
  

 

 

 

 

 

 

Sjö kaptensprögrammet 
Sja lvsta ndigt arbete 

 

Hand- öch armvibratiöner till sjö ss 

En studie öm arbetsriskerna med na lhacka 

 
Martin Janssön, Manuel Jöhanssön 
2016-05-04  
Prögram: Sjö kaptensprögrammet 
Ä mne: Sja lvsta ndigt arbete 
Niva : 15hp 
Kursköd: 2SJO1E 





 

 

Linne universitetet  

Sjö fartshö gskölan i Kalmar 

Utbildningsprögram: 
Sjö kaptensprögrammet 

Ärbetets ömfattning: 
Sja lvsta ndigt arbete öm 15hp 

Titel: 
Hand- öch armvibratiöner till sjö ss 

Fö rfattare:  
Martin Janssön, Manuel Jöhanssön 

Handledare:  
Pa r Karlssön 

 

Abstrakt  

Den till sjöss vanliga nålhackan som används vid rostskyddsarbete avger kraftigt stötande vibrationer 

som kan skada användaren efter extensiv användning. Syftet med denna studie var att klarlägga hur 

mycket vibrationer ett däcksmanskap kan utsätts för under en normal arbetsdag samt vilka hälsorisker 

som föreligger vid användning av nålhackan. Två metoder har använts för att genomföra studien. En 

fältstudie användes för att ta reda på vilka hand- och armvibrationsnivåer ett däcksmanskap kan 

komma upp i vid arbete med nålhacka. Detta skede via loggning av tid som nålhackan använts på fyra 

olika fartyg och resultatet ställdes sedan mot lagstadgade insats- och gränsvärden för hand- och 

armvibrationer. En litteraturundersökning användes för att komma fram till hur hand- och 

armvibrationer, HAV, påverkar arbetaren och vilka risker som föreligger vid HAV-exponering. 

Fältstudieresultatet visar att genomsnittsvärden överskred arbetsmiljölagens lagstadgade gränsvärden 

för hand- och armvibrationer. Resultatet från litteraturstudien tyder på att däcksmanskapsyrket skulle 

kunna vara en riskfaktor för utvecklande av hand- och armvibrationssyndrom, HAVS, som kan ge 

symtom såsom vita fingrar, försämrad finmotorik och greppstyrka.  
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Abstract  

At sea, the needle scaler is a commonly used tool for removing rust and preparing steel surfaces for 

new paint. Prolonged exposure to its strong vibrations can cause harm to the user. The purpose of this 

study was to determine the amount of vibration exposure a seaman working on deck with needle 

scalers can reach during a normal working day, and how this exposure can affect the worker’s health. 

To accomplish this, two methods were used. A field study was used, aimed to determine the daily 

vibration exposure, by logging the time needle scalers were used on board four different merchant 

ships. A literature search was used aimed at examining how hand- arm vibration, HAV, affect the 

worker and what risks HAV-exposure can generate. The result from the field study showed that the 

average vibration values exceeded European statutory limits. The result from the literature study 

showed signs that the deck seaman profession may be a risk factor in developing hand- and arm 

vibration syndrome, HAVS, with symptoms such as impaired dexterity, white finger syndrome and 

reduced grip strength in the hand as possible risks. 
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Definitiöner öch fö rkörtningar 

AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling, föreskrifter som beskriver i detalj vad som gäller för 

arbetsmiljön under arbetsmiljölagen. 

 

AML – Arbetsmiljölagen, reglerar vilka skyldigheter arbetsgivaren har gentemot arbetstagaren. 

 

Dagman – En sjöman vars skeppstjänst ej är indelad i vakter. 

 

HAV – Hand- och armvibrationer. 

 

HAVS – Hand- och armvibrationssyndrom. 

 

ISO – Internationella organisationen för standardisering. 

 

Manskap – En sjöman som inte är ett befäl, såsom motormän, matroser och jungmän. 

 

MLC 2006 – Sjöarbetskonvention antagen av Internationella arbetsbyrån som fastställer minimikrav på 

rättigheter hos sjöpersonal. 

 

Nålhacka – Ett verktyg som används för att avlägsna rost, gammal färg och svetslämningar från metall. 

 

Osteoartrit – Kronisk inflammation i ledbrosk som kan orsaka svullnad, smärta och begränsningar i 

rörligheten i påverkad kroppsdel. 

 

Sensorineural skada – Nervskada som försämrar bland annat känsel i fingrar. 
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1  Inledning 

Nålhackan är ett handhållet verktyg som via lufttryck driver ett antal stålnålar fram och tillbaka vilket 

avlägsnar färg och andra lösa föremål från stål innan ytbehandling. Det är ett verktyg de flesta som 

arbetar på ett fartyg känner till, antingen har de själva använt den, eller så har de kanske blivit störda 

av dess fortplantande vibrationer och ljud i fartygskonstruktionen vid underhållsarbete. De höga 

vibrationerna och ljuden kommer sig av de mycket kraftiga slående vibrationerna som verktyget skapar 

(Europeiska kommisionen, 2007, s. 11). 

 

Dessa slående vibrationer kan orsaka symptom som uppstår efter lång exponering. Hand- och 

armvibrationssyndrom, härefter kallat HAVS, är ett välkänt och förhållandevis vanligt 

arbetsmiljöproblem både till sjöss och i land. Det orsakas av vibrerande verktyg där vibrationer skadar 

nerver, ligament och blodkärl. Symtom visar sig ofta som ”vita fingrar” där blodkärlen dragits ihop av 

så kallad vasospasm, försämrad känsel och finmotorik där nerverna skadats eller direkta skador på 

ligament och skelett, till exempel karpaltunnelsyndrom.  Vid lång exponering för hand- och 

armvibrationer, härefter kallat HAV, riskerar dessa symtom att bli permanenta och kan visa sig när 

personen i fråga utsätts för kyla, stress, fuktig miljö eller helt enkelt att känseln i handen blivit 

permanent försämrad (Lundborg, Dahlin, Cederlund, & Strömberg, 1996). I värsta fall kan den 

drabbade få svårt att utföra enkla vardagssysslor som kräver en viss grad av finmotorik, som att raka 

sig eller skriva för hand. Man kan även få problem med sviktande greppstyrka i händerna, något som 

också kan ställa till med stora problem i vardagen (Lundborg, Dahlin, Cederlund, & Strömberg, 1996). I 

grupper av vibrationsexponerade arbetare har försämrad känsel och känslighet för kyla i händerna 

samt allmänt försämrad arbetsförmåga konstaterats jämfört med en testgrupp (Gerhardsson & 

Hagberg, 2014). Personer med HAVS har i en studie i Kanada visat sig ha signifikant sämre fysisk och 

psykisk livskvalitet än genomsnittsbefolkningen (House, o.a., 2014).  

 

Vibrationer på Svenska arbetsplatser regleras via Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer, där 

insatsvärden och gränsvärden reglerar hur mycket vibrationsexponering en arbetare får exponeras för 

innan insatser av arbetsgivare måste göras eller arbetet avslutas för dagen. Föreskrifterna beskriver 

också krav på planering och uppföljning av vibrationsalstrande arbete samt screening av arbetstagare 

som utsatts för insatsvärdet (Transportstyrelsen, 2009). I en Svensk enkätstudie utförd 2015 hade hela 

50 % av respondenterna som arbetat som matroser, och 75 % som arbetat som motormän angett att 
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de utsatts för HAV i sitt arbete varje dag eller varje vecka (Forsell, o.a., 2015). Ett examensarbete från 

Chalmers har visat att många studenter känt av HAVS-liknande symtom efter utförd praktik ombord på 

handelsfartyg, 20 % av respondenterna kände ofta av domningar i händerna efter arbete och 13 % 

kände ofta av försämrad känsel. Dessutom visade undersökningen att det rapporteras in väldigt få fall 

av vibrationsrelaterade arbetsmiljöskador till arbetsmiljöverket jämfört med andra arbetsgrupper på 

land (Af Uhr & Holm, 2013). 

