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Abstract 

En studie har visat att sjömän har förhöjd risk att få cancer. Det är exponeringen för det 

cancerogena ämnet polycykliska aromatiska kolväten, PAH, som kan ligga bakom detta. PAH 

finns i oljor, sot och avgaser, något som maskinrumspersonal kommer i kontakt med. För ungefär 

15 år sedan genomfördes en studie som studerade hur väl besättningen ombord ett fartyg använde 

skyddsutrustning och hur mycket de exponerades för olja. Det visade sig att upptaget främst sker 

genom huden vid kontakt med oljor på grund av bristfällig eller felaktigt användning av 

skyddsutrustning. Mot bakgrund av detta syftade den här studien till att studera hur väl blivande 

svenska sjöingenjörer använder sin skyddsutrustning ombord fartyg samt ta reda på hur de 

uppfattar riskerna med olja. Intervjuer genomfördes på en svensk sjöfartshögskola där blivande 

sjöingenjörer på sjöingenjörsprogrammet deltog. Informanterna förstod att olja var hälsofarligt 

men de kunde inte klart säga vilka konsekvenser som långvarig exponering medför. 

Informanternas användning av skyddsutrustning berodde till stor del på hur de andra i 

besättningen använde sin men även tids- och bekvämlighetsfaktorer spelade in. De nämnde bland 

annat skydd mot värme och vassa föremål prioriterades högre än olja. 
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Abstract 

Several studies have shown that seamen have a heighten risk of getting cancer. It is the 

carcinogenic substance polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, that is the reason for this. PAH 

can be found in oils, soot and exhaust gases, which is something that engine room personnel 

comes into contact with every day. Approximately fifteen years ago a study was conducted on 

board a vessel to see how the crew members used their personal protective equipment and how 

much they were exposed to oil. The study showed that the exposure was due to improper, or 

neglected use of the personal protective equipment. Due to this the purpose of this study was to 

see how well future marine engineers understand the risk of oil, how they use their personal 

protective equipment and why. Interviews were conducted at a Swedish maritime university with 

graduating students from the marine engineering programme. The result showed that the 

informants’ understood oil was hazardous but they were not sure of its long term consequence. 

The informant’s use of the personal protective equipment was mainly due to how the rest of the 

crew used theirs. Also time- and comfort concerns were reasons for their neglected use. The 

informants mentioned that protection against heat and sharp objects were prioritized higher than 

exposure to oil.  

 

Keywords:Risk perception, oil, cancer; personal protective equipment, marine engineer 
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Förord 

Eftersom vi själva är blivande sjöingenjörer och varit med om olika attityder till skyddsutrustning 

och oljeexponering ombord på olika fartyg ville vi studera om flera upplevt liknande beteenden 

och ta reda på om beteendet beror på okunskap om riskerna eller om det beror på slentrian och 

okritisk imitering av andras beteende.  
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1.  Inledning 

En studie har visat att maskinrumspersonal har ökad risk för olika typer av cancer, så som 

lungcancer, hudcancer och urinblåsecancer. Även om asbest och rökning är de främsta orsakerna 

går det inte utesluta att exponering av höga halter av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, 

också kan vara en bidragande orsak (Forsell, m. fl. 2008). PAH förekommer till stor del i olja
1
, 

sot och avgaser som maskinpersonalen ofta kommer i kontakt med både via huden och genom 

inhalering. Tidigare studier har dock visat att majoriteten av upptaget av PAH sker genom huden 

(Ibid).  

PAH är en organisk förening som uppstår vid ofullständig förbränning eller i processer vid högt 

tryck och är en naturlig komponent i fossila bränslen. PAH förekommer även vid 

cigaretterökning samt i grillad mat, så de flesta människor kommer dagligen i kontakt med PAH. 

Möjliga vägar för exponering är inandning, förtäring och via huden. När PAH upptagits av 

kroppen binds det i fettvävnader och omsätts i flera organ och utsöndras bland annat i gallan och 

urinblåsan. PAH har sällan några akuta hälsoeffekter men långvarig exponering kan ge upphov 

till hudirritation, andningsbesvär och i värsta fall cancer (ATSDR, 2009). 

PAH skulle kunna förklara den ökade mängden cancerfall bland maskinpersonal eftersom de 

kommer i kontakt med smörjolja och brännolja som båda innehåller PAH. Det främsta upptaget 

av PAH bland maskinpersonal sker genom huden vid arbeten med exempelvis rengöring av 

separatorer, pejling av tankar, byten av filter och arbete i vevhus (Nordlinder & Nilsson, 1999).  

Kunskap och tillgång till korrekt skyddsutrustning är därför viktigt för att ge 

maskinrumspersonalen de förutsättningar som dem har rätt till (Arbetsmiljölagen 3 kap. 3§). 

Kunskap om oljans egenskaper kan bland annat hämtas från ett så kallat Material Safety Data 

Sheet, MSDS, som enligt EU förordningen 453/2010 ska finnas för alla kemiska produkter som 

klassas som farligt. Det kan till exempel vara brandfarligt, hälsofarligt eller explosivt. I MSDS 

beskrivs 

                                                 
1
 Brännolja, smörjolja, hydraulolja. 
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alltså vilka risker som finns med ämnet, samt de skyddsåtgärder som bör vidtagas för att 

tillgodose säkert handhavande av ämnet. Ett MSDS ska vara skrivet på det språk där produkten 

avses säljas. Det innebär att på den svenska marknaden ska MSDS vara skrivet på svenska.  

Arbetsmiljölagen är till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att i övrigt uppnå en 

god arbetsmiljö. Lagen gäller förutom i Sverige även fartygsarbete ombord på svenska fartyg 

utanför Sveriges sjöterritorium. I Arbetsmiljölagen framgår att både arbetsgivare och arbetstagare 

har skyldighet att samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska se till att 

arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden som bedrivs under arbetet och att 

arbetstagaren är informerad om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska 

förvissa sig om att arbetstagaren har tillräcklig utbildning och kunskap för att undgå riskerna i 

arbetet. Arbetstagaren ska också följa de givna föreskrifter och använda de skyddsanordningar 

som finns. Arbetstagaren ska iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa 

och olycksfall. Ett ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, till exempel olja får endast 

användas under förhållanden som ger betryggande säkerhet. Personlig skyddsutrustning ska 

användas om betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan uppnås på annat sätt. 

Skyddsutrustningen ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg. Vid fartygsarbete ska den 

personliga skyddsutrustningen tillhandahållas av redaren om inte någon annan som arbetstagaren 

är anställd hos har åtagit sig detta ansvar (Arbetsmiljölagen 1977:1160). Eftersom studenter 

också likställs med arbetstagare när det gäller arbetsmiljö så omfattas även Sveriges 

sjöingenjörsstudenter. (Ibid). Studenterna ska ha kännedom om detta då de under sin utbildning 

fått information om Arbetsmiljölagen och användning av skyddsutrustning (Bilaga 1).  

