd (Eagly & Chaiken, 1993). Det vill säga, att attityd påverkar beteende men också att 

beteende kan påverka attityd.  

Det är dock inte alltid bara attityd som påverkar hur vi agerar eller beter oss.  Nilsson & 

Martinson beskriver teorin om planerat beteende (TPB) där normer (”hur man uppfattar hur 

man bör göra”, andras förväntningar) ”och uppfattad kontroll (tron på att man faktisk kan göra 

det)” spelar en stor roll på hur vi beter oss (Nilsson & Martinsson, s.28, 2012).  

Det finns olika teorier om hur individers attityd och beteende påverkas. En av dessa heter 

Communities of Practice (Wenger, 1998). Den beskriver att individers beteende formas 

genom det vardagliga livet i interaktion med andra individer. Författaren benämner detta som 

en social theory of learning. Det vill säga, att individers beteende påverkas av samt skapar 

institutionellt vedertaget beteende. Detta tydliggörs i följande mening: ”In an institutional 

context, it is difficult to act without justifying your actions in the discourse of the institution” 

(Wenger, s. 11, 1998). Med institution menas exempelvis arbetsplatser, klassrum etc. Att 

beteendet hos andra individer påverkar ens handlande berörs även av Svedberg (2007). Han 

refererar till en behavioristisk teoretiker, Skinner, som menar att gruppens beteende skapas av 

de enskilda individerna. Anledningen till varför individen imiterar övriga individer i gruppen 

är för att det är förstärkande att göra som andra gör samt att det skapar en slags trygghet. 

Adam, Beck och Loon (2000) behandlar människans syn på risk. De skriver att sociologiska 

vetenskapsmän historiskt ansett att riskuppfattning är beroende av förståelsen för vad som är 

faror, hot och för vem. Men författarna poängterar att nuförtiden finns det faror som inte kan 

uppfattas av människans sinnen. Denna typ av ”osynlig” fara gör att risken upplevs som 

overklig till dess att synliga symptom uppstår (ibid.). De tar upp radioaktivitet som ett 

exempel där dess faror först togs på allvar då samhället uppmärksammade konsekvenserna av 

radioaktiv exponering.  
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4  METOD 
 

Eftersom studiens syfte var att förstå vilken attityd respondenterna hade om härdplaster 

användes en kvalitativ undersökningsmetod. Förutom att fastställa vilken attityd de hade 

avsåg studien också att förklara detta utifrån olika teorier. För att uppnå detta har 

undersökningen baserats på intervjuer. Anledningen till att denna metod användes är på grund 

av att metoden lämpar sig väl för att förklara något (Fejes & Thornberg, s. 18, 2009). Detta 

nämns också av Olsson & Sörensen som påpekar att syftet är att ”…beskriva och förstå 

meningen i det som är centralt i den intervjuades livsvärld” (Olsson & Sörensen, s.81, 2007).  

 

Intervjuns karaktär var strukturerad med låg standardisering. Det innebar att frågorna 

uppfattades på samma sätt av respondenterna medan standardisering innebar på vilket sätt 

intervjun genomfördes vad gäller ordningsföljden av frågor och om det fanns fasta 

svarsalternativ eller inte (Olsson & Sörensen, s.80, 2007). Eftersom undersökningen avsåg 

attityd till härdplaster fick det inte finnas någon oklarhet i vad härdplaster var för något 

(strukturering) vilket klargjordes av intervjuarna. Dessutom borde det inte vara avgörande 

huruvida frågorna kommer i en viss följd (låg standardisering) eftersom det var viktigt att 

höra respondentens synpunkter utan att bli avbruten för en annan fråga, för att på så sätt inte 

riskera att missa relevant information. 

 

4.1  Urval 
 

Respondenterna som ingick i undersökningen var sex män och två kvinnor från avgångsklass 

på Sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan. Kriterierna för urvalet av respondenter var 

att de ska ha praktisk erfarenhet av att arbete med härdplaster till sjöss samt genomgått 

härdplastutbildning. Därmed borde de känna till riskerna med härdplaster (se bilaga 2 för 

kursbeskrivning). Anledningen till denna avgränsning var för att se om härdplastutbildning 

har påverkat respondenternas förhållningssätt till härdplaster. Övriga variabler som beaktats i 

denna studie var ålder och kön. Åldersintervallet på respondenterna är 24-36 år.  
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4.2  Datainsamling 
 

Respondenterna valdes slumpmässigt ut och tillfrågades om de hade praktisk erfarenhet av 

arbete med härdplaster och om de kunde medverka i en intervju. Innan respondenterna 

intervjuades genomfördes en testintervju med en student i K4. Då framkom det vissa brister i 

intervjuteknik och frågeställningar. Intervjufrågorna ändrades därefter till mer öppna 

frågeställningar (bilaga 3). Intervjuerna inleddes också med en bred frågeställning. Därefter 

aktualiserades känsligare, svårare frågor mot slutet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 83). 

Anledningen till detta var att underlätta för respondenterna att ge utförliga svar. Frågorna 

delades också upp i olika temata (bilaga 4). Detta möjliggjorde att frågornas inbördes 

placering inte var avgörande vilket underlättade för respondenterna att tala mer fritt utan att 

bli avbruten för en annan fråga. Detta sätt att lägga upp intervjun användes också i en tidigare 

kvalitativ studie som heter Workers’ Perception of Chemical Risks (Hambach et. al. 2011).  