 

Summerat kan man säga att dessa tidigare undersökningar visar att en stor del av de människor som 

jobbar till sjöss kan utsättas för hand- och armvibrationer och att personer som utsätts för höga nivåer 

av vibrationer riskerar att få en försämrad fysisk hälsa. Något som däremot inte framgår i dessa 

undersökningar är vilken faktisk nivå av vibrationer som en arbetande sjöman kommer upp i under en 

vanlig arbetsdag. Är dessa nivåer inom de regler som arbetsmiljöverket säger att de ska vara? Hur 

stora är riskerna för en arbetare som exponeras för vibrationer på jobbet? 
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2 Syfte 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur stora riskerna kan vara vid användandet av nålhacka ombord 

fartyg, samt att identifiera eventuella riskområden där det kanske finns förhöjd risk för skador. Arbetet 

syftar även till att öka kunskapen om vibrationsskador till sjöss. 

 

  Frågeställningar 2.1

 

1. Vilka hand- och armvibrationsvärden exponeras ett däcksmanskap för under en arbetsdag med 

i huvudsak stålskyddsunderhåll med nålhacka? 

 

2. Är de uppmätta vibrationsexponeringsvärdena inom ramen för gällande regelverk?  

 

3. Vilka hälsorisker föreligger om man utsätts för hand- och armvibrationer (HAV) och finns det 

speciella risker associerade med däckmanskapsyrket? 

 

 Begränsningar 2.2

Undersökningen har genomförts utifrån Svensk, Norsk och Europeisk lagstiftning. Undersökningen 

behandlar endast däcksmanskap sysselsatt med underhållsarbete, vilket i denna studie innefattar 

fartygsbefälsstudenter med däcktjänstgöring. 
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3 Teori 

 

 Om vibrationer och vibrationsskador 3.1

Vibrationer är en svängande rörelse kring ett centrum, ett jämviktsläge. Rörelsen kan beskrivas som 

pendelrörelsen på en gammaldags klocka (Burström, 2010). Pendelns rörelse kan beskrivas utifrån tre 

olika lägen, två ytterlägen mellan vilka pendeln rör sig samt jämviktsläget där pendeln befinner sig när 

den står stilla, se figur 1. Storleken på denna svängning, alltså avståndet mellan det ena ytterläget och 

jämviktsläget kallas amplitud (Burström, 2010). En period eller cykel är den sträcka som pendel har 

rört sig när den är tillbaka till ursprungsläget och den tid som detta tar kallas periodtid (Burström, 

2010). Frekvens är också ett viktigt utryck när man pratar om vibrationer. Frekvensen är det antal 

perioder som pendeln hinner genomföra under en tidsenhet, i detta fall en sekund och mäts i hertz 

(Hz) (Europeiska kommisionen, 2007). När pendeln är ute i ett av ändlägena och vänder uppstår en 

acceleration. Pendeln ökar då sin hastighet med en vis storlek per tidsenhet och det är denna 

acceleration som man använder sig av för att mäta hur mycket ett verktyg eller en maskin vibrerar 

(Griffin, 2004, s. 5). Ju högre acceleration desto högre vibrationsvärde. 

 

Figur 1: Ett diagram som bland annat illustrerar en period, amplitud och jämviktsläge (equilibrium).  
 

 

Mätning av daglig hand- och armvibrationsexponering 

Med hand- och armvibrationer menas de vibrationer som överförs till människan genom fingrar och 

handflata och därifrån fortplantar sig upp genom armen (Europeiska kommisionen, 2007, s. 6). Som 

beskrivits ovan använder man sig av pendelns acceleration när man mäter storleken på 

vibrationsnivån. När man mäter vibrationsnivån för en viss maskin så mäter man denna acceleration 
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på ytan av maskinhandtaget, alltså där handen eller händerna har kontakt med maskinen (Europeiska 

kommisionen, 2007, s. 17). Exakt hur man gör för att räkna ut den dagliga hand- och 

armvibrationsexponeringen kan hittas i AFS 2005:15, bilaga 1.  

 

Vibrationsskador 

HAVS kan delas upp i nervskador, kärlskador, samt muskel, skelett och ledskador. Nervskadorna 

uppmärksammar sig genom att känseln försämras, domningar uppträder, greppet, greppstyrkan och 

finmotoriken försämras. Känselförsämringen kan förklaras med att tröskeln för att känna vibrationer 

blir högre då personen i fråga kanske inte känner en lättare vibration med fingrarna/händerna utan 

behöver en kraftigare vibration för att reagera. Detta sker på grund av att nerverna skadats av de 

kraftiga vibrationerna och är ett ganska komplicerat medicinskt fenomen. Kärlskador, ibland kallat 

sekundärt Reynauds fenomen, beror på att när blodkärlen utsätts för vibrationer drar de ihop sig och 

mindre blod passerar ut till handen och fingrarna blir vita och kalla. I början är detta ett övergående 

fenomen men efter extensiv HAV-exponering kan detta bli permanent. Fler symptom för 

vibrationsskador kan vara köldintolerans, kittlande känsla i händerna, ömma händer och försämrad 

flexibilitet i händerna. Muskel, skelett och ledskador är ovanligare men kan visa sig som 

karpaltunnelsyndrom, förekomst av cystor, försämrad flexibilitet i hand/fingerleder och osteoartrit. 

Osteoartrit är en sekundär (ej åldersbunden) artros och innebär kroniskt inflammerat ledbrosk vilket 

för med sig en mängd symtom såsom smärta, svullnader och styvhet i fingrar och händer. Förvärrande 

faktorer vid HAV-exponering kan exempelvis vara kyla, stress och våt omgivning. Utförs arbete under 

dessa omständigheter blir risken för utvecklandet av HAVS större. Samma faktorer utlöser även HAVS-

symtom hos personer med redan utvecklad HAVS och kan få personer att ha svårt med handarbete i 

kallt och blött väder (Weir & Lander, 2005). 

 

Stockholmsskalan 

För att klassificera besvär och symptom från, samt diagnosticera, hand- och armvibrationssyndrom, 

HAVS, används ofta Stockholmskalan som värderingsskala där man skiljer på besvär med vita fingrar, 

kärlskador och sensorineurala besvär som beror på skadade nerver. Är symtomen olika på de båda 

händerna skall de graderas var för sig. Nedan följer de två graderingstabellerna. 
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Tabell 1: Klassifikation av besvär med vita fingrar enligt Stockholmsskalan 

Stadium Grad Symtom 

0 - Inga episoder. 

1 Mild Anfall ibland som drabbar ytterfalangen på ett eller flera fingrar. 

2 Medelsvår Anfall ibland som omfattar ytter- och mellanfalangen på ett eller flera 

fingrar. 3 Svår Anfall ofta som omfattar alla falanger på de flesta fingrar. 

4 Mycket svår Som stadium 3 men med trofiska hudförändringar. 

 

Tabell 2: Klassifikation av sensorineuronala symtom enligt Stockholmsskalan 

Stadium Symtom 

0SN Exponerad för vibrationer men utan symtom. 

1SN Intermittent domning, med eller utan stickningar. 

2SN Intermittent eller varaktig domning, minskat känselsinne. 

3SN Intermittent eller varaktig domning, nedsatt taktil diskriminationsförmåga och/eller nedsatt 

finmotorik. 

 

Enligt AFS 2005:06 bör en arbetare som uppnått stadium 2 i första tabellen eller stadium 2SN i tabell 1, 

alltså som uppvisar vita fingrar (ej endast fingertoppar) eller som fått minskad känsel i händerna inte 

fortsätta med vibrationsexponerat arbete. Intermittenta domningar uppträder dock ofta efter 

arbetspass utan att det behöver vara tecken på permanent skada (AFS 2005:6, 2005). 