 

Eftersom sjöingenjörsstudenterna i framtiden kommer att verka som arbetsledare och handledare 

för framtida sjöingenjörsstudenter blir de ansvariga för det praktiska lärandet ombord. Eftersom 

arbetsledaren har stor inverkan på personalens säkerhetsagerande är det viktigt att arbetsledaren 

har tillräcklig kunskap om de risker som föreligger i arbetet (Zohar & Erev, 2007).  I skrivande 

stund finns det inte några undersökningar som studerat sjöingenjörsstudenternas riskuppfattning 

och beteende till personlig exponering av olja. 
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2.  Syfte 

Att studera riskuppfattningen för oljeexponering ombord på fartyg hos blivande sjöingenjörer på 

en svensk sjöfartshögskola som studerar under det sista året.  

 

Frågeställningarna blir därmed följande. 

 Hur uppfattar blivande sjöingenjörer riskerna vid oljeexponering ombord på fartyg? 

 Hur anser blivande sjöingenjörer att de använder sin personliga skyddsutrustning mot 

oljeexponering? 

 Hur anser blivande sjöingenjörer att övriga i besättningen påverkar deras användning av 

sin personliga skyddsutrustning vid oljeexponering?  

 

  



  

4 

 

3.  Teori 

3.1 Tidigare forskning  

Upptaget av PAH beror på exponeringstiden vilket visar på vikten att tvätta av sig direkt när 

exponering på huden har skett. Mätningarna visade att upptaget av PAH var större vid mindre 

maskinrumsarbete när endast händerna exponerades än när hela kroppen exponerades för olja 

som vid vevhusarbeten. Det kan förklaras med att oljeexponeringen är mer tydlig och självklar 

vid vevhusarbete och därför användes bättre skyddsutrustning så som engångsoveraller och 

gummistövlar. Vid de mindre arbetena så som byte av bränsle- ventiler, -pumpar, -filter samt 

överhalning av små maskindelar används oftast inte handskar, vanliga kommentarer var: ”Jag har 

aldrig använt den personliga skyddsutrustningen, det hindrar mig i arbetet” eller ”Utrustningen är 

ett hinder i arbetet” (Nordlinder & Nilsson, 1999). 

När arbete sedan ska utföras på heta ytor tas handskarna på utan att först ha tvättat händerna 

vilket medför att handskarna blir smutsiga invändigt och därmed ökar exponeringen av oljan. 

Används skyddsutrustningen felaktigt kan exponering öka även i och med det, exempelvis när 

läderhandskar används vid oljiga arbeten istället för nitrilhandskar. Läderhandskar ger inget 

skydd mot olja utan suger istället upp oljan och händerna utsättas således för en indirekt 

exponering av oljan under tiden handskarna används. Det visade sig att korrekt användning av 

skyddsutrustning ger en minskad exponering för olja (Nordlinder & Nilsson, 1999). 

Sahlgrenska universitetssjukhuset har i rapporten Exponering för oljor och kemikalier undersökt 

effekten av exponering av olja, både till följd av inhalering och av upptag genom huden. Med 

hjälp av urinprover som tagits efter vanligt förekomande maskinrumsarbete har dem kartlagt 

upptaget av PAH, med och utan skyddsutrustning. I studien testades 79 personer varav 44 ingick i 

maskinrumspersonalen och av dem 44 var alla exponerade av olja. Rapporten visar att;  

 18 stycken var exponerade på fingrar i 55 minuter,  

 17 stycken på händerna i 114 minuter,  

 8 stycken armar i 255 minuter,  

 1 stycken på armar och ben i 340 minuter.  
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Detta visar att det framför allt är slarv med skyddshandskar vid dagligt arbete som orsakar 

exponeringen, det vill säga inte kolvhalningar och dylikt eftersom det vanligtvis användes korrekt 

skyddsutrustning (Nordlinder & Nilsson, 1999). Vid dagligt arbete används skyddshandskar 

endast 60 % av personalen och ofta används fel typ av skyddshandskar (Ibid). Läderhandskar 

skyddar bra mot värme men absorberar olja och ger ökad tidsexponering mot huden. Istället bör 

nitrilhandskar användas som skyddar bra mot olja (Bilaga 2). Ytterligare råd om skötsel av 

utrustning och hygien som utformades i Exponering för oljor och kemikalier av Nordlinder & 

Nilsson (2010) återfinns i samma bilaga. 

Ett forskningsprojekt i England studerade riskuppfattningen hos galvanisörer som ytbehandlar 

stålkonstruktioner med krom. Krom är en så kallad kategori 1 karcinogen vilket betyder att det 

finns en risk för utveckling av cancer i människokroppen. Studier har även visat att dessa arbetare 

har en förhöjd risk att utveckla framförallt lungcancer. Mindre allvarliga faror med 

krominhalering är luftvägsirritation och vid hudkontakt kan svåra brännskador uppstå. I 

intervjuerna med galvanisörerna beskrev de krom som en fara men inte så mycket om potentiella 

hälsoeffekter och dess konsekvenser. Vid uppmaning från intervjuaren beskrev galvanisören 

främst de akuta hälsoeffekterna så som brännskador på hud och ögon. De långsiktiga 

hälsoeffekterna togs sällan upp utan intervjuarens uppmaning. Även om de flesta, 89 %, förstod 

att lungcancer är en hälsorisk så ansåg en tredjedel att arbete med krom inte ger upphov till 

framtida hälsoeffekter. Detta kan bero på att galvanisören förstod farorna men ansåg att risken 

inte var trolig (Sadhra, m. fl., 2002).  

I ett examensarbete från Luleås Tekniska Universitet studerades attityden till användning av den 

personliga skyddsutrustningen bland personalen på ett energibolag. Resultatet visade bland annat 

att trots att de hade tillgång till all den skyddsutrustning som de kunde tänkas behöva så användes 

den inte alltid. Ett exempel var användandet av hjälm där personalen gjorde sin egen bedömning 

och rättfärdiga sitt beteende med att den var obekväm och att riskerna att något skulle ske inte var 

sannolik.  Personalen påtalade ej heller för varandra om att använda hjälm eftersom de ansåg att 

det är upp till var och en att sköta sitt. Personalen ansåg även att det var viktigt att arbetsledare 

och chefer föregick med gott exempel vid användning av personlig skyddsutrustning. Om en 

arbetsledare exempelvis inte använde sin hjälm kunde personalen uppfatta det som att det inte var 

så viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna (Hennaoui, 2012). 
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3.2  Teorier om beteenden 

Även om tillgång till kunskap och rätt skyddsutrustning finns är det ändå inte säkert att korrekt 

agerande görs, speciellt när konsekvenserna med oljeexponering genom huden inte sker akut utan 

kan dröja flera år. Studier har visat att enbart informera arbetaren om framtida om än allvarliga 

konsekvenser har liten och endast temporär effekt på arbetarens beteende. Ett exempel på sådant 

är användandet av hörselskydd för att undvika hörselnedsättning om 10-15 år. Arbetaren har vid 

rutinjobb istället medvetet valt att bortse från skyddsåtgärder på grund av bekvämlighet och 

tidsbesparing (Zohar & Erev, 2007). Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp 

säkerhetsrutinerna där arbetsledaren ger återkoppling till arbetaren och hela tiden förespråkar 

säkerhet framför tids- och kostnadsbesparingar. Det visade sig att med ett ökat engagemang från 

arbetsledaren sjönk arbetsrelaterade skador som följd av bristande säkerhet (Ibid). Det kan 

förklaras med att individen vill känna tillhörighet och trygghet i gruppen genom att imitera de 

andras beteende och göra som de (Svedberg, 2012). Freud utvecklar det hela genom att individen 

kan gå så långt att den kullkastar sin egen intelligens till förmån för gruppen. Även kallat 

hjordmentalitet (Freud, 1922). För att skapa en sådan miljö att det är tryggt att imitera de andras 

beteende krävs det gemensamma normer som skapas av att kontinuerlig dialog förs bland 

individerna (Svedberg, 2012).  