 

I denna studie ställdes följande inledande frågeställning: Vad upplever ni som riskfyllda 

arbeten ombord? Därefter inriktades frågorna till att mer specifikt beröra respondenternas 

förhållningssätt till härdplastarbete. Intervjuerna pågick till dess att mättnad i svaren 

uppnåddes. Det vill säga, att svaren inte längre skiljde sig åt. Vi valde också att definiera vad 

härdplaster var för något, för att undvika att respondenterna uppfattade ämnet olika och 

därmed riskerade påverka svaret.  

 

4.3  Registrering av intervjuerna  
 

Respondenterna tillfrågades om det var okej att spela in intervjun. Genom att registrera 

intervjuerna med en ljudupptagare ges större utrymme till att fokusera på intervjun och 

uppfatta detaljer i den, samt möjlighet att lyssna till den ett flertal gånger efteråt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Andra fördelar med att använda en ljudupptagare är att innehållet då kan 

transkriberas för att på så vis kunna få en bättre överblick av intervjumaterialet. Intervjuaren 

får även möjlighet att utvecklas genom att lyssna till sin egen prestation, vad man gjorde bra 

respektive dåligt och därmed förbättra sin intervjuteknik (Trost, 2010). Materialet 

transkriberades i de flesta fall omgående efter genomförd intervju eller någon dag senare, 

eftersom analys och tolkningar redan sker under intervjun och under bearbetning av det 

nedskriva materialet (Trost, s. 148, 2010). På så sätt behölls intervjuerna färskt i minnet.  
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4.4  Intervjusituation och etik 
 

Intervjuerna utfördes i grupprum på Sjöfarthögskolan och på Universitetsbiblioteket i Kalmar 

mellan 10 till 18 november 2013. Valet av plats för intervjuerna beslutades gemensamt av 

intervjuarna och respondent. Detta för att respondenten skulle vara så bekväm som möjligt 

under intervjun (Trost, 2010). Hade intervjun istället genomförts hemma hos någon av 

intervjuarna är det möjligt att den intervjuade hamnat i ett underläge (Trost, s. 65, 2010) vilket 

därmed riskerat påverka respondentens svar. Dessutom visade det sig att användandet av två 

intervjuare var bra, eftersom det skapade en mer avslappnad situation. Att det var på det viset 

framkom då en respondent menade att intervjusituationen skulle blivit mer stel om det bara 

varit en intervjuare. 

Under forskningen är det viktigt att de etiska krav som ställs på forskningen följs. 

Vetenskapsrådet benämner fyra allmänna huvudkrav som skall följas; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). I 

enlighet med kraven informerades respondenterna om syftet med studien. Respondenterna 

informerades om att intervjun var frivillig och att de hade rätten att avstå medverkan och 

kunde avluta intervjun utan att detta skulle ge några negativa konsekvenser för dem (ibid.). 

De uppgifter som lämnades av respondenterna kommer enbart användas i denna studie. Vid 

analys och tolkning av intervjumaterialet minimerades antalet direkta citat eftersom det annars 

riskerar att påverka intervjuns etik, nämligen att respondenten måste förbli anonym för läsaren 

(Trost, s. 134, 2010). Dessutom har en del citat gjorts om från talspråk till skriftspråk. 

Respondenterna har också anonymiserats genom att inte uppge deras ålder och kön. 

 

4.5  Reliabilitet och validitet   
 

När man talar om studiens reliabilitet menas ofta dess trovärdighet. Det vill säga, att 

mätningen är stabil och inte påverkad av slumpinflytelser, dvs. att intervjufrågorna ställs på 

samma sätt och att situationen är likadan (Trost, s. 131, 2010). Detta medför att en hög grad 

av reliabilitet uppnås genom standardisering av mätsituationen. Eftersom denna studie har låg 

grad av standardisering skulle därmed denna studie vara av låg reliabilitet. Men som Trost 

(2010) menar så blir det orimligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa studier eftersom dessa 

förutsätter låg grad av standardisering. Dessutom kan attityd vara något föränderligt över tid 

och därmed kanske inte samma svar uppnås varje gång (Trost, 2010). Denna tidsaspekt nämns 
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ibland konstans och innefattas i begreppet reliabilitet (Trost, 2010). Det vill säga, studien får 

hög grad av reliabilitet om samma svar erhålls vid ett annat undersökningstillfälle. Eftersom 

detta är en attitydstudie så torde resultatet förändras om den genomfördes igen vid ett annat 

tillfälle och därmed ge studien låg reliabilitet. När man pratar om en studies validitet menas 

huruvida forskningsresultateten är trovärdiga, rimliga och tillförlitliga (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det finns en viss risk i att intervjuerna till viss del har feltolkats vilket är förståeligt 

eftersom materialet görs om från talspråk till skriftspråk vid transkribering. För att öka denna 

studies validitet så genomfördes testintervju. Efter testintervjun förtydligades intervjufrågorna 

vilket därmed ökade studiens validitet.   