 

 Nålhackan och stötande vibrationer 3.2

Nålhackans funktion bygger på en hammarmekanism vilket innebär att den avger så kallade stötande 

vibrationer. Nålarna skjuts fram, stöter emot ytan som ska knackas, och åker sedan tillbaka. Denna 

stötande rörelse skapar vibrationer som blir kraftigare än de vibrationer som skapas av maskiner som 

bygger på en roterande rörelse, till exempel en slipmaskin (Europeiska kommisionen, 2007, s. 11). De 

vibrationer som maskiner med hammarmekanism avger kan i vissa fall vara så pass allvarliga att 

insatsvärdet överskrids efter endas några få minuter. Skulle en enskild arbetstagare använda ett sådant 

verktyg under en period som överstiger 30 min per dag är det av största vikt att åtgärder för att skydda 

arbetstagaren sätts in omedelbart (Europeiska kommisionen, 2007, s. 11). På ett fartyg drivs oftast 

nålhackorna med hjälp av pneumatik, alltså luft. För att se ett exempel på en nålhacka se figur nedan. 
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                                      Figur 2: En nålhacka av tillverkaren Nitto Kohaki Co., Ltd (Jansson, 2015).  

 

Alternativa redskap 

Ett exempel på alternativ till nålhackan är blästermaskinen. Blästermaskinen sprutar via ett 

koncentrerat flöde ett slipande material undre högt tryck mot en yta. Via detta rengörs materialet från 

till exempel rost och färg och ytan blir ofta färdig för färgbehandling. Maskinen drivs oftast av 

högtryckslyft och kommer i olika utföranden där vissa använder sig av sand, andra av vatten eller en 

kombination av sand och vatten som slipmedel. Det finns även en typ av blästermaskin som använder 

sig av vakuum för att på så sätt suga tillbaka det använda slipmedlet och använda det igen. Några av 

fördelarna med en blästermaskin är de låga vibrationsvärden jämfört med till exempel en nålhacka 

samt att slipmaskin inte behöver användas innan målning, vilket behövs när en nålhacka används. 

Nackdelarna är att det oftast är mer komplicerad utrustning som kräver mer skyddsutrustning och 

planering av arbetet. Jämfört med nålhackan är uppstartstiden för ett projekt med blästermaskin 

större, och maskinerna är större och svåra att få med sig till otillgängliga platser.  Blästermaterial måste 

förvaras, transporteras och måste efter avslutad användning städas bort, det riskerar annars att 

förorena instrument och luftintag. Priset är också en faktor som spelar in då nålhackan oftast är 

billigare än en blästermaskin.  
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 Lagstiftning 3.3

Internationell lagstiftning 

Maritime Labour Convention, härefter MLC 2006, är en av hörnstenarna i internationell maritim rätt 

och sätter upp grundläggande krav på arbetsmiljön som arbetsgivare måste följa. MLC 2006 har 

ratificerats av länder som representerar över 80 % av världstonnaget, trädde i kraft den 20 augusti 

2013 och måste i princip följas av alla fartyg som gör internationella resor. MLC 2006 har uppsatta 

gränsvärden för helkroppsvibrationer men däremot inga uppsatta gränsvärden för hand-arm 

vibrationer, utan lämnar denna lagstiftning till flaggstaten (International Labour Organization , 2006, s. 

62). 

 

Europeisk lagstiftning 

EU-direktivet 2002/44/EC, också kallat Vibrationsdirektivet, kom till för att skydda europeiska 

arbetstagare vid exponering av vibrationer i arbetslivet, det anger bland annat gränsvärden för 

exponering, insatsvärden för exponering och beskriver arbetsgivarens skyldigheter när risk för 

vibrationsexponering föreligger (Europeiska parlamentet, 2002). Till det rena direktivet har även två 

icke-bindande guider för implementering av direktiven tillkommit på order av Europeiska 

Kommissionen, en för helkroppsvibrationer och en för HAVS (Europeiska kommisionen, 2007). 

EU-direktivet införlivades 2005 i Sverige genom två av Arbetsmiljöverkets författningssamlingar: 

Vibrationer, AFS 2005:15 samt Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen 

av föreskrifterna, AFS 2005:6. De svenska författningssamlingarna tar båda upp både 

helkroppsvibrationer och HAV och innehåller två delar – först de bindande föreskrifterna i sin helhet 

och sedan icke-bindande allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

 

Svensk lagstiftning 

I Sverige reglerar AFS 2005:15 vilka nivåer av vibrationer som är godkända att utsättas för under en 8-

timmars arbetsdag. AFS:en beskriver både ett insatsvärde där arbetsgivaren är skyldig att införa 

åtgärder om värdet överskrids, samt ett gränsvärde som inte på något sätt får överskridas. När vi talar 

om hand- och armvibrationer är insatsvärdet 2,5 m/s2 och gränsvärdet 5,0 m/s2 (AFS 2005:15, s. bilaga 

3). De åtgärder som arbetsgivaren är tvungen att införa om insatsvärdet överskrids skall minska 

exponeringen till ett minimum samt skall en medicinsk kontroll erbjudas arbetstagaren för att utreda 
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om arbetstagaren redan skadats av användandet (AFS 2005:15, s. §12). Detta skall göras enligt en 

åtgärdsstege där första åtgärden är att ta bort exponeringskällan helt och den sista åtgärden, då ingen 

av de andra åtgärderna är möjliga, är att införa personlig skyddsutrustning. 

 

Norsk lagstiftning 

Norge, där ett av fartygen i undersökningen är registrerad, har precis som Sverige/EU också ett 

insatsvärde på 2,5 m/s2 och gränsvärde på 5,0 m/s2 samt ett liknande regelverk som det Svenska, 

varför undersökningen baserar sig på Svensk/Europeisk lagstiftning (Arbeids- og sosialdepartementet, 

2011).  
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4  Metod  

 

  Metodval 4.1

Arbetet grundar sig på en fältstudie och en litteraturstudie och har en mixad ansats, både en 

kvantitativ och en kvalitativ. Förenklat är hypotesen att däcksmanskap på ett fartyg kommer upp i för 

höga vibrationsexponeringsvärden, denna hypotes skall testas via en kvantitativ undersökning 

(fältstudien) där resultatet tolkas utifrån lagstadgade vibrationsvärden för hand- och armvibrationer. 

Denna metod kommer användas för att svara på frågeställning ett. 

Litteraturstudien är en explanativ undersökning som används för att sätta det kvantifierbara resultatet 

från fältstudien i ett kvalitativt sammanhang till tidigare forskning för att på så sätt beskriva eventuell 

problematik och värdering av resultatet. Denna metod kommer även att användas för att svara på 

frågeställning två och tre. 

  Fältstudien 4.2

Fältstudien användes som undersökningsmetod för att den ger ett kvantifierbart resultat som klart och 

tydligt svarar på frågeställningen och kan jämföras med till exempel andra yrkesgrupper eller tidigare 

undersökningar. Analysmetoden som har använts för att tolka resultatet från fältstudien är den 

deskriptiva statistiken. Deskriptiv statistik innebär att man beskriver insamlad data med hjälp av siffror 

som i sin tur medverkar till att rikta uppmärksamheten mot undersökningens problemformulering 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 111).  

 

Genomförande av fältstudie 

Fältstudien har utförts under fartygsförlagd praktik som sträckt sig från juni till november år 2015, där 

endast dagarna med manskapstjänst har behandlats. Arbetsdagens längd har uppgått till åtta timmar. 

Arbetet med nålhacka har varit helt i enlighet med fartygens naturliga underhållsschema, det vill säga 

arbetet har helt styrts av anställda ombord som i sin tur varit ovetande om att denna undersökning 

utförts, ingen påverkan på resultatet har således skett. 
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Fältstudien bygger på en strukturerad observation där ett observationsschema arbetades fram innan 

observationen startade (Patel & Davidsson, 2011, ss. 92-93). I observationsschemat finns endast en 

parameter som ska observeras vilket är tiden som nålhackan används under en dag med 

stålskyddsunderhåll. Endast tiden för användning av nålhackan observerades då det är den ända 

parameter som behövs för att svara på tilltänkt frågeställning. Få parametrar i en undersökning bidrar 

till att öka undresökningens kvalitet (Körner & Wahlgren, 2015, s. 14). Undersökningen genomfördes 

av två deltagande observatörer som loggade den tid de använde nålhackan.  