En individs riskuppfattning
2
 beror till stor del på vem som drabbas av konsekvenserna. Individer 

bedömer oftast personliga risker som mindre troliga än de som drabbar andra. I litteraturen 

beskrivs detta fenomen i psykologiska termer som optimism, där individen ser sig själv som 

osårbar och därmed har en orealistisk optimism om framtiden (Weinstein, 1989). Detta styrks av 

det faktum att säkerhetsöverträdelser sällan resulterar i olyckor och därmed uppmuntras detta 

beteende därför att individer gärna fortsätter på samma sätt som tidigare (Zohar & Erev, 2007). 

Ytterligare en aspekt som förklarar en individs uppfattning är det psykologiska fenomenet 

kognitiv dissonans. Det innebär att individens uppfattning om saken går emot individens 

beteende vilket skapar en spänning. För att minska denna spänning börjar individen ändra sin 

uppfattning för att den ska stämma överrens med dennes beteende (Festinger, 1957). Teorin om 

kognitiv dissonans aktualiseras även idag och har undersökts i flera studier. En studie undersökte 

                                                 
2
 Risk är ett mått på sannolikheten att något kommer att hända och konsekvenserna av det. Riskuppfattning i detta 

arbete syftar till hur individen uppfattar sannolikheten att denne drabbas av hälsofarliga konsekvenser av 

oljeexponering. 
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rökande sjuksköterskors attityd till rökning och kom fram till att de inte hade lika negativ syn på 

de hälsorisker som förknippas med rökning (Clark, m. fl. 2004).  
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4.  Metod 

För att ta del av åsikter, tyckanden, uppfattning eller kunskaper hos en population kan intervjuer 

eller enkäter användas (Ejvegård, 2009). 

För att förklara och förstå informantens perspektiv är intervju lämpligt. Eftersom arbetet syftade 

till att studera riskuppfattning och beteende hos blivande sjöingenjörer föll valet på en kvalitativ 

studie i intervjuform med semistrukturerade frågor. Den semistrukturerade intervjumetoden ger 

möjlighet för informanten att fritt svara på frågorna på sitt sätt samtidigt som det finns en viss 

struktur som förhindrar att intervjun glider ifrån sitt syfte. Dock ger den kvalitativa intervjun 

ingen generalisering av en population men kan ge hypoteser för vidare kvantitativ forskning 

(Bryman, 2011).  

4.1  Avgränsning 

Studien avgränsades till blivande sjöingenjörer på ett sjöingenjörsprogram i en svensk 

sjöfartshögskola som nu läser det sista året. I sin framtida yrkesutövning som fartygsingenjör 

kommer dessa studenter att verka som arbetsledare och handledare till framtida studenter och 

kommer därmed att forma dessa personer med sitt agerande. Den svenska arbetsmiljölagen 

avgränsar studien till svenska studenter på svensk högskola. Eftersom kursplanerna för 

utbildningarna inte skiljer sig åt mellan de två sjöfartshögskolorna valde vi studenter från ena 

sjöfartshögskolan (Bilaga 3 och 4). Endast exponering för olja kommer att studeras.  

4.2  Litteraturstudie 

Inledningsvis i detta arbete har grundläggande kunskap om oljeexponering och riskuppfattning 

förskaffats från andra undersökningar, lagar och förordningar. Information som anses viktiga för 

läsaren presenteras i inledningen och kapitlet ”Tidigare forskning” för att ge en förståelse i 

ämnet. Denna information ligger även till grund för frågorna och kommer även användas som 

referens till slutdiskussionen. 

 

4.3  Intervjuer 

För att få svar på blivande sjöingenjörers riskuppfattning för oljeexponering ombord på fartyg har 

de öppna semistrukturerade frågorna utformats utefter frågeställningarna (Bilaga 5). 

Semistrukturerade frågor följer en intervjumall som förhindrar att intervjun glider ifrån sitt ämne 
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samtidigt som deras öppna karaktär ger informanten frihet att svara på sitt eget sätt (Bryman, 

2011). Detta görs för att få en inblick i informantens värld och förstå deras beteende utefter deras 

svar, och eventuellt uteblivna svar (Ibid).  

 

Eftersom anteckningar i en intervju kan ha samma hämmande effekter hos en person som en 

inspelning har intervjuerna valts att spelas in med digital utrustning (Ejvegård, 2009). En 

testintervju genomfördes för att se till att tillvägagångsättet med intervjumall och 

inspelningsutrustning gav tillfredställande svar på frågeställningarna. Informanterna valdes 

slumpmässigt ut och bjöds in till intervjuerna via mail där det framgick vad syftet med studien 

var och hur de kommer att behandlas utifrån ett etiskt perspektiv. Även direkt innan intervjuerna 

har informanterna fått klarhet i avsikten med intervjun för att öka tillförlitligheten i svaren 

(Kylén, 2004). Efter intervjuerna har materialet lyssnats igenom och transkriberats. Svaren från 

samtliga informanter sammanställdes och skrevs in under respektive fråga från intervjumallen för 

att lättare kunna se hur informanternas svar stod sig mot varandra. Utvalda delar som ansetts 

representativa för informanteras enskilda nyanser och ett helhetsbegrepp har sedan använts i 

resultatet tillsammans med utvalda citat från intervjuerna (Kylén, 2004). 

 

På förhand kan det vara svårt att veta hur många som ska intervjuas, dock är inte 5-10 ovanligt, 

så blir det upp till forskaren att förstå när det har uppnåtts en så kallad teoretisk mättnad. 

Teoretisk mättnad innebär att informanterna inte längre ger några nya insikter (Bryman, 2011). 

Efter sex stycken intervjuer var det svårt att upptäcka några nya insikter och en teoretisk mättnad 

ansågs vara uppnådd. Frågorna kategoriserades utefter frågeställningarna för att få en 

lättöverskådlig resultatdel och tydlig stringens till diskussionsdelen (Kylén, 2004).  

 

4.4  Etik 

De intervjuade personerna informerades om att de kommer att presenteras helt anonymt i arbetet. 