 

5  RESULTAT 
 

De åtta respondenterna som ingick i undersökningen har arbetat med härdplaster ombord på 

fartyg som däckselev i varierande utsträckning. De har hanterat härdplaster på olika sätt 

beroende på vilken båt de varit på samt i jämförelse med övriga respondenter. Ingen av 

respondenterna har varit konsekventa i att använda rekommenderad personlig 

skyddsutrustning vid härdplastarbete. Av dessa finns de dem som aldrig har använt 

rekommenderad personlig skyddsutrustning.  

 

5.1  Resultatsammanställning 
 

Resultatframställningen nedan följer intervjuguidens upplägg vad gäller olika temata. De citat 

som valts ut är de som anses vara mest representativa för utfallet.   

Generell syn på risker ombord 
 

Ombord på fartygen finns det flera olika typer av riskfyllda arbetsmoment. Respondenterna 

har gett sin syn på vilka moment de tycker är särskilt riskfyllda och vad de vägde in i den 

bedömningen. Därmed ges en inblick i hur respondenterna såg på risk generellt ombord, 

vilket kan sättas i relation till deras förhållningssätt till risker med härdplaster.  

 

Flera av respondenterna uppgav att det är risken för de direkta konsekvenserna som de ansåg 

har betydelse för deras syn på riskfyllda arbeten ombord. 
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Jag väger in risken för de omedelbara konsekvenserna, t.ex. vid förtöjningar och slutna utrymmen. 

Jag tänker mindre på konsekvenserna på lång sikt.  

 

Långsiktiga konsekvenser som härdplastarbete beaktades inte i samma utsträckning. Även om 

sannolikheten för att drabbas av kortsiktiga konsekvenser för ett arbete är lika stor som att 

drabbas av långsiktiga konsekvenser i ett annat arbete, så uppfattade respondenterna att 

sannolikheten att drabbas av kortsiktiga konsekvenser mer eller mindre är obefintlig för 

härdplastarbete. I en jämförselse mellan höghöjdsarbete och härdplastarbete framkom det att 

det kan vara på det sättet. 

 
Det känns inte farligt direkt. Det händer ju ingenting direkt om du får det (härdplast) på huden. Det 

är i sådant fall senare i livet som det skulle påverka dig. Medan om du trillar ner så dör du direkt. 

 

Attityd till riskerna med härdplaster 
 

Det framkom att alla respondenter har känt till risker med härdplastarbete men har generellt 

inte beaktat riskerna vid hantering av härdplaster. De flesta respondenter uppgav att de inte 

tänkte så mycket på riskerna när de arbetade med härdplaster. Riskerna har ibland också 

förminskats. Övervägande delen av respondenterna ansåg att de har en bristfällig attityd.  

 
Jag tycker min attityd är väldigt dålig. Jag har inte funderat så mycket över riskerna med härdplast 

i stunden. Efteråt har jag kanske gjort det. Under målning tänker man lätt på andra saker, 

avmönstring, vad det blir för mat och andra saker. 

 

Det var däremot en respondent som avvek i attityd till riskerna och som beaktat riskerna vid 

härdplastarbete. Detta eftersom respondenten erhållit information om hur farligt härdplaster 

kan vara. 

 
 

Tidsaspekt 
 

En faktor som har påverkat respondenterna i deras arbete med härdplaster är tiden. Det vill 

säga, hur länge de har exponderat sig för härdplaster. Både avseende den totala 

exponeringstiden under praktiken och exponeringstiden för det enskilda arbetet. Flera 

respondenter uppgav att eftersom målningsarbetet sker under en kort tid så förminskas 
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riskerna i jämförselse med om arbetet skett under längre tid. En annan respondent gav samma 

syn på riskerna, gällande den totala exponeringstiden.  

Nej, man tänker att man är här några månader som kadett och sedan kommer man ju inte hålla på 

med det längre.  

Givet att halten av hälsovådliga ämnen i inandningsluften har varit högre än hygieniska 

gränsvärden så visar resultatet också att respondenternas uppfattning om vad som är 

godtagbar exponeringstid går emot gällande rekommendationer för härdplastarbete. Oavsett, 

har exponeringstiden påverkat respondenterna i deras förhållningssätt till härdplaster.  

 

Miljö 
 

Miljön har också påverkat respondenterna i deras arbete med härdplaster. Det vill säga, var 

någonstans de har utfört arbetet har till viss del påverkat hanteringen av härdplaster. Några 

respondenter uppgav att värmen utomhus påverkade dem i deras härdplastarbete. 

 
Vi målade på däck, det var säkert över 30 grader i skuggan, då är man inte så sugen på att leta fram 

något andningsskydd att använda. Istället är man glad om man får på sig solhatt och solbrillor. Det 

är inte så aktuellt med mask då.  

 

Förutom varm utemiljö uppfattades också ventilationen utomhus som tillräcklig, vilket 

påverkade respondenternas förhållningssätt.  

 
En gång använde jag andningsmask när jag målade under en trappa. Det var obekvämt och 

klumpigt speciellt när man har glasögon. Jag upplever att utomhus är det ingen fara med tanke på 

ventilationen. Det kändes tillräckligt. 

 

Om arbetet däremot utfördes inomhus, framförallt i färgförråd, resulterade detta till att lukten 

från färgen intensifierades vilket tydliggjorde riskerna hos respondenterna.  