 

Insamling av material 

För att logga tiden under observationstillfällena användes tidtagarur som förvarades i overallfickan 

under arbetets gång. Varje gång en paus togs för att ta mer slang, byta arbetsområde eller liknande 

stoppades tiden tills arbetet återupptogs igen. Vid större pauser såsom lunch eller fika antecknades 

tiden i ett anteckningsblock och tidtagaruret nollställdes.  Den loggade tiden fördes över i ett 

dokument på medhavda datorer och sammanställdes efter avslutad praktik. De vibrationsvärden som 

gäller för maskinerna samlades också in under praktiken från maskinernas datablad ombord. Efter 

utförd praktik sammanställdes insamlad data i ett exceldokument.  

Tidsloggningen utfördes med noggrannhet på hela minuter. All insamlad data (loggad tid) användes, 

även loggningar under dagar då endast korta perioder noterades, sådana tillfällen har bland annat 

uppkommit vid väderförändringar som inneburit nederbörd, eller vid mindre jobbuppgifter som inte 

krävde mycket tid. Inget bortfall av data har således skett. I resultatet används både ett dagligt 

genomsnitt samtidigt som enstaka dagars exponering kommenteras varför all data behövs för att 

belysa olika problemområden. 

 

Samanställning och analys 

Som beskrivits tidigare analyserades resultatet genom deskriptiv statistik. För varje enskilt fartyg 

sammanställdes det totala antalet dagar som nålhackan använts och den sammanlagda tiden som 

nålhackan använts under dessa dagar. För att få ut den dagliga snittanvändningen för fartyget 

dividerades den totala tiden med det totala antalet dagar. Tiden för varje enskild dag sammanställdes 

också. Datan tolkades sedan utifrån det lagstadgade insats- och gränsvärde som gäller för hand- och 

armvibrationer och som nämns i teorikapitlet.  
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Nålhackan 

Hur mycket vibrationer nålhackan skapar skiljer sig mellan olika modeller och tillverkare. I denna 

undersökning har två modeller av tillverkaren Nitto Kohaki Co., Ltd använts. Modellerna är JEX-24 med 

en vibrationsnivå på 28 m/s2 samt JEX-28 med en vibrationsnivå på 17,5 m/s2. Till dessa värden räknar 

man med en felfaktor på 3,3 respektive 2,2 m/s2 vilket ger modell JEX-24 ett minsta värde på 24,7 och 

ett högsta värde på 31,3 m/s2 medan modell JEX-28 får motsvarande siffror 15,3 och 19,7 m/s (Nitto 

Kohki co., Ltd.). 

 

Pålitlighet och generaliserbarhet  

Valet att använda de egna praktiktillfällena för att utföra fältstudien var dels för att på så sätt ha så stor 

kontroll som möjligt över själva genomförandet men även för att kunna vara med och observera och få 

en förståelse för de omständigheter runt omkring som kan påverka resultatet. Detta i kombination 

med att endast en variabel mäts, tiden, gör att mätresultatets reliabilitet kan anses vara hög (Eliasson, 

2013, ss. 14-16). Den höga reliabiliteten på mätresultatet medför att även replikerbarheten av arbetet 

blir högt (Patel & Davidsson, 2011, ss. 103-104). Däremot blir validiteten låg då endast ett fåtal fartyg 

under en begränsad tid har ingått i undersökningen. Resultatet av undersökningen ombord dessa fyra 

fartyg kan inte generaliseras på hela handelsflottan utan ger istället en djupare inblick i hur 

arbetssituationen kan se ut på vart och ett av fartygen. Om man endast ser till de fyra fartyg som ingår 

i undersökningen är validiteten god då resultatet av mätningarna tydligt svarar på den frågeställning 

som fältstudien är ämnad att svara på (Patel & Davidsson, 2011, s. 102). Resultatet kan inte heller 

generaliseras över en arbetsgrupp som exempel matroser rakt av, detta då mängden däcksarbete kan 

skilja sig stort beroende på om manskapet jobbar som dagman, inhyrd sommarvikarie med fokus på 

underhåll eller går vakt och bara spenderar ett fåtal timmar per dag med underhållsarbete. Istället ger 

detta en fingervisning hur arbetsrisken med nålhacka kan se ut för manskap. 

 

 Litteraturstudien 4.3

Litteraturstudien har genomförts genom att söka på internetbaserade databaser. Även olika 

myndighetssidor har använts för att få fram information om lagar, förordningar och direktiv från EU 
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gällande arbetsmiljöbestämmelser. De källor som använts är inte enbart skrivna med inriktning på 

sjöfart utan tvärtom är merparten av de artiklar och tidskrifter som använts kopplade till landbaserade 

undersökningar. Detta är till stor del på grund av att merparten av arbetsmiljörelaterad forskning är 

utförd på olika landbaserade näringar, till exempel inom byggbranschen. 

Litteraturundersökningen 

Litteratursökningen har en kvalitativ ansats och ämnar sätta resultatet från fältstudien i ett kvalitativt 

sammanhang. Litteratursökningen har utförts med hjälp av boken Systematiska litteraturstudier i 

utbilningsvetenskap (Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). Litteratursökningen är en 

kompletterande del till fältstudien och därför valdes en allmän litteraturstudie istället för en 

systematisk litteraturstudie, dock användes flera av granskningsmetoderna i metodboken. Barajas, 

Forsberg och Wengström skriver att syftet med en allmän litteraturstudie kan vara att sammanställa 

en beskrivande bakgrund som motiverar att en empirisk studie görs eller att beskriva kunskapsläget 

inom ett visst område. Detta överensstämmer väl med detta arbete. 

 

Till att börja med gjordes en fri översiktsökning på sökmotorn Onesearch för att precisera 

frågeställningen och identifiera intressanta områden och sökord (Barajas, Forsberg, & Wengström, 

2013, s. 83). Sökord som användes var: Hand arm vibrations syndrome, Hand arm vibrations, Vibrating 

tools, Needle Scaler, Seamen, Quality of life, Ships, Maritime, Hand- och armvibrationssyndrom, Hand- 

och armvibrationer, Nålhacka, Vibrerande verktyg, Fartyg, Sjömän, livskvalitet. Frågor som väcktes vid 

översiktssökningen var följande: 

 

Vad finns det för eventuell problematik vid uppskattning av vibrationsvärde samt problem vid 

diagnosticering av HAVS? 

Hur påverkan en HAVS-diagnos livskvaliteten hos den drabbade? 

Hur stor är utbredningen av HAVS-problematik till sjöss? 

 

Inklusion samt exklusionskriterier 

För att hitta studier som svarade på frågorna utfördes en semi-systematisk översiktssökning. En 

systematisk översikt har högre krav än en icke-systematisk översikt och vi ställde upp ett antal krav för 

inklusion och exklusion av studier: 
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Kriterier som sattes för inklusion av studier: 

Publicerade mellan 2005 och 2015 

Tydlig koppling till ett av problemområdena 

Referentgranskade 

Engelsk- eller Svenskspråkiga 

 

Kriterier som sattes för exklusion av studier: 

Inga pågående studier  

Inga avgiftsbelagda studier 

 

Undantag gjordes för två artiklar: 

HAVS ombord - En studie av hand-och armvibrations syndrom och dess förebyggande åtgärder (Af Uhr 

& Holm, 2013): Undantag gjordes för referentgranskningen på grund av den tydliga kopplingen till 

detta arbete och på grund av pålitlig metod. Artikeln är en kandidatuppsats som via en enkätstudie 

granskat sjöbefälsstudenters erfarenheter av arbete med vibrerande verktyg på fartygsförlagd praktik.  

Lätt missförstå patienter med "vita fingrar". Vibrerande verktyg kan ge känselstörningar (Lundborg, 

Dahlin, Cederlund, & Strömberg, 1996): Undantag för det första kravet om publikationsdatum gjordes 

på grund av att diagnosticeringsformen som kritiseras i artikeln fortfarande används, varför artikeln 

fortfarande kan anses vara relevant. 