Varken namn, ålder, bostadsort eller något annat som kan identifiera personen har tagits med i 

rapporten.. Även eventuella rederier, fartyg och övriga personer som de nämner i intervjun 

kommer inte att namnges i resultatet (Vetenskapsrådet, 2011). De har också erbjudits att 

förhandsgranska den utskrivna text som presenteras i arbetet. Detta för att intervjuerna inte ska 

misstolkas eller om informanten ångrar sitt uttalande så rättelse kan göras (Ejvegård, 2009).   
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5.  Resultat 

Informanterna hade alla hanterat olja på ett eller annat sätt ombord de fartyg det utfört sin 

ombordförlagda praktik. Resultatet presenteras i tre kategorier där varje kategori svarar på en av 

de tre frågeställningarna som presenterats i syftet. I varje kategori lyfts ett par citat fram som 

ansågs representativt.  

5.1  Hur uppfattar blivande sjöingenjörer riskerna vid oljeexponering ombord 

på fartyg? 

Till informanterna ställdes först frågan om vad de ansåg vara särskilt riskfyllda arbetsmoment 

ombord på fartyg. Detta för att på så sätt få reda på vilken typ av arbeten som de ansåg vara 

riskfyllda för deras egen hälsa och säkerhet. Det framgick att det framför allt var risker med 

omedelbar konsekvens: ”Mycket halkrisker… fallskador och saker som inte är surrade.” ”Heta 

arbeten, tunga lyft och enclosed spaces”. Heta arbeten som kan leda till brand, tunga lyft som kan 

skada ryggen och enclosed spaces som kan vara en syrefattig miljö är exempel på omedelbara 

fysiska konsekvenser för informantens hälsa. Informanterna nämnde även diesel som potentiell 

risk. De framförde att diesel användes i stor utsträckning som lösningsmedel vid vaskning av 

maskindelar men att det kanske inte var så hälsosamt: ”Rengöring av maskindelar, diesel löser ju 

bra men det är ju inte så nyttigt.”  

Riskuppfattningen angående specifikt oljeexponering var förståelsen god för potentiella 

exponeringsmöjligheter. Informanterna nämnde att exponeringen kan ske genom upptag via 

huden och genom att andas in oljedimma och avgaser. Ingen nämnde förtäring som potentiell 

risk. Vad de däremot var osäkra på var konsekvenserna av oljeexponeringen, vilka de inte hade 

reflekterat över i någon större utsträckning. ”Det är grejer som man inte riktigt har tänkt på hur 

det påverkar kroppen över tid om man inte använder skyddsutrustning på ett korrekt sätt.” De 

ansåg dock olja var farligt men att de inte visste riktigt säkert i vilken utsträckning och vad det 

kunde leda till. Några nämnde uttorkning av huden och hudcancer som konsekvens av 

långtidsexponering men deras svar lät antyda en viss osäkerhet. ”Jag kan inte påpeka några 

direkta risker som jag vet, vet bara att det är farligt i princip. Att kroppen kan absorbera oljan. 

Kan inte påpeka något exakt. Olja som jag får på huden. Kan leda till kanske hudcancer, jag vet 

inte exakt.” En av informanterna förklarade det hela med att man ska undvika olja i så stor 

utsträckning som möjligt men att lite inte gör så mycket, vilket också visar på en viss osäkerhet i 
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riskuppfattningen. ”Kanske inte någon enstaka gång men om man handskas med det dagligen så 

blir det ju problem. Med då har man säkert skyddsutrustning.” 

I en fråga om vad informanterna tyckte var den farligaste oljan så hölls hydraulolja unisont som 

den enskilt farligaste tillsammans med varm olja som informanterna gärna skyddade sig mot. 

Utöver hydraulolja skiljde sig det en hel del i svaren. En informant tyckte exempelvis att 

smörjolja var minst lika farlig som hydraulolja men slarvade å andra sidan med 

skyddsutrustningen när denne vaskade i diesel.  

Hydraulolja och smörjolja är man ändå medveten om att det inte är bra. Det är olika hur mycket 

diesel man jobbar med på båtar, den kanske man tar lite lätt på ibland och inte alltid skyddar sig 

mot den. Tjockoljan är ju ofta varm så den skyddar man sig ju mot. Jag skyddar mig så gott jag 

kan mot hydraulolja och smörjolja sen tummar jag lite på reglerna när det gäller tjockolja och 

diesel. 

 

Samtliga ville gärna veta mer om oljans inverkan på kroppen vid exponering då de själva ansåg 

att de inte hade tillräcklig kunskap om det. Det kunde antydas redan i de vaga svaren om vilka 

konsekvenser de förknippade med olja men för säkerhets skull ställdes frågan om de ville lära sig 

mer om riskerna med olja och vilka konsekvenser det medför direkt till dem som en avslutning på 

intervjun.  ”Man har inte riktigt tänkt på hur det påverkar kroppen över tid om man inte använder 

skyddsutrustning på ett korrekt sätt.” En informant tillade att det kanske skulle bli alltför 

avskräckande att lära sig mer om riskerna med olja. ”Man kan ju alltid veta mer men frågan är 

hur mycket mer man vill veta då kanske man säger upp sig istället.”  

Det ska även tilläggas att ingen av informanterna nämnde utbildningen från skolan som källa till 

deras kunskaper om oljan och hur de ska skydda sig. Kunskapen verkar främst springa ur hur 

omfattande besättningens attityd och kunskap varit rörande arbetsmiljö och oljans farlighet. ”Ofta 

så finns det en generell kunskap om att man inte ska exponera huden. Det är väl lite oskrivet att 

man ska känna till hur man skyddar sig.” Det gjordes inte heller några egna, ytterligare 

efterforskningar från informantens sida innan denne började arbeta med oljorna. ”Men jag läser 

inga datablad om hur man ska handskas med det.”  
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5.2  Hur anser blivande sjöingenjörer att de använder sin personliga 

skyddsutrustning mot oljeexponering? 

Samtliga informanter använde den utrustning som de tilldelats av rederiet när de kommit ombord 

på fartyget. De listade arbetsskor, overall, ibland byxor och t-shirt, samt hörselkåpor och 

handskar som del i den personliga skyddsutrustningen. Den generella uppfattningen var att 

skyddsutrustningen inte främst användes mot olja och att den i värsta fall var direkt bristfällig. 

”Nej, oftast inte. I alla fall inte i oljehänseende. Har oljeindränkta handskar på rätt så länge. 

Behåller dem fast de är oljedränkta.” 

Vid dagligt maskinrumsarbete så vidtogs ingen extra skyddsutrustning än den listade. Handskar 

användes inte hela tiden utan de påpekade att handskarna istället kunde ses som ett hinder i 

arbetet. ”När jag går runt i maskinrummet skyddar jag mig inte alls. Det blir ju som det blir. Man 

kan inte göra någonting åt det. Man måste jobba… Det är ju inte bra men det är ofta man vill få 

saker och ting överstökade.” 

Upplevelsen ombord var att det fanns få valmöjligheter när det gällde val av skyddshandskar och 

att handskarna först och främst användes för hantering av varma eller vassa föremål och inte för 

att skydda sig mot olja. ”Inte med hänseende med oljan, oftast finns det få valmöjligheter när det 

gäller handskar. Just med hänseende om oljan så är det inte så högt på prioriteringen. Oftast är det 

om saker är vassa, eller saker är varma så kommer det mycket högre upp än mot olja… Oftast har 

man ju hellre olja på händerna än att skära sig.” 