 

Beteende och attityd hos besättning 
 

Beteende och attityd hos besättningen har påverkat alla respondenter förutom en i deras 

hantering av härdplaster. Denna påverkan förstärktes dessutom när respondenterna inte kände 
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till riskerna med härdplastarbete och där övriga i besättningen ej förhöll sig till härdplaster 

enligt rekommendationer. 

 
Jag blir påverkad av vad andra säger om man inte vet bättre. Så tror man ju på vad de säger.  

 

Det framkom också under intervjuerna att befäl på vissa fartyg var noga med att personlig 

skyddsutrustning användes vid hantering av härdplaster, vilket också fick till följd att det 

efterlevdes av övriga i besättningen inklusive respondenten. Denna noggrannhet framkom 

också vid ett annat tillfälle när en respondent inte fick måla med härdplaster utan fick stå 

bredvid med mask på. Denna typ av noggrannhet var inte något som anammades i någon 

större utsträckning bland besättningen ombord på de olika fartygen. När personlig 

skyddsutrustning användes var det snarare undantaget som bekräftade regeln att personlig 

skyddsutrustning inte användes i någon större utsträckning ombord samt att attityden till 

härdplastens risker generellt var bristfällig.  

 

Flera respondenter uppgav att rekommenderad personlig skyddsutrustning inte erbjöds eller 

ens belystes före och under arbete med härdplaster. Två respondenter uppgav att de vid något 

tillfälle frågade efter kolfiltermask men att det nonchalerades av övriga i besättningen. På 

liknande sätt framkom det när en respondent uppgav att han använde mask men inte de övriga 

i besättningen. Enligt respondenten var det på grund av att de tyckte det var löjligt att använda 

sådan utrustning vid arbete med härdplast. Denna typ av förhållningssätt till härdplastens 

risker visades också när en respondent refererade till ett befäl som skämtsamt sa: 

 
Det är inte så farligt, det är ingenting ni kommer märka av de närmaste 20-25 åren och då kommer 

ni aldrig komma ihåg ifrån vilken båt ni fick det ifrån. Så det får ni ta då. 

 

Attityden hos respondenterna har alltså påverkats av övriga i besättningen. En respondent 

resonerade som så att riskerna inte kan vara så stora om de andra i besättningen kan klara av 

att få färg på sig. 

 
Det var rätt slappt med det, det gjorde ingenting att få färg på händerna eftersom det går att tvätta 

bort med thinner. Ingen har varit jätteförsiktig…Om alla andra kan hantera det så borde jag också 

kunna göra det. 
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Information från besättning och dokument 
 

Eftersom respondenterna har hanterat härdplaster även före genomförd teoretisk utbildning så 

har informationen som respondenterna erhållit ombord varit av betydelse i deras hantering av 

härdplaster. Det har visat sig att informationen ombord har generellt varit bristfällig eller helt 

uteblivit. Detta framkom bland annat då en respondent svarade på frågan huruvida 

information getts ombord. 

Nej, det har jag aldrig hört. Jag har heller inte fått någon information om riskerna med härdplast. 

Någon arbetsledare har kanske nämnt att det inte är så nyttigt att få på sig.  

När respondenterna väl informerades så handlade det om hur färgen skulle blandas på bästa 

sätt snarare än hur färgen ska hanteras i övrigt. Några respondenter uppgav att det ibland 

funnits säkerhetsdatablad i anslutning till färgförvaringen men att detta inte lästes av 

respondenterna. En respondent uppgav att det möjligtvis stod information på färgburken om 

riskerna men att det endast var blandningsinstruktionerna som respondenten tog del av. 

Informationen har alltså överlag handlat om blandningsteknik och inte om härdplastens risker.  

Det har också framkommit att respondenterna anser att besättningen och befäl ombord borde 

ha informerat om riskerna med härdplaster.  

Nu i efterhand inte känns så bra att jag inte fick den informationen om riskerna. Nu när jag känner 

till riskerna borde de ha informerat mer.  

Det framkom även att respondenterna inte kände till huruvida det funnits dokument ombord 

som berör arbete med härdplaster. Det har i vissa fall funnits dokument som berört hantering 

av olika kemikalier men inget om just härdplaster specifikt.   

 

Kunskap om härdplastarbete 
 

När det kommer till kunskap om risker med härdplaster och på vilket sätt man ska hantera 

härdplaster, visade det sig att kunskap framförallt påverkade hur respondenterna tänker om 

det snarare än hur de arbetade med härdplaster. De flesta av respondenterna uppgav att de 

erhållit kunskapen via den härdplastutbildning som getts i skolan i Underhållsteknik kursen. 

Men trots det så har flertalet arbetat på samma sätt efter utbildningen som före den. Två 

respondenter förklarade däremot att efter deras utbildning från skolan så har de förändrat sitt 
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sätt att arbeta med härdplaster. Däremot var det bara den ena av dem två som konsekvent 

använde personlig skyddsutrustning vid målningsarbetet (förutom vid blandning av färg).  

 

Det visade sig också att alla respondenter tyckte det var bra att härdplastutbildning finns och 

att de är positiva till att den ges under utbildningen på Sjöfartshögskolan. Däremot var det två 

respondenter som förklarade att kunskapen de fick i vissa fall inte var praktisk genomförbar 

ombord på fartygen.  