 

Sammanställning av litteratursökningen 

Nedan följer en genomgång av använda sökord och antal träffar. 2 artiklar hittades även i funna 

studiers referenslistor. De flesta studier hittades i Onesearch med sökning för Hand arm vibration 

syndrome, 438 träffar. En artikel hittades via Google, Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg 

(Forsell, o.a., 2015). 
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Databas Sökord Antal  

träffar 

Abstrakt 

lästa 

Artiklar i 

resultat 

Onesearch Hand arm vibration syndrome 438 63 5 

Onesearch Hand arm vibration syndrome AND power 

tools 

18 6 1 

Onesearch Hand arm vibration AND Maritime 2 2 0 

Google 

Scholar 

Hand och armvibrationssyndrom 12 5 1 

Onesearch Hand arm vibration AND Ship* 29 17 0 

 

Analys och resultat 

Analysen som syftar till att beskriva, förstå och tolka (Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 50) har 

skett löpande i text och redovisas i resultatsdelen. Resultatet redovisas i beskrivande text där 

slutsatser och fynd i respektive studie beskrivs var för sig. 

 

 Etik 4.4

Fältstudien utfördes som deltagande observatörer och gjordes utan att informera någon ombord på 

fartygen eller rederierna eftersom detta skulle kunna påverka resultatet. Det finns en risk att anställda 

på fartygen eller rederierna skulle känna sig oroliga för att arbetsgivaren skulle kunna hamna i dålig 

dager och därför inte agera naturligt (Patel & Davidsson, 2011, ss. 99-100). Alla inblandade fartyg, 

rederier och besättningsmedlemmar hålls därför anonyma. Vad gäller namn, ålder och andra 

specifikationer på fartygen kommer detta inte att presenteras i arbetet då det skulle äventyra 

rederiernas, fartygens och besättningarnas anonymitet (Patel & Davidsson, 2011, ss. 62-65).  
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5 Resultat  

 

Förekomst av HAVS till sjöss 

En enkätstudie med 1972 respondenter som varit registrerade i det svenska sjömansregistret 

publicerad i Arbets- och miljömedicin nr. 151 år 2015 undersökte sjömännens upplevda hälsa. Det 

visade sig förekomma hand- och armvibrationsexponering hos ett stort antal sjömän. Hos matroser 

hade 50 % av respondenterna exponerats för hand- och armvibrationer, HAV, dagligen eller varje vecka 

medan siffran för däcksbefäl bara var 7 %, hos motormän 75 % och hos maskinbefäl 38 %. Man går i 

studien inte närmare in på vilken typ av arbete som genererat HAV-exponeringen. Exponeringen skilde 

sig också beroende på fartygstyp och fartområde. På container, styckegods och bulkfartyg 

rapporterade omkring 35 % (alla yrkeskategorier) att de exponerats för HAV dagligen eller varje vecka, 

På Ro/Ro, bilfartyg, supply och Ro/Pax-fartyg var siffran runt 25 % medan tankfartyg hade den lägsta 

siffran på 15 %. Gällande fartområde hade närfart den högsta siffran med 30 %, europafart 24 % och 

oceanfart 22 % (Forsell, o.a., 2015). Man resonerar inte i studien varför det skiljer sig mellan 

fartområden eller fartygstyper, och man skiljer inte heller på olika årstider utan använder sig av ett 

årligt genomsnitt i sin frågeställning. 

 

Hos de regelbundet HAV-exponerade sjömännen i studien upplevde 21 % vita fingrar och 19 % 

domningar eller stickningar, vilket var högre än de icke HAV-utsatta sjömännen där 15 % upplevde vita 

fingrar och 10 % upplevde domningar och stickningar (Forsell, o.a., 2015). Hos regelbundet HAV-

exponerade sjömän var alltså den rapporterade förekomsten av vita fingrar 40 % vanligare och 

domningar eller stickningar 90 % vanligare än hos sjömän utan regelbunden HAV-exponering.  

Som jämförelse kan man titta på en enkätstudie som gjordes på Chalmers sjökaptensutbildning 2013, 

där kom man fram till att 70 % av studenterna vid sin fartygspraktik (där de bl.a. jobbar som 

däcksmanskap) använt verktyg som genererar HAV. Man frågar i enkäten inte studenterna hur ofta 

dessa används, men man kan se likheter med den tidigare nämnda enkätstudien där 50 % av 

matroserna uppgav att de exponerats för HAV ofta. Man har i enkäten inte använt sig av 

Stockholmsskalan när man frågat respondenterna om symtom vilket gör det svårt att dra direkta 

paralleller till tidigare nämnde undersökning, men 20 % av respondenterna kände ofta av domningar i 

händerna efter arbete och 13 % kände ofta av försämrad känsel i händerna. Detta är liknande symtom 
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som i Stockholmsskalan, men klassificeringen av symtom är mycket mindre precis, dock pekar 

resultaten av enkätstudien åt samma håll varför arbetet ändå anses vara av intresse. Vidare hade 74 % 

av studenterna efter praktiken inte hört talas om insats- och gränsvärden (Af Uhr & Holm, 2013) 

 

Påverkan på livskvalitet 

År 2015 publicerades en enkätstudie i International Archives of Occupational and Environmental 

Health där man studerat självvärderad livskvalitet och förändringar i HAVS-symtom kopplad till 

arbetssituation hos Finländare med diagnostiserad HAVS 1990-2008. I snitt var det 8.5 år sedan 

respondenterna hade diagnostiserats med HAVS och hos cirka 65 % var symtomen stabila eller 

försämrade 8.5 år senare. Hos 35 % så hade symtomen lättat med tiden, något som var vanligare ju 

yngre personerna var. 

Det var främst vaskulära symtom (vita fingrar) som blivit bättre med tiden men även sensorineurala 

symtom (nedsatt känsel) hade delvis blivit bättre hos den gruppen. Man fann även att personerna vars 

symtom stabiliserat sig eller förvärrats hade högre kumulativt exponeringsindex än de vars symtom 

hade förbättrats. Man fann i studien att detta tillsammans med att yngre personer i större grad hade 

lyckats minska symtomen att tidiga insatser och ändring av arbetssätt/arbete är essentiellt för 

minskning av symptom. Man fann också generellt sett lägre livskvalitet och förväntningar på karriären 

hos de undersökta jämfört med en referensgrupp utan HAVS-diagnos (Sauni, Toivio, Pääkkönen, 

Malmström, & Uitti, 2015). 

 

I en studie publicerad i Occupational Medicine år 2014 fann man hos 139 Kanadensiska yrkesarbetare 

med diagnostiserad HAVS också signifikant lägre fysisk och psykisk livskvalitet än snittet i Kanada. 

Fysisk livskvalitet skattades lägre än den psykiska, och smärta i de övre extremiteterna ansågs vara den 

största orsaken till detta. Man fann även att Stockholmsskalans sensorineurala skala var en bra 

prediktor för sänkt fysisk livskvalitet (House, o.a., 2014). I värsta fall kan HAVS-symtom bli så svåra att 

den drabbade inte längre klarar av vanliga finmotoriska sysslor såsom att raka sig eller diska. 

Handgreppet kan försvagas över 50 % och den drabbade kan snabbt bli uttröttad och få smärta i 

händerna vid påfrestande handarbete (Lundborg, Dahlin, Cederlund, & Strömberg, 1996).  