Handskarna som användes var av bomull/skinn förutom vid vaskning där rejälare 

gummihandskar användes. De nämnde att det vanligtvis fanns sådana gummihandskar 

tillgängliga vid vaskningsstationen men att de ofta var skitiga på insidan och att det i vissa fall 

även var hål på dem. ”Ska man ta i något skitigt händer det att man är på med sina vanliga 

handskar och då penetrerar det ju in innanför handsken. Det är ju inte bra men det är ofta man vill 

få saker och ting överstökat. Vet man att man ska vara på ett ställe en längre tid och utsätta sig så 

ser man till att hämta lite rejälare grejor som gummihandskar. Men det kan hända att det är hål i 

dem.” 

”Rejälare grejor” användes vid de större arbetena där oljeexponeringen var stor. Exempelvis vid 

vevhusarbeten användes en heltäckande oljeresestent overall med huva och vid 
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separatoröverhalning användes gummihandskar. Ett annat moment som vid provtryckning av 

bränsleventiler användes inga särskilda skyddskläder men alla svarade att de använde ett 

dragskåp med skyddande plexiglas.  

När det gällde hantering och underhåll av sin personliga skyddsutrustning tyckte de att det nog 

var lämpligt att tvätta varje dag men att den främst tvättas om den har blivit skitig eller 

oljeindränkt. ”Det får man hålla koll på själv. Det är ingen som har sagt något till mig.” Det var 

främst på grund av att det luktade som kläderna tvättades men de framförde även med viss tvekan 

att det inte var bra om olja penetrerat kläderna och exponerades mot huden. ”När dem är smutsiga 

eller när det är mycket olja på dem. Dels för att det luktar illa och dels för att det inte är bra för 

huden… tror jag.” 

Hygienen var något som alla var noga med sköta om ordentligt. Informanterna nämnde att det 

också var något som var upp till en själv att sköta och ingen kände att övrig besättning hade 

påverkat deras beteende på något sätt. Alla informanter vidhöll att händerna bör tvättas så fort 

som möjligt de blivit oljiga men att det kunde dröja innan tillfälle gavs till det. De framhöll att de 

gärna ville avsluta arbetet innan de tvättade av sig. ”Så fort man har fått olja på sig men om man 

har påbörjat ett arbete så tvättar man ju inte händerna före man lämnar arbetsplatsen.”  Det var 

istället de naturliga avbrotten så som toalettbesök eller fika-, lunch- och middagsraster som 

bestämde när händerna tvättades.  

5.3  Hur anser blivande sjöingenjörer att övriga i besättningen påverkar deras 

användning av sin personliga skyddsutrustning vid oljeexponering?  

Informanterna ansåg att det främst är övrig besättnings beteende som bestämmer deras eget 

beteende. Informanterna förklarade att de blir influerade av att se övrig besättnings användning 

av skyddsutrustningen, vilket varierade från fartyg till fartyg och person till person. “Om jag 

jobbar med någon som använder skyddsutrustning så använder jag skyddsutrustning. Använder 

han inte skyddsutrustning så är det större sannolikhet att jag inte skulle göra det.” En informant 

förklarade det hela med att denne inte ville sticka ut på något sätt och därför rättade sig efter 

gängse normer ombord.  

Där tycker jag dem påverkar väldigt mycket för det är ju en viss attityd ombord. Om man är på ett 

ställe och de är väldigt noga med att det är safety first kan man ju inte vara rebell och tro att man 
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är macho. Men å andra sidan om alla springer runt och är macho så framstår man ju som en fjolla 

om sätter på sig skyddsutrustning istället. 

Det har även förekommit direkta tillsägelser för att påminna om när informanten slarvat med 

skyddsutrustningen vilket informanten tyckte var mycket bra. ”Jag satt med en motorman och 

vaskade då sa han åt mig att inte slarva med handskarna, det tycker jag var jäkligt bra.” 

Framförallt verkar det som att arbetsledaren har en stor bidragande roll och inflytande för 

informanternas användning av skyddsutrustning. “I början så var jag lite slö med det men sedan 

bättrade jag mig när förstemaskinisten såg att jag inte hade handskar på mig när jag jobbade.” 

Besättningen ombord har generellt förstått att olja är något som man bör skydda sig mot men att 

det inte görs några större ansträngningar för att tillse att alla efterlever det. ”Jag har inget minne 

av att vi har diskuterat olja med någon i besättningen.” Det är till sist upp till den enskilde 

individen att sköta sitt på det sätt som denne tycker är lämpligt även om policy att använda 

skyddsutrustning fanns ombord. ”De har varit tydliga med att säga att man inte ska exponera 

huden mot olja, sen följer man ju inte alltid det.” En informant blev starkt påverkad av att se 

konsekvenserna av långvarig exponering hos en äldre maskinist. ”En maskinist hade aldrig 

skyddat sig mot olja och händerna hade blivit torra och spruckna. Han hade ont i dem hela tiden. 

Så då blir man påverkad av att se konsekvenserna.” Efter det så ändrade informanten sitt 

beteende och försökte minimera exponeringstiden och använde sig även av oljeresestenta 

handskar vid vaskning av oljiga maskindelar. 

Gällande skötsel av personlig hygien framförde informanterna att det även här var upp till var och 

en att sköta sitt och att de inte hade påverkats i någon större utsträckning av övrig besättnings 

beteende. ”Inte särskilt mycket alls, det får man hålla koll på själv. Det är ingen som har sagt 

något till mig.” Informanterna tyckte att oljiga händer bör tvättas så fort som möjligt men de 

framförde att det kunde dröja en längre tid innan tillfälle gavs. De ville först och främst avsluta 

pågående arbete innan de tvättade av sig. I synnerhet var det avbrott för toalettbesök och raster 

som händerna tvättades då det ansågs viktigt att vara ren i mässen för att inte få ”skäll”.  

Arbetskläderna tvättades först när de blivit så skitiga att det luktade illa om dem. De framförde att 

de nog tvättade alldeles för sällan men att det nog var bra att göra det varje dag. ”Det gör man 

nog alldeles för sällan. Lämpligt är nog varje dag.” En framförde även med viss tvekan att det 

även inte var bra om oljan penetrerat kläderna och exponerade huden. En informant hade dock 
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gått så länge utan att tvätta att denne blev tillsagd att göra det. ”På min första båt så luktade jag 

diesel och då sa chiefen till mig.”  
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6.  Diskussion 

Studien syftade till att studera riskuppfattningen om oljor hos sjöingenjörer som nu läser det sista 

året och undersöka vilka risker de förknippar med olja och vilka konsekvenser som de tror 

oljeexponering medför. För att ta reda på det har intervjuer genomförts. Intervjuerna var av ett 

semistrukturerat slag med öppna frågeställningar. Bland informanterna hade alla hanterat olja och 

kommit i kontakt med olja i olika arbetsmoment under sin tid ombord fartyg. Deras erfarenheter 

skiljde sig från fartyg till fartyg och beroende på besättningen ombord. Alla använde sig av den 

av rederiets tilldelade skyddsutrustning och ingen vidtog några extra åtgärder för att skydda sig 

mot specifikt olja i det dagliga arbetet. De beskrev det som att det fanns oskrivna regler för hur 

man ska skydda sig och att det var upp till var och en att sköta sitt. Det var främst vid större 

arbeten på huvudmaskin eller vid vaskningsarbeten som oljeresestent skyddsutrustning användes.  