 
Jag har dessvärre arbetat på samma sätt efter utbildningen i skolan. Den var svår att tillämpa 

ombord. 

 

Attityd till härdplastutbildning och hälsoundersökning 
 

Alla respondenter har varit positivt inställda till härdplastutbildning och hälsoundersökning. 

Genom utbildningen har respondenterna blivit observanta på riskerna med härdplaster vilket 

de tycker är bra. Även hälsoundersökning före arbete med härdplaster och en 

uppföljningsundersökning tyckte de var bra, för att därmed bland annat kunna styrka 

eventuella arbetsrelaterade skador. Angående härdplastutbildningen poängterade en 

respondent att det förvisso är bra att det finns men att den måste anpassas till användaren 

ombord. Samma respondent förklarade också att det är viktigt att användaren av härdplaster 

fortlöpande utbildas, något som blir särskilt viktigt allt eftersom färger utvecklas.  

 

Användning av personlig skyddsutrustning 
 

De flesta respondenter har inte varit konsekventa i att använda rekommenderad personlig 

utrustning. Det har i de flesta fall endast använt sig av overall, tyghandskar och skyddsskor. 

Flertalet respondenter uppgav att de aldrig erbjudits korrekta sorters handskar där färg inte 

kan tränga igenom. En respondent uppgav till och med att anledningen till att han och de 

övriga i besättningen använde vanliga arbetshandskar (tyghandskar, skinn) var att det hjälpte 

till att minimera mängden färgen på huden så att det inte skulle gå åt så mycket tinner när man 

tvättade bort det.  
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Man har sin overall, sina skor och handskar, glasögon möjligtvis vid stänkrisk. Det har nog varit 

den skyddsutrustningen varje gång och känner man inte av någon försämring målar man vidare. 

Jag skyddar mig på samma sätt oavsett färgtyp. Jag har använt fel typ av handskar trots att jag är 

medveten om vad för handskar som bör användas. Handskar som använts har varit av typen 

trädgårdshandske. De korrekta handskarna har jag aldrig erbjudits. Det är tveksamt om de ens 

funnits ombord. Jag har inte sett någon annan använda det heller.  

 

Det har alltså visat sig att tillgängligheten till rekommenderad personlig skyddsutrustning 

varit bristfällig. Däremot har ett fåtal respondenter haft tillgång till personlig skyddsutrustning 

när de har bett om det. Det har då ibland skett med villkoret att det inte får överkonsumeras.  

På tidigare båtar har jag använt mig av gummihandskar, då har det inte varit ett problem att få ut 

denna utrustning. Har man inte tillgång till utrustningen är det ju svårt att leva upp till 

kraven…Vid ett annat tillfälle frågade jag om jag kunde få nya handskar, men det fick jag inte för 

att jag hade fått nya för två veckor sedan.  Det är tröttsamt att fråga hela tiden efter handskar. 

 

Förutom rätt sorts handskar så har merparten av respondenterna inte använt rekommenderad 

mask. Skyddsmask av typen kolfiltermask har i de flesta fall aldrig erbjudits respondenterna. I 

synnerhet inte om arbetet utfördes ute på däck. Dessutom, har respondenterna överlag inte 

heller efterfrågat mask vid arbete med härdplast. Däremot var respondenterna mer noga med 

att använda skyddsmask när arbetet utfördes i instängda utrymmen med dålig ventilation.  

 

En respondent uppgav också att handskar ibland var alltför fumliga att använda vid målning 

av finare detaljer varför denne inte använde någon handske överhuvudtaget. Alla respondenter 

visade sig däremot positivt inställda till personlig skyddsutrustning. Problemet har ibland varit 

att utrustningen medför krångel och därmed gör arbetet tidsödande. Detta framkom då den 

respondent som var mest konsekvent med att använda rekommenderad personlig 

skyddsutrustning inte gjorde det vid blandning av färg i färgschappet. Respondenten 

resonerade som så att det går snabbt att blanda och att det blir för omständigt att hämta mask 

då. Det framkom även att det ibland var problem att få rätt storlek på handskar, vilket gjorde 

att användningen av handskar uteblev.  
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6  DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur avgångsstudenter på Sjökaptensprogrammet 

förhåller sig till arbete med härdplaster. Syftet bröts ned i följande frågeställningar: 

• Vilken attityd har sjökaptensstudenterna till riskerna med härdplastarbete? 

• Vilken attityd har de till personlig skyddsutrustning vid arbete med härdplaster? 

• Vilka faktorer bidrar till dessa attityder?  

  

6.1  Resultatdiskussion 
 

Attityd till riskerna med härdplastarbete och bidragande faktorer 

När det gäller den generalla attityden till risker ombord, anser respondenterna att det är de 

omedelbara konsekvenserna av ett riskfyllt arbete som beaktas. Det som har framkommit är 

att respondenterna generellt har känt till riskerna med härdplastarbete. Eftersom eventuella 

konsekvenser av härdplastarbete är långsiktiga har de flesta respondenter inte beaktat riskerna 

i samma utsträckning som vid exempelvis arbete på hög höjd. Dessutom är risken inte lika 

synlig vilket gör att det inte upplevs lika riskfyllt som vid förtöjning och höghöjdsarbete. I 

boken Risk Society and Beyond (Adam et. al., 2010) exemplifieras detta med människans syn 

på riskerna vid radioaktiv strålning. Detta är en osynlig fara som uppfattades först när dess 

konsekvenser uppdagades.  