 

http://link.springer.com.proxy.lnu.se/journal/420
http://link.springer.com.proxy.lnu.se/journal/420
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Diagnostisering av HAVS 

I en rapport från Arbets- och miljömedicin i Lund lägger man fram åsikten att insatsvärdet stipulerat av 

Europeiska kommissionen sannolikt är för högt. Man resonerar kring att den nuvarande 

diagnostiseringsformen som grundar sig på läkarintervjuer och självvärdering enligt stockholmsskalan 

inte är tillräcklig i alla fall. Man menar att olika arbetsgrupper känner av känselnedsättningen olika fort, 

där man på arbeten där hög känslighet krävs sannolikt kommer känna av nedsättningen tidigare än ett 

jobb med lägre känslighetskrav, såsom ett verkstadsjobb, och att många därför blir behandlade för 

sent. I rapporten framför man även åsikten att ett mer kvantifierbart test bör användas för 

diagnostisering istället för enbart Stockholmsskalan som man menar är mycket grov i sin karaktär med 

bara 4 olika grader av symtom. Istället vill man tillsammans med sjukdomshistoria och 

stockholmsskalan även ha sensoriska tester liknande hörseltest, där man trycker på en knapp när man 

hör ett ljud, men här istället när man känner en vibration, något som i dag enbart erbjuds på 

specialistkliniker. Denna typ av test menar man skulle kunna följas upp enklare och påvisa försämring 

snabbare (Nordander, Axmon, Egerborg, & Balogh, 2009). 

Denna tes styrks även av en systematisk översiktsstudie publicerad 2015 där man granskat rapporter 

som behandlat kvantitativa diagnosticeringsverktyg (Mahbub, o.a., 2015). I översiktsstudien finner 

man inte tillräckliga bevis för att kunna rekommendera två förekommande diagnosticeringstest för 

HAVS, där man testar grepp och nypstyrka. Man fann däremot att purdue pegboard test som testar 

finmotoriken i fingrarna kan ha viss lämplighet för diagnosticering av HAVS. En nackdel med studien är 

att endast fyra artiklar användes, vilket hade att göra med att endast studier med engelsk test 

användes.  

 

I en artikel i Läkartidningen menar man att företagshälsovården på arbetsplatser där HAVS är vanligt 

ofta är bra på att fånga upp dessa patienter men att man inom allmänsjukvården ofta missförstår 

patienterna då kliniska tester och laboratorietester ofta visar normala värden (Lundborg, Dahlin, 

Cederlund, & Strömberg, 1996). Detta kan vara problematiskt då HAVS ofta märks av på fritiden, i 

vilket fall en sjöman antagligen går till allmänsjukvården med sina problem. 

 

Problematik vid olika arbetsställningar 

I en studie där man byggt biomekaniska robotar som efterliknade arbetsställningar med båda utsträckt 

arm och böjd armbåge undersökte man hur detta påverkat vibrationsabsorption i arm och händer vid 

arbete med vibrationsalstrande verktyg. I studien kom man fram till att ställningen med utsträckt arm 
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gav avsevärt högre vibrationsabsorption, 1.63 watts kraft, än ställningen med 90 graders böjd armbåge 

där endast 0.67 watts kraft absorberades. Detta ger 2.5 gånger mer vibrationsabsorption vid arbete 

med utsträckt arm vilket är en betydande riskökning (Adewusi, Rakheja, Marcotte, & Thomas, 2013).  

Detta skulle kunna vara ett riskområde till sjöss där fartygens konstruktion ofta omöjliggör 

ergonomiskt korrekta arbetsställningar, till exempel vid arbete i rörsystem och trånga områden.  

 

Problematik vid uppskattning av vibrationsvärde 

När det vibrationsvärde som uppges i en produktbeskrivning av tillverkaren används är det ytterst 

viktigt att vara medveten om hur detta värde har tagits fram samt att använda det med försiktighet. 

När företag tar fram vibrationsvärden för till exempel ett handverktyg görs detta ofta i en simulerad 

arbetsmiljö där accelerationen endast mäts i en riktning, vilket resulterar i ett avsevärt lägre värde än 

det faktiska värdet operatören utsätts för (Hellberg, 2005). För att komma upp i ett mer rättvisande 

accelerationsvärde för ett handverktyg rekommenderar därför Hellberg att tillverkarens värde 

multipliceras med faktorn 2 (Hellberg, 2005). Konkret innebär det att ett verktyg som enligt märkning 

har en accelerationsnivå på 2 m/s2 egentligen bör beräknas som att den har ett vibrationsvärde på 4 

m/s2.  De maskiner som använts i denna undersökning är dock testade och godkända enligt den 

internationella standarden ISO 28927-9:2009 som specificerar en metod för att mäta hand- och 

armvibrationer från handhållna maskiner (Nitto Kohki co., Ltd.). Vibrationerna mäts här i tre olika led 

genom tre olika accelerometrar och inte som beskrivits ovan, i endast en riktning (Health and Safety 

Executive, 2013, s. 9).  

I samma rapport från Health and Safety Executive som granskat ISO-standarden 28927-9:2009 för 

vibrationstestning av vibrerande verktyg kom man fram till att standarden visade trovärdiga siffror för 

vibrationsexponering. Man kom också fram till att de verkliga resultaten som uppnås i handen oftast 

sprider sig från -20 % till + 30 % från det angivna värdet på maskinerna och att det trots 

laborationsundersökningen var svårt att binda skiftningen i uppnådd vibrationsexponering till någon 

enstaka faktor (Health and Safety Executive, 2013, s. 78).  

  

Resultat av loggning ombord 

Nedan presenteras resultatet av tidsloggningen av användning av nålhacka. Arbetsdagens längd vid 

däcksarbete uppgick till 8 timmar från 0800-1200 samt 1300-1700.  För fullständig vibrationslogg se 
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bilaga 1. De vibrationsvärden som presenteras i nedstående tabeller för fartyg A, B, C och D är ett 

resultat av nålhackans vibrationsnivå och den dagliga snittanvändningen som räknats ut genom Umeå 

Universitets vibrationskalkylator (Umeå Universitet , 2016). Under studien användes inga 

vibrationsdämpande arbetshandskar utan vanliga arbetshandskar 

 

 

Fartyg A  

Fartyg A är en produkttanker som under tiden för tidsloggning utfördes opererade i norra Europa. 

Lasten bestod till största delen av bensin och diesel men även en del kemikalier till exempel metanol. 

Tiden då loggningen utfördes på detta fartyg var mellan juni och september 2016 och den 

huvudsakliga arbetsuppgiften på däck under denna period var att knacka och måla alla rostangripna 

delar av fartyget. Tiden ombord bestod av 100 dagar varav 42 dagar bestod av arbete på däck. 

Av 42 dagar på däck spenderades totalt 14 dagar med arbete med nålhacka, vilket motsvarar 34 % av 

dagarna med däcksarbete.  Den sammanlagda effektiva tiden som nålhackan användes under perioden 

blev 29 timmar och 43 minuter. Detta gjorde att den dagliga snittanvändningen när nålhacka användes 

blev två timmar och åtta minuter. Nålhackan som användes på fartyg A var av modellen JEX-24, med 

ett högsta vibrationsvärde på 31,3 m/s2, medianvärde på 28 m/s2 och ett lägsta värde på 24,7 m/s2. 

Detta gav följande vibrationsvärden: 

 

Tabell 3 Fartyg A. Daglig vibrationsexponering 

   Vibrationsnivå [m/s2] Daglig snittanvändning (T:M) Daglig vibrationsexponering [m/s2] 

31,3 2:08 16,2 

28 2:08 14,5 

24,7 2:08 12,8 

 

Tabell 3 visar att en daglig snittanvändning på två timmar och 8 minuter med en nålhacka av modellen 

JEX-24 resulterar i att den dagliga vibrationsexponering vida överstiger det lagstadgade gränsvärdet på 

5,0 m/s2.  
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Fartyg B 

Fartyg B är ett specialfartyg som under perioden oktober till november då tidsloggningen utfördes låg 

stilla till kaj i en hamn i norra Europa, men var fortfarande var i full drift. Arbetet på däck bestod dels 

av rostknackning och målning på backen, men även underhåll av annan utrustning ombord. Tiden 

ombord bestod av 29 dagar varav tre dagar bestod av arbete på däck. 

Av tre dagar på däck spenderades två dagar med arbete med nålhacka, vilket motsvarar 66 % av 

dagarna med däcksarbete.  Den sammanlagda effektiva tiden uppgick till två timmar sex minuter. 