Det visade sig också att det fanns en generell men något diffus uppfattning om oljans farlighet 

men att osäkerhet fanns kring eventuella konsekvenser av oljeexponering. Det visade sig att övrig 

personals användning av skyddsutrustning hade stor inverkan på informantens användning av 

skyddsutrustning.  Samtliga ville gärna veta mer om oljans egenskaper och dess inverkan på 

människokroppen.  

6.1  Hur uppfattar blivande sjöingenjörer riskerna vid oljeexponering ombord 

på fartyg? 

Informanterna fick först svara på vad de ansåg som riskfyllda arbeten ombord för att ge bild på 

vilken typ av risk de förknippar med arbete ombord fartyg. Vad som framgår var att det främst 

var arbetsmoment med tydliga och direkta konsekvenser så som fallskador, heta arbeten och 

tunga lyft. Denna typ arbete förekommer förvisso ombord men ingen påtalade oljan som ett 

riskmoment trots att hantering av olja i olika situationer förekommer bland maskinrumspersonal. 

Det är inte ett oväntat resultat eftersom konsekvenser av oljeexponering sker först långt senare i 

livet och ingen av de tillfrågade nämnde att de själva märkt av några konsekvenser. 

Galvanisörerna, som Sadhra et al. (2002) studerade, förstod att krom var farligt men var mindre 

medvetna om dess potentiella hälsoeffekter liknar svaren från sjöingenjörsstudenterna som även 

de förstod att det inte var hälsosamt men var osäkra på faktiska hälsoeffekter. En informant 

menade även att det är så smutsigt att det är svårt att göra något åt det. Det skulle kunna betyda 
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att informanten är så van vid att vara smutsig
3
 att den inte längre reflekterar över riskerna eller 

helt enkelt ignorerar dem. Skulle informanterna ändå informeras om framtida och rent av 

allvarliga konsekvenser skulle endast en liten och temporär effekt på deras beteende ske (Zohar 

& Erev, 2007). Tillgång till skyddsutrustning fanns även det men den användes inte i någon 

större utsträckning i det dagliga maskinrumsarbetet på grund av bekvämlighet och en vilja att få 

arbetet överstökat. Eftersom informanterna inte drabbats av några konsekvenser av sitt beteende 

fortsätter de troligtvis på samma sätt som tidigare. Vilket liknar användandet av hörselskydd som 

ska skydda mot framtida hörselnedsättning om 10-15 år. Trots information valde arbetarna att 

inte använda det just på grund av bekvämlighet och tidsbesparing (Ibid). 

6.2  Hur anser blivande sjöingenjörer att de använder sin personliga 

skyddsutrustning mot oljeexponering? 

Informanterna är av den uppfattningen att det är farligt och i svaren lyfter de även fram 

hudcancer, om än osäkert, som potentiell hälsorisk. Även om informanterna har rätt eller inte i 

sitt antagande att hudcancer kan uppstå till följd av oljeexponering borde ändå deras tro vara skäl 

nog att använda korrekt skyddsutrustning. Litteraturen beskriver ett sådant beteende som en 

orealistisk optimism om framtiden. Tron att det inte händer mig (Weinstein, 1989). Samma 

resonemang visades bland arbetarna på ett energibolag där de hade tillgång till korrekt 

skyddsutrustning men använde den inte alltid. Hjälmen var en sådan utrustning där arbetarna 

gjorde sin egen bedömning och rättfärdigade sitt beteende med att den var obekväm och att risken 

att något skulle ske inte var sannolik (Hennaoui, 2012).  

Vid större arbeten så som separatoröverhalning och vevhusarbeten så användes korrekt utrustning 

uteslutande. Vid dagliga rutinjobb slarvades det däremot med handskar i fråga om användning 

och val av material. Handskarna används inte först och främst som ett skydd mot olja utan värme 

och vassa föremål medförde det att oljiga händer stoppades i handskarna och därmed skitade ner 

dem inifrån. Det medför en indirekt exponering som varar så länge som handsken befinner sig på 

handen. Samma beteende studerades för 15 år sedan då det uppdagades att oljeexponering främst 

orsakas av dagliga rutiner snarare än större arbeten på huvudmaskin och att majoriteten av 

personalen exponerades för oljan på grund av smutsiga händer (Nordlinder & Nilsson, 1999). 

                                                 
3
 I betydelsen oljig på händer och armar som är den vanligast förekommande exponeringen för olja. (Nordlinder & 

Nilsson, 1999). 
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Informanterna prioriterar istället de kortsiktiga vinsterna med att inte skära sig eller bränna sig, 

beteendet har således en positiv förstärkning på individen på grund av ökad bekvämlighet (Zohar 

& Erev, 2007). Vad de inte är medvetna om i det läget, eller om de ignorerar det på grund av 

optimism, är de långsiktiga konsekvenserna så som eksem eller i värsta fall cancer.  

Utrustningen som användes var den av rederiet tilldelade, precis som lagen säger att de ska göra 

men den ska även vara av god kvalitet och ge tillräckligt skydd mot ohälsa och olycksfall 

(Arbetsmiljölagen, 1977:1160). I fråga om val av material i arbetshandskar verkar det som om 

detta inte har uppfyllts eftersom handskarna som främst användes var gjorda av läder, som inte 

ger skydd mot olja (Nordlinder & Nilsson, 1999). Det är också arbetstagarens, eller informantens 

i detta fall, skyldighet att använda korrekt utrustning vilket de inte alltid gjorde. Har utrustning 

mist sin funktion så ska den bytas ut (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Men då krävs det att 

informanten även har fått tillräcklig utbildning och information av arbetstagaren om de 

hälsovådliga ämnen den ska arbeta med så att denne är medveten om det. Bland informanterna 

varierade detta. En del hade inte fått höra någonting om oljans farlighet och andra hade fått 

tydliga besked om att undvika det och att skydda sig ordentligt. Informanterna har även tagit del 

av det här i sin utbildning (Bilaga 1). Det räcker dock oftast inte med att en eller två gånger få 

höra hur farligt olja är och hur man ska skydda sig, det krävs ett dagligt engagemang från 

handledare och andra besättningsmedlemmar som tillsammans kan hjälpa varandra (Zohar & 

Erev, 2007). Informanterna upplevde det som att det istället var upp till var och en att använda 

korrekt skyddsutrustning. Bland personalen hos elbolaget påtalade de heller inte för varandra att 

använda hjälmen, de ansåg att det var upp till var och en att sköta sitt (Hennaoui, 2012).  

6.3  Hur anser blivande sjöingenjörer att övriga i besättningen påverkar deras 

användning av sin personliga skyddsutrustning vid oljeexponering?  