 

Den beteendemässiga processen rör hur vi beter oss relaterat till vår attityd (Eagly & Chaiken, 

1993). Det vill säga, att attityd påverkar beteende men också att beteende kan påverka attityd. 

Därmed visar respondenternas beteende på en dålig attityd till härdplastens risker. Något som 

vi tror resulterar till att många respondenter också upplever att de har en dålig attityd. Men 

eftersom det finns så många andra bidragande faktorer som påverkat respondenternas 

beteende, upplever vi att attityden varit mindre betydelsefull i det avseendet och vägs över av 

andra faktorer. Exempelvis framkommer det att beteende och attityd hos övriga i besättningen 

i stor grad påverkat respondenterna.  

 

Dessutom upplevs respondenterna minimera riskerna, eller helt bortse från dem, när de utsätts 

för riskerna för att på så sätt godta arbetet. Beteendet har då gjort att respondenterna ändrat sin 
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attityd till dess risker, om än tillfälligt under arbetet gång. Anledningen till detta kan bero på 

”…resignation and acceptance of the risks…” (Hambach et al., 2011). Det vill säga, att 

respondenterna underkastar sig och accepterar riskerna. I en annan studie av Bellrose och 

Pilisuk menar författarna att en individs attityd till risk och risk- acceptans påverkas av att 

”the individual contributes also to the bias of the assessment, either reducing the estimate of 

danger or increasing it in accord with other attributes of the context”. (Bellrose & Pilisuk, s. 

304, 1991).  

 

Sammantaget, om man endast ser till deras beteende så har de en dålig attityd, men deras 

riskmedvetenhet och positiva inställning till härdplastutbildning visar på en sund attityd till 

risker med härdplaster.  

 

Attityd till personlig skyddsutrustning och bidragande faktorer 

 

På vilket sätt människan uppfattar riskerna kan bidra till hur man beter sig, i form av 

användning av personlig skyddsutrustning. I denna studie tydliggörs det av att respondenterna 

använde personlig skyddsutrustning beroende på om arbetet innefattar risken för kortsiktiga – 

eller långsiktiga konsekvenser. Där kortsiktiga konsekvenser uppfattas som mer riskfyllt. Att 

uppfattningen om risk påverkar beteende bekräftas i en liknande studie av Della Valle et al. 

De kom fram till att detta påverkade i vilken utsträckning personlig skyddsutrustning 

användes vid hantering av bekämpningsmedel på farm. En faktor som bidrog till 

respondenternas uppfattning om riskerna med härdplaster var tiden. Det visade sig att vissa 

respondenter ansåg att arbete med härdplaster endast utförs under en relativt kort period som 

kadett. Därmed uppfattades exponeringstiden som kort och följaktligen ansågs riskerna 

minska vilket gjorde att användandet av personlig skyddsutrustning uteblev.  

 

En annan betydelsefull faktor som påverkade hanteringen av härdplaster var platsen där 

arbetet utfördes. När det gällde arbete ute på däck ansåg flera respondenter att det var 

tillräcklig naturlig ventilation varför användandet av andningsmask uteblev. Förutom detta 

påpekades att värmen också påverkade i vilken utsträckning personlig skyddsutrustning 

användes. Värmen gjorde att vissa inte använde mask, täckande overall och handskar, för att 

därmed göra det mindre obekvämt. När det gällde arbete i slutna utrymmen användes 

andningsmask i större utsträckning vilket berodde på brist på ventilation och därmed 

tydliggjordes riskerna genom påtagligare lukt från härdplastfärgen.   
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Den enskilt mest betydelsefulla faktorn som påverkade alla respondenter, förutom en, i deras 

förhållningssätt till härdplaster, var kulturen ombord. Det vill säga, den övriga besättningens 

attityd och beteende. När besättningen använde sig av personlig skyddsutrustning och när 

besättningen påtalade vilken personlig skyddsutrustning som skulle användas, efterföljdes det 

av respondenterna. När det inte skedde ombord användes heller inte rekommenderad 

skyddsutrustning i samma utsträckning. Att det förhåller sig på detta vis förklaras bland annat 

av social theory of learning (Wenger, 1998). Wenger beskriver att en individs attityd och 

beteende påverkas av gruppens normer och beteende. Det vill säga, att individers beteende 

formas genom det vardagliga livet i interaktion med andra individer. Anledningen till detta 

kan vara att det skapar trygghet för individen i att göra som andra gör (Svedberg, s.26, 2007). 

Det är möjligt att detta förstärks av respondenternas generellt låga status som däckselev samt 

viljan att vara till lags som kadett. Det vill säga, att det kan vara svårt som elev att påpeka hur 

härdplaster ska hanteras samt förändra besättningens beteende. Detta försvåras nog också av 

att de bara är en tillfällig besättningsmedlem. 