Detta gjorde att den dagliga snittanvändningen när nålhacka användes blev en timme och tre minuter 

per dag. Nålhackan som användes på fartyg B var av modellen JEX-24, samma modell som användes på 

fartyg A. Detta gav följande vibrationsvärden: 

 

Tabell 4 Fartyg B. Daglig vibrationsexponering 

   Vibrationsnivå [m/s2] Daglig snittanvändning (T:M) Daglig vibrationsexponering [m/s2] 

31,3 1:03 11,3 

28 1:03 10,1 

24,7 1:03 8,9 

 

Tabell 4 visar på samma sätt som tabell 3 att den dagliga vibrationsexponeringen överskrider det 

lagstadgade gränsvärdet. Detta trots att den dagliga snittanvändningen är halverad jämfört med tabell 

3.  

 

Fartyg C 

Fartyg C är en produkttanker som under perioden för tidsloggningen opererade i Östersjön. Lasten 

bestod av oljeprodukter såsom fuel oil och andra oljeprodukter. Tiden för loggning ombord sträckte sig 

från mitten av juni till mitten av september, och under tiden ombord pågick den årliga genomgången 

av rostskydd. Under denna period söktes hela båtens yttre konstruktion igenom efter rost och 

korrosion, vilken avlägsnades med nålhacka för att sedan målas. Tiden ombord bestod av 96 dagar 

varav hälften, 48 dagar, spenderats med arbete på däck. 

Av 48 dagar spenderades 16 dagar med arbete med nålhacka, vilket motsvarar 33 % av dagarna med 
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däcksarbete. På fartyg C uppgick den sammanlagda effektiva tiden till 31 timmar och 54 minuter. Detta 

gjorde att den dagliga snittanvändningen när nålhacka användes blev två timmar och noll minuter per 

dag. Nålhackan som användes på fartyg C var av modellen JEX-28, med ett högsta vibrationsvärde på 

19,7 m/s2, medianvärde på 17,5 m/s2 och ett lägsta värde på 15,3 m/s2. Detta gav följande 

vibrationsvärden: 

 

Tabell 5 Fartyg C. Daglig vibrationsexponering 

   Vibrationsnivå [m/s2] Daglig snittanvändning (T:M) Daglig vibrationsexponering [m/s2] 

19,7 2:00 9,9 

17,5 2:00 8,8 

15,3 2:00 7,7 

 

Tabell 5 visar att en daglig snittanvändning på två timmar med en nålhacka av modellen JEX-28 

resulterar i att den dagliga vibrationsexponeringen överstiger det lagstadgade gränsvärdet på 5,0 m/s2. 

Men det dagliga vibrationsvärdet är betydligt lägre än i tabell 3 trots att den dagliga snittanvändningen 

nästan är den samma.  

 

Fartyg D 

Fartyg D är ett containerfartyg som trafikerar nordatlanten och norra Europa. Tiden för loggning 

ombord pågick under september och oktober månad, och under tiden ombord utfördes allmänt 

manskapsarbete. På grund av nordatlantens höstväder spenderades endast ett fåtal arbetsdagar med 

nålhacka, oftast vid täckta platser under begränsad tid och vid gott väder. Tiden ombord bestod av 36 

dagar varav hälften, 18 dagar, spenderats med arbete på däck. 

Av 18 dagar på däck spenderades fyra dagar med arbete med nålhacka, vilket motsvarar 22 % av 

dagarna med däcksarbete. På fartyg D uppgick den sammanlagda effektiva tiden till två timmar och 42 

minuter. Detta gjorde att den dagliga snittanvändningen när nålhacka användes blev noll timmar och 

41 minuter per dag. Nålhackan som användes på fartyg D var av modellen JEX-28. Detta gav följande 

vibrationsvärden: 
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Tabell 6 Fartyg D. Daglig vibrationsexponering 

   Vibrationsnivå [m/s2] Daglig snittanvändning (T:M) Daglig vibrationsexponering [m/s2] 

19,7 0:41 5,8 

17,5 0:41 5,1 

15,3 0:41 4,5 

 

Tabell 6 visar den dagliga vibrationsexponeringen då den dagliga snittanvändningen varit 41 minuter 

och samma nålhacka modell som i tabell 5 använts. Snittanvändningen är här 19 minuter kortare än i 

tabell 5 vilket resulterar i att den dagliga vibrationsexponeringen hamnar under vibrationsgränsvärdet 

när man räknar med den lägre vibrationsnivån på nålhackan (15,3 m/s2). De två högre 

vibrationsvärdena resulterar fortfarande i att det lagstadgade vibrationsvärdet överskrids.    

 

Anpassad daglig användning 

Nedan presenteras två tabeller, en för modellen JEX-24 och en för modellen JEX-28, där den dagliga 

snittanvändningen har anpassats för att klara gränsvärdet för hand- och armvibrationer vilket är 5,0 

m/s2 enligt arbetsmiljölagen AFS 2005:15. Samtliga värden har räknats ut med hjälp av Umeå 

Universitets vibrationskalkylator (Umeå Universitet , 2016). 

 

Tabell 7.  Anpassad användning för gränsvärdet 

JEX-24 

   Vibrationsnivå [m/s2] Daglig snittanvändning (T:M) Daglig vibrationsexponering [m/s2] 

31,3 0:12 5,0 

28 0:15 5,0 

24,7 0:20 5,0 
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Tabell 8. Anpassad användning för gränsvärdet 

JEX-28 

   Vibrationsnivå [m/s2] Daglig snittanvändning (T:M) Daglig vibrationsexponering [m/s2] 

19,7 0:31 5,0 

17,5 0:39 5,0 

15,3 0:51 5,0 

 

Tabell 7 och 8 visar hur länge man kan använda sig av en nålhacka av modellen JEX-24 respektive JEX-

28 innan man kommer upp i vibrationsgränsvärdet på 5,0 m/s2. Tabellerna visar att det är stor skillnad 

mellan de olika modellerna då nålhackan av modell JEX-28 med medelvibrationsnivån på 17,5 m/ss kan 

användas i 39 minuter medan modellen JEX-24 med en medelvibrationsnivå på 28 m/s2 kan användas 

mindre halva den tiden, 15 minuter. 

 

För att det ska vara tillåtet att använda ett vibrerande verktyg utan att behöva ta till några åtgärder för 

att skydda sig eller minska vibrationsvärdet enligt arbetsmiljölagen AFS 2005:15 får vibrationsvärdet 

inte överskrida insatsvärdet på 2,5 m/s2. Nedan presenteras två tabeller, en för JEX-24 och en för JEX-

28, där den dagliga snittanvändningen har anpassats för att klara insatsvärdet. Samtliga värden är 

uträknade med hjälp av Umeå Universitets vibrationskalkylator (Umeå Universitet , 2016). 

 

Tabell 9. Anpassad användning för insatsvärdet 

JEX-24 

   Vibrationsnivå [m/s2] Daglig snittanvändning (T:M) Daglig vibrationsexponering [m/s2] 

31,3 0:03 2,5 

28 0:04 2,5 

24,7 0:05 2,5 
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Tabell 10. Anpassad användning för insatsvärdet 

JEX-28 

   Vibrationsnivå [m/s2] Daglig snittanvändning (T:M) Daglig vibrationsexponering [m/s2] 

19,7 0:08 2,5 

17,5 0:10 2,5 

15,3 0:13 2,5 

 

Tabell 9 och 10 visar på samma sätt som tabell 7 och 8 gör för gränsvärdet att tiden då insatsvärdet 

uppfylls varierar stort mellan de två olika nålhackorna. Modellen JEX-28 med medelvibrationsnivå på 

17,5 m/s2 uppfyller insatsvärdet efter 10 minuters användning medan det för modellen JEX-24 med 

medelvibrationsnivå på 28 m/s2 tar 4 minuter.  
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6 Diskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att få en djupare inblick i, samt en översikt av, regelverk och risker vid 

användande av nålhacka. Detta gjordes dels för att få verktyg att värdera resultatet av fältstudien med, 

men också för att kunna identifiera eventuella områden där förhöjd risk föreligger. Syftet med 

fältstudien var att via en loggning av vibrationsexponerad tid få en inblick i hur arbetsmiljörisken med 

vibrationer kan se ut på fartyg. Det kvantifierbara resultatet kan jämföras med andra studier och 

värderas mot lagstiftning och tidigare forskning. Nedan diskuteras de viktigaste fynden.  