Informanterna var alla av den uppfattningen att besättningen hade stor inverkan på deras 

beteende. För att få en trygghet i gruppen så imiterar man varandra för att inte sticka ut och på så 

vis ge en själv en viss ansvarsfrihet (Svedberg, 2012). Det är lätt att förklara sig med orden ”men 

han gjorde så, så då gjorde jag det”. Freud utvecklar det hela genom att individen kan gå så långt 

att den kullkastar sin egen intelligens till förmån för gruppen även kallat hjordmentalitet (Freud, 

1922). Informanterna som under sin tid ombord har varit kadetter och därmed längst ner på den 
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hierarkiska stegen har säkert känt att de inte vill lägga sig i och inte vara till besvär och därför 

fogat sig för den rådande kulturen ombord. 

För att skapa en sådan kultur där ”safety first” är norm krävs det en kontinuerlig dialog mellan 

besättningen ombord. Det är ”småpratet” vid raster som gruppens normer stärks och en tillit och 

förtroende till sina kollegor byggs upp (Svedberg, 2012). Det måste alltså finnas ett gemensamt 

mål bland besättningen att vilja följa policyn och skapa en sådan kultur där säkerheten går först 

och även hjälpa varandra i denna strävan. Det ska inte vara en skamfylld känsla att använda 

skyddsutrustning. 

Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp säkerhetsrutinerna där arbetsledaren ger 

återkoppling till arbetaren och hela tiden förespråkar säkerhet framför tids- och 

kostnadsbesparingar. Det har visat sig att ett ökat engagemang från arbetsledare ger lägre 

arbetsrelaterade skador som berott på bristande säkerhet (Zohar & Erev, 2007). Men även om 

informanten fått information om att använda sin skyddsutrustning vid hantering av olja så hände 

det inte alltid. Ett beteende som kan förklaras med kognitiv dissonans där informanten i fråga har 

fått information och vet om farorna men vidtar inte de åtgärder som krävs (Festinger, 1957). 

Informanten har alltså ändrat sin uppfattning och förminskat farorna med olja eller helt enkelt 

ignorerat dem. Informanten har på så vis ursäktat sitt beteende med att arbetet utförs snabbare 

och att det är så smutsigt arbete hela tiden att det inte är någon mening att göra något åt det. 

6.4  Metoddiskussion 

Den valda metoden med intervju av öppen karaktär får anses ha varit en gott val för studiens syfte 

eftersom studien syftade till inte enbart kvantifiera informanternas kunskap utan förstå 

bakomliggande orsaker till deras beteende. Fördelen med metoden är en djupare förståelse av 

informantens verklighet och därmed svara på varför det ligger till på ett visst sätt och inte enbart 

hur det ligger till. Den öppna karaktären ger informanten möjlighet att svara fritt vilket ger 

värdefull information som först kanske inte var tänkt. Dock går det inte att dra några generella 

slutsatser med en kvalitativ metod eftersom den just inte är kvantitativ och varje informant har 

sina egna erfarenheter och personligheter vilket därmed sänker validiteten i studien. Därmed kan 

det vara svårt att få samma resultat vid en upprepning av undersökning (Bryman, 2011). 

Alternativt skulle en enkät med öppna frågor kunna användas för att spara tid med transkribering 

och möjligheten att kunna nå ut till fler informanter. Det skulle dock ge bortfall samt omöjliggöra 
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följdfrågor och förtydliganden. En enkät med standardiserade frågor skulle kunna komplettera 

undersökningen med syfte att kvantifiera kunskapsnivån på populationen och därmed öka 

studiens validitet.  
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7.  Slutsats 

Studien har givit en inblick i hur kommande generationer maskinrumspersonal ser på risker och 

hantering rörande olja. Eftersom utfallet liknar den studie av Nilsson, m. fl. (1999) verkar det 

som att kunskap och beteende rörande oljhantering inte har gjort några större framsteg. Det är 

tragiskt när olja är så hälsovådligt och något som maskinrumspersonal ofta kommer i kontakt 

med. Den här kunskapsbristen borde tas på större allvar, förmedlas tydligare och bli en del i det 

dagliga medvetandet ombord. Får inte maskinrumspersonalen bättre kunskap om detta kommer 

dagens beteende att fortgå  och läras ut till nästkommande generation. Studenterna måste tidigt i 

sin utbildning, innan de kommer ut på praktiken få information om detta och förstå riskerna och 

förstå att de har laglig rätt till korrekt skyddsutrustning. Det måste även finnas en vilja från högre 

instans i rederierna att arbetsmiljön måste få kosta pengar. Korrekt skyddsutrustning ska finnas 

och det ska finnas tillräcklig  mängd att det går att byta så fort som den har blivit uttjänt på grund 

av slitage och smuts. Sätts sådana mål som besättningen kan sträva mot kan alla känna 

delaktighet och ingen ska behöva känna skam över att fråga om skyddsutrustning. Det ska vara 

en självklarhet.  

7.1  För vidare forskning 

Eftersom det visade sig hur starkt informanterna har påverkats av övrig besättning och sina 

handledare kan det vara intressant att i framtiden studera hur studenterna ser på handledarskapet. 

Hur de tycker att deras handledare har bemött dem och hur de själva skulle vilja vara som 

handledare. Ett annat förslag är studera hur rederierna eller besättningen ombord ser på 

arbetsmiljö och hur de ser på användning av skyddsutrustning. Studera om det skiljer sig med 

studenternas erfarenheter ombord.  
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Bilagor 

Bilaga1 

Delkurs: SM D Miljöteknik, 4 hp   

Studenten skall efter avslutad delkurs kunna: 

 förklara och använda Safety Management System (SMS)   

  redogöra för internationella och nationella regler rörande arbetsmiljön ombord   

  redogöra för skyddsverksamhet ombord och utföra skyddsrond 

  utföra arbetsskaderapportering   

  redogöra för fysiska, psykiska och kemiska risker ombord och motsvarandegränsvärden  

  utföra enklare mätningar av arbetsmiljöfaktorer  

  redogöra för och välja personligt skydd, inklusive skyddsutrustning för fartyg som 

transporterar farligt gods 

  använda EmSguide 

  utföra mätning av gas för utfärdande av tillträdestillstånd och gasfrihetscertifikat. 

  redogöra för effekter på marina miljön orsakade av föroreningar från fartyg   

  redogöra för internationella och nationella regler rörande marina miljön ombord   

  metoder och åtgärder för att förhindra föroreningar från fartyg   

  använda ett fartygs “Oil response Plan”   

  översiktligt redogöra för saneringsåtgärder   

  redogöra för mottagningsstationer   

  redogöra för kostnader och ersättningar i samband med oljeskada 
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Bilaga 2  

-Bomullsoveraller av 300-350 g/m
2
 ger ett mycket bra skydd mot dermalt upptag av olja förutom 

händer, fötter och ansikte. Tunnare bomullsoveraller av 225-240 g/m
2
 ger inte samma skydd. 

 

-Engångoveraller som ger ett ännu bättre skydd mot olja men kan vid långa hårda arbetsmoment 

upplevas som varma. 

 

-Handskar, kan vara av varieande material, utöver läder finns även nitrilhandskar och handskar av 

PVC eller plast. Dessa handskar täcker in de flesta arbetsmoment som förekommer i 

maskinrummet om det så är på heta ytor, hantering av kemikalier, oljor eller rengöringsmedel.  