Informationen om riskerna och hantering av härdplaster har generellt varit otillräcklig eller 

helt uteblivit ombord på fartygen, vilket har påverkat användandet av personlig 

skyddsutrustning. Respondenterna ansåg att det borde varit mer information i dessa avseenden 

vilket visar på en sund attityd. De flesta respondenter uppger att de erhållit sin kunskap via 

utbildningen i skolan. I likhet med studien Workers’ Perception of Chemical Risks: A focus 

Group Study (Hambach et. al, 2011) är det möjligt att personlig skyddsutrustning inte 

användes i samma utsträckning som om de hade känt till riskerna. När respondenterna uppgav 

hur de hanterade och förhöll sig till härdplaster efter att de erhållit kunskap så visade det sig 

att de ändå inte använde rekommenderad personlig utrustning. Samtidigt går det att 

argumentera för att utbildningen skulle fått större genomslagskraft i hur respondenterna 

hanterade härdplaster om de fått detta tidigare i utbildningen. Detta eftersom respondenterna 

då skulle varit i ett läge där de haft 12 månaders praktik framför sig istället för som nu en 

avslutande praktikperiod. Därmed blir tidsapsekten igen en faktor som hypotetiskt skulle 

kunna påverkat respondenterna. 

En annan faktor som ibland förklarade utebliven användning av personlig skyddsutrustning 

var tillgängligheten. I förekommande fall fanns det inte rätt sorts handskar eller rätt storlek. 

Då blir det naturligtvis svårt att använda rekommenderad skyddsutrustning. Även om det 

fanns utrustning ombord var den ibland placerad långt ifrån platsen där arbetet med 

härdplaster utfördes. Om respondenten då hade glömt att ta med sig utrustningen gick han/hon 
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inte tillbaka efter utrustningen. Förmodligen berodde detta på att det blir mer omständigt, men 

kan också visa på bristfällig attityd till riskerna även vid kort exponering.  

I likhet med studien av Hambach et al. (2011) visar resultaten från intervjuerna inte på någon 

skillnad mellan könen när det gäller attityd till härdplastarbete och dess risker. Även ålder har 

vi beaktat men inga skillnader i utfall påvisades.  

 

6.2  Metoddiskussion 
 

Denna kvalitativa studie är av strukturerad karaktär med låg standardisering. Denna typ av 

upplägg på intervjuerna tillät respondenterna att tala fritt utan att bli avbruten för en annan 

fråga. Nackdelen som det medförde var att intervjun ibland tappade fokus vilket resulterade i 

att materialet blev mer omfattande att analysera.  

Eftersom intervjupersonerna är kända av intervjuarna finns det risk med att respondenterna 

inte är helt ärliga, speciellt om frågorna är av känslig karaktär. Vi upplevde dock att samtliga 

intervjupersoner var ärliga. Dessutom kan det vara så att respondenterna svarar det de tror att 

intervjuarna vill höra (Stukát, 2011). Exempelvis fokuserade de flesta respondenterna på det 

negativa under sin praktik samtidigt som de positiva erfarenheterna ofta delgavs i ett senare 

skede under intervjun. Detta skulle kunna bero på hur intervjufrågorna ställdes eller att 

negativa erfarenheter är lättare att minnas.  

En alternativ undersökningsmetod hade kunnat vara fokus-grupp. Då sker intervjun i grupp 

med flera respondenter samtidigt. Anledningen till att denna metod inte användes var på 

grund av att respondenterna riskerar påverkas av varandra. Dessutom kan det vara så att vissa 

respondenter är mer dominanta i gruppen och därmed riskerar vissa respondenter inte komma 

till tals.  
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7  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

Studien ger en inblick i hur sjökaptensstudenter i avgångsklassen förhåller sig till 

härdplastarbete och användandet av personlig skyddsutrustning. Det visade sig att 

respondenterna upplevde sin attityd till härdplastsarbete som bristfällig men att vi ändå kan se 

ett säkerhetstänk som däremot inte applicerades fullt ut pga. olika faktorer. Denna förståelse 

kan bidra till att utveckla säkerhetsarbetet ombord. Detta kan exempelvis uppnås genom att 

information om riskerna med härdplaster delges ombord, förslagsvis genom att 

uppmärksamma konstaterade sjukdomsfall från härdplastexponering. Det vore också bra om 

information berör hur härdplaster ska hanteras. Detta skulle kunna ske genom övningar/möten 

ombord.  

En annan rekommendation skulle kunna vara att fartygen utesluter användningen av 

härdplaster och byter till en mindre hälsovådlig produkt. En grundförutsättning för att 

rekommenderad personlig skyddsutrustning används är att detta finns tillgängligt ombord. 

Även om det finns ombord har det visat sig att det kan vara omständigt att ta del av denna 

utrustning. Därmed borde tillgängligheten öka ombord för att underlätta användandet av rätt 

utrustning. Dessutom vore det bra om den personliga skyddsutrustningen gjordes mer 

komfortabel att använda i olika klimat.    

Det framkommer även att respondenterna tycker att det är viktigt med härdplastutbildning 

varför detta borde tidigareläggas i skolans kursplan, redan i den grundläggande 

säkerhetskursen. Detta möjliggör att studenterna får rätt förutsättningar att göra rätt 

bedömning under hela sin fartygsförlagda utbildning.  

 

7.1  Vidare forskning 
 

För vidare forsking vore det intressant att ta reda på om attityder till risker med härdplaster 

och användning av personlig skyddsutrustning skiljer sig åt mellan svenskflaggade och 

utländskflaggade fartyg. Därmed går det kanske att se om lagstiftning har någon inverkan på 

utfallet, givet att lagstiftningen skiljer sig åt länderna emellan. Dessutom skulle man kunna 

undersöka om attityden skiljer sig mellan svensk – och utländsk besättning för att se om 

kulturella skillnader är betydelsefulla. Samma typ av undersökning skulle kunna innefatta 
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ombordsanställda för att jämföra utfall med sjöbefälseleverna i denna studie. Det är onekligen 

ett viktigt forskningsområde som berör sjömäns exponering för en hälsovådlig produkt. Något 

som borde uppmärksammas ännu mer.   
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Bilaga 1  
 

Härdplaster 
 

Härdplasten består av polymer (polymer består utav korta och långa molekylkedjor) som 

under härdningen tvärbinds kemiskt eller med tillsatt härdare i ett särskilt steg. Den täta 

tvärbindningen gör att den inte kan omformas utan endast brytas ner och därmed inte 

återskapas till ny form. Detta kan ske om den utsätts för stark värme. Härdplasten fördelar är 

att den är mycket hård, slitstark, låg fuktabsorption och har en hög värmebeständighet (NE, 

2013).  

Härdplastfärg består av två delar, en bas och en härdare. Därav namnet tvåkomponents färg. 

Det är framförallt härdaren, härdplastkomponent som är hälsovådlig (AFS 2005:18). När 

färgen har härdat är färgen inte längre hälsovådlig. Däremot kan färgen bli hälsovådlig 

igenom om den upphettas exempelvis vid svetsning eller slipning då isocyanater frigörs. 

(Projektrapport Härdplaster, AV). Isocyanater är en grupp kemiska ämnen som är reaktiva 

(AV200, 2013).  

Härdplaster är en produkt som innehåller epoxy harts och härdare. Om man kommer i kontakt 

med härdplaster finns det risk för att man utvecklar hudallergi. Att man kan utveckla 

hudallergi visar sig också i en artikel i Sjömannen där en sjöman uppvisade symptom då han 

kom i kontakt med luftburen epoxi. Det räcker att han vistas i närheten av någon som målar 

för att allergin ska bryta ut (Sjömannen, 2012). 75-95% av de epoxy harts som används 

världen över består av bisphenol A, vilket är det viktigaste allergenet (Pontén, 2003). När det 

gäller härdare så är den volatil och kan också orsaka luftväga allergi (ibid.)  
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Bilaga 2 
 

Härdplastutbildning 

 
Enligt svensk lag måste man ha ett intyg på att man har genomgått teoretisk 

härdplastutbildning. Denna utbildning ges vid Sjöfartshögskolan i Kalmar till de 

sjökaptensstudenter som läser Underhållsteknik i årskurs 3. Utbildningen följer 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:18). Nedan följer utdrag ur kursplan för TR1 

Underhållsteknik 3 Hp och Arbetsmiljöverkets generella bestämmelser gällande 

skyddsåtgärder vid hantering av härdplaster: 

 

TR1 Underhållsteknik 3 Hp 

• Grundläggande underhållsprinciper och dess inverkan på miljö, ekonomi och säkerhet.  

• Hantering och underhåll av högtryckssprutor samt risker vid dess användande 

• Typiska färgsystem för fartygets olika delar som exempelvis bygge, undervattenskropp, 
däck, olika konstruktioner, lastutrustning och lastrum.  

• Målningsarbete; förberedelse och rengöring, appliceringssätt, hälso- och miljörisker. 

 

Allmänna skyddsåtgärder 

6 § Arbete i verksamhet som omfattas av dessa föreskrifter får ledas och utföras endast av 

personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning och har tillräckliga 

kunskaper om riskerna och om de skyddsåtgärder som behöver vidtas vid arbetet. 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 
 

Vad upplever ni som risker ombord? 

 

Vilken attityd har sjökaptensstudenterna om riskerna med härdplastarbete? 

Känner ni till och hur upplever ni riskerna med härdplastarbete? 

Vad grundar ni dessa risker på? (kort-/långsiktiga konsekvenser) 

Anser du att det behövs hälsoundersökning och utbildning? 

 

Vilken attityd har de till personlig skyddsutrustning vid arbete med härdplaster? 
 
När brukar ni använda PPE? 

Vidtog ni några åtgärder vid härdplastarbete? Varför, varför inte? 

Vad skulle krävts för att du skulle använda det?   

 

Vilka faktorer bidrar till dessa attityder?  

 

Hur såg säkerhetskulturen ut ombord? 

Vad vet du om härdplaster? Känner du till någon som påverkats negativt av 
härdplastexponering? 

Vilken typ av information tog du del av innan arbete med härdplast?  

Tycker du att informationen om hanteringen med härdplaster var tillräcklig? 

Risker, lagar & rekommendationer? 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide 
 

Temata 

 

• Bakgrund 

Generell syn på risker ombord 

Attityd till risker med härdplaster 

Konsekvenser 

 

• Situationspåverkan 

Tidsaspekt 

Miljö 

 

• Säkerhetskultur ombord 

Beteende och attityd hos besättning 

Information från besättning och dokument 

 

• Teoretisk utbildning 

Kunskap om härdplastarbete 

Attityd till härdplastutbildning 

 

• Personlig skyddsutrustning 

Användning av personlig skyddsutrustning 
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