 

-Skyddsskor, ska vara oljeresistenta och i de fall som olja trängt in ska de kasseras och bytas ut 

för att ge tillräckligt skydd. 

 

-Skyddsglasögon som förhindrar att olja kommer in i ögonen. 

 

-Andningsskydd som förhindrar inandning av oljedimma. 

 

Utöver skyddsutrustningen så listas även ett antal förslag och råd om hur maskinrumspersonalen 

ska sköta sin hygien och hantera oljor: 

 Börja varje dag med rena kläder. 

 Undvika att få olja på huden. 

 Tvätta av sig så fort som möjligt efter kontakt med olja. 

 Använd aldrig diesel för att tvätta händerna med. 

 Använd rätt typ av skyddsutrustning till arbetet. 

 Alla som hanterar farliga ämnen har rätt att få instruktioner om hur arbetet ska ske 

riskfritt.  

 

 



  

c 

 

Bilaga 3 

Sjöingenjörsprogrammets innehåll & upplägg 

Kurser i programmet 

Längden på den teoretiska utbildningen till sjöingenjör är 3 år, motsvarande 180 

högskolepoäng. Studenterna genomför dessutom Grundläggande Miljö och 

Säkerhetskurs (7,5 hp) och Fartygs- och verkstadsförlagd utbildning (90 hp). Den fartygs- och 

verkstadsförlagda utbildningen är uppdelad i perioder och varvad med teori, för att erhålla behörighet Kurserna 

inom programmet kan komma att byta plats. 

Programöversikt 

Sjöingenjörsprogrammets huvudsakliga innehåll och de olika huvudkursernas omfång: 

 

- El och reglerteknik 45 hp 

- Maskinteknik 90 hp 

- Säkerhets- och miljöteknik 30 hp 

- Självständigt arbete 15 hp 

År 1 

El och reglerteknik, 1-14 hp 

Maskinteknik, 1-36 hp 

Självständigt arbete, 1-15 hp 

Säkerhets- och miljöteknik, 1-7 hp 

Utanför programmet genomförs Fartygs och verkstadsförlagd utbildning 1-30 hp 

År 2 

El och reglerteknik, 1-14 hp 

El och reglerteknik, 15-32 hp 

Maskinteknik, 1-36 hp 

Maskinteknik, 37-62 hp 

Självständigt arbete, 1-15 hp 

Säkerhets- och miljöteknik, 1-7 hp 

Säkerhets- och miljöteknik, 8-17 hp 

År 3 

Utanför programmet genomförs Fartygs och verkstadsförlagd utbildning 31-75 hp 

Fartygs och verkstadsförlagd utbildning 76-90 hp 
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År 4 

El och reglerteknik, 13 hp 

Maskinteknik, 37-62 hp 

Maskinteknik, 63-90 hp 

Självständigt arbete, 1-15 hp 

Säkerhets- och miljöteknik, 18-21 hp 

Säkerhets- och miljöteknik, 22-30 hp 

Senast ändrad: 2010-12-15 
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Bilaga 4 

Programplan 

Sjöingenjörsprogrammet utvecklas ständigt och ibland genomförs större förändringar vilket 

innebär att en ny utbildningsplan antas. 

För studenter antagna HT 2009 och senare gäller följande utbildningsplan: 

Höstterminen, årskurs 1 

MVE335 Matematik 1 

SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik 

SJO112 Grundläggande säkerhet 

SSY032 Grundläggande elteknik 

SJO560 Fartygsmaskinsystem 

Vårterminen, årskurs 1 

Fartygsförlagd utbildning, Block 1A 

MVE340 Matematik 2 

SSY036 Styrteknik 

Sommaren mellan årskurs 1 och 2 

Fartygsförlagd utbildning, Block 1B 

Höstterminen, årskurs 2 

SJO700 Strömningslära och termodynamik   

LNB726 Avancerad elteknik 

LSP193 Marinteknisk engelska 

SJO061 Ång- och kylanläggningar 
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Vårterminen, årskurs 2 

LET683 Kvalificerad elpraktik 

LNB660 Verkstads/motorteknik 

Fartygsförlagd utbildning, Block 2 

Sommaren mellan årskurs 2 och 3 

LNB660 Verkstads/motorteknik 

Höstterminen, årskurs 3 

LNB484 Underhållsteknik 

SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan 

Fartygsförlagd utbildning, Block 3 

Vårterminen, årskurs 3 

LNB802 Mekanik och hållfasthetslära 

SJO546 Skepps- och lastsäkerhet 

LEU751 Reglerteknik 

SJO755 Ledarskap ombord 

SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet 

Sommaren mellan årskurs 3 och 4 

Fartygsförlagd utbildning, Block 4 

Höstterminen, årskurs 4 

SJO132 Juridisk och ekonomisk översiktskurs 

SJO168 Förbränningsmotorteknik 
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SJO707 Projekt i maskin- och driftteknik 

LEU743 Styr- och reglersystem 

Vårterminen, årskurs 4 

SJOX07 Examensarbete för sjöbefälsprogrammen 

Valbara kurser 
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Bilaga 5 

 

Intervjumall  

Hur medvetna är blivande sjöingenjörer om riskerna vid oljeexponering ombord på 

fartyg? 

-Vad upplever du som risker ombord? 
-Vilka risker förknippar du med olja? 
-Vilka konsekvenser förknippar du med oljeexponering? 
-På vilka sätt kan din kropp exponeras för olja? 
-Hur farligt anser du det är med olja på hud? 
-Hur farligt anser du det är att andas in olja? 
-Anser du någon typ av olja är farligare än de andra? 
-Vidtar du några extra åtgärder vid hantering av en viss olja? 
 

Hur anser blivande sjöingenjörer att de använder sin personliga skyddsutrustning mot 

oljeexponering? 

 
-Vad anser du ingå i din personliga skyddsutrustning? 
-Hur använder du din personliga skyddsutrustning? 
-Hur tycker du den har skyddat dig? 
-Ge exempel på arbetstillfällen då du exponeras för olja. 
-Hur skyddar du dig då? 
-Hur skyddar du dig vid dagliga rutiner? Pejla tankar, filterbyten mm. 
-Hur skyddar du dig vid kolvhalning? 
-Hur skyddar du dig vid separatorhalning? 
-Hur skyddar du dig vid provtryckning? 
-Varför använder du den typen av skydd du bär? 
 

Hur anser blivande sjöingenjörer att övriga i besättningen påverkar deras användning av 

sin personliga skyddsutrustning vid oljeexponering?  

 
-Har du fått några råd eller direktiv från arbetsgivare/handledare? 
-Hur anser du att övrig besättning har påverkat ditt agerande gällande användning av skyddsutrustning? 
-När tycker du det är lämpligt att tvätta arbetskläderna? 
-När tycker du det är lämpligt att tvätta händerna? 
-Hur anser du att övrig besättning har påverkat dit agerande gällande skötsel av din hygien? 
 

Avslutande fråga. 

 
-Anser du ha tillräcklig kunskap om oljans inverkan på människan? 
 

 

 