 

 Litteraturstudie 6.1

 

Resultatet visar att problematik med både mätning av vibrationsexponering samt diagnosticering av 

hand- och armvibrationssyndrom, HAVS, existerar. Tidigare standarder för märkning av verktyg har 

varit bristfällig men nyare standarder har höjt säkerheten av att vad som står på förpackningen faktiskt 

är vad man utsätts för, varför fältstudiens användning av de uppsatta vibrationsvärdena får till följd att 

pålitligheten i mätningarna påverkas positivt (Health and Safety Executive, 2013). Vad som inte tas upp 

i regelverk eller standarder är den förhöjda vibrationsabsorptionen som armarna tar upp när arbete 

med utsträckt arm i förhållande till arbete med en armbågsvinkel på 90 grader används (Adewusi, 

Rakheja, Marcotte, & Thomas, 2013). Detta kan förmodligen vara en förhöjd riskfaktor till sjöss, där 

man inte har samma möjlighet att påverka sin ergonomi som man till exempel ofta har i 

tillverkningsindustrin där många studier är gjorda. Till exempel innebär rostknackning runt manifolder 

och andra rörkonstruktioner ofta mycket dålig ergonomi där kroppen får sträckas i ofta onaturliga 

ställningar.  

 

Utifrån resultatet kan man se tecken på att däcksmanskapsyrket skulle kunna vara en riskfaktor i sig för 

utvecklandet av HAVS. Utgår man från att däcksmanskapsyrket är ett yrke utan stort krav på 

finmotorisk känslighet så visar rapporten från Arbets- och miljömedicin i Lund att det kan föreligga risk 

för däcksmanskap att HAVS-diagnos ställs sent, detta jämfört med arbetsplatser med högre krav på 

finmotorisk precision (Nordander, Axmon, Egerborg, & Balogh, 2009). Vidare har kritik mot den 
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nuvarande diagnosticeringsformen av HAVS framkommit, där krav på större kvantifierbarhet istället för 

endast en fyrgradig stockholmsskala önskas, vilket troligtvis skulle underlätta diagnosticeringen av 

sjömän då mätningar skulle kunna jämföras med tidigare besök, och inte bara baseras på en 

självupplevd funktion. 

 

I fältstudiediskussionen under första stycket förklaras hur fördelnigen av arbetet med nålhacka har sett 

ut under årets gång.  Någon sådan detaljerad beskrivning av fördelning av arbetstid med nålhacka har 

vi inte funnit i andra studier, men i en enkätstudie fann man att 50 % av matroserna som fyllt i enkäten 

rapporterat att de exponerats för hand- och armvibrationer, HAV, varje dag eller varje vecka, vilket är 

en mycket vag beskrivning men ändå tyder på att det är ett vanligt arbetsmiljöproblem. Samma 

tendens kan vi se hos enkätstudien som sjökaptensstudenter svarat på, där 70 % angett att de använt 

vibrerande verktyg på sina praktikplatser. Ingen av dessa enkätstudier specificerar årstid eller ett reellt 

värde av hand- och armvibrationsexponering vilket gör en direkt jämförelse svår. Troligtvis skiljer sig 

sjömannens vibrationsexponering mot till exempel fabriksarbetarens, då sjömannens exponering är 

mer säsongs- eller geografiberoende, beroende på var fartyget seglar och andra många andra faktorer. 

Information om hur säsongsarbete med vibrerande verktyg påverkar användaren har inte hittats, utan 

de flesta studier använder fabriksarbetare med mera statiska arbetsuppgifter som mall. Inte heller 

någon skillnad mellan män och kvinnor har hittats vid litteraturstudien. 

 

Det är tydligt att en HAVS-diagnos påverkar livskvaliteten negativt hos den diagnosticerade, speciellt 

psykiskt men även fysiskt av smärta, vilket framgått i två studier (Sauni, Toivio, Pääkkönen, Malmström, 

& Uitti, 2015) (Gerhardsson & Hagberg, 2014). En så grundläggande funktion som händerna har i en 

människas liv påverkar upplevd livskvalitet negativt när den försämras. Symptomen hade i en av ovan 

nämnda undersökningar endast i 35 % av HAVS-diagnosticerade blivit lättare med tiden vilket måste 

anses vara en dålig prognos för den drabbade vilket visar vilken allvarlig diagnos det är. 
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 Fältstudie 6.2

Resultatet visar att den genomsnittliga dagsexponeringen av frekvensvägd acceleration i varje fall 

överskrider lagstadgade gränsvärden. På fartygen med överlägset flest arbetsdagar med nålhacka, A 

och C, båda tankfartyg, har effektivvärden för den totala frekvensvägda accelerationen, om vi bortser 

från osäkerhetsområdet hos maskinerna, på 14,5 m/s2 och 8.8 m/s2 uppmätts, där det lagstadgade 

gränsvärdet i både Europa, Sverige och Norge, som inte är tillåtet att överskrida, är 5 m/s2. Troligtvis 

kommer sig denna stora exponering av vibration till följd av att den årliga genomgången av 

rostskyddet utfördes på sommaren. Under fältstudien spenderades närmare en tredjedel av 

sommardagarna på däck med nålhacka, medan aktiviteten sjönk drastiskt på senhösten. Därför måste 

detta resultat ses som årstidsbundet och troligtvis inte förekommande året runt. 

 

Den dagliga vibrationsexponeringen skiljer sig stort mellan fartygen trots att den genomsnittliga 

exponeringstiden inte skiljer sig speciellt mycket, två timmar och åtta minuter hos fartyg A mot två 

timmar och noll minuter hos fartyg C. Skillnaden kommer sig av att modellerna av nålhackor har olika 

vibrationsnivå, 28 m/s2 hos JEX 24 mot 17,5 m/s2 hos JEX 28. Detta trots att de är från samma 

tillverkare, fortfarande säljs och till det yttre liknar varandra. Detta visar att val av arbetsredskap är av 

största vikt och påverkar både hur länge besättningen kan utföra arbete med verktygen och hur stor 

risk besättningen utsätts för.  

 

Som ett exempel på detta kan man ta fartyg D, där nålhackan användes 4 gånger under senhösten och 

den genomsnittliga exponeringstiden var 41 minuter under dagarna nålhackan (JEX-28 i detta fall) 

användes, vilket gav en genomsnittlig total frekvensvägd acceleration på 5,1 m/s2 vilket är precis 

ovanför det dagliga gränsvärdet. Skulle istället JEX-24 användas skulle 41 minuter ge en genomsnittlig 

total frekvensvägd acceleration på 8,2 m/s2 vilket är avsevärt mycket sämre.  

 

Resultatet av fältstudien visar att det på dessa fartyg inte är förenligt med Svensk lagstiftning att utföra 

stora årliga underhållsarbeten med nålhacka med liknande vibrationsvärden, men att mindre 

sporadiska underhållsarbeten med nålhacka kan utföras inom lagstadgade gränsvärden. Troligtvis kan 

situationen vara liknande på många andra fartyg. I enkätstudien publicerad i Arbets- och miljömedicin 

som diskuterats på sida 13-14 hade de som jobbat på tankfartyg den lägsta rapporterade förekomsten 
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av vibrationsexponering, vilket tyder på att det troligtvis sker lika mycket eller mer arbete med 

vibrerande verktyg på andra fartygstyper. Fartyg A och C i studien är båda tankfartyg och trots detta 

användes nålhackan alldeles för länge med gränsvärde som överskridits som resultat. Detta tyder på 

att problemet kan vara lika stort eller större på andra fartygstyper.  

 

Av tidigare forskning har inga studier hittats där faktiska vibrationsvärden som sjömän eller andra 

yrkesgrupper som använt nålhackor uppnår hittats. I den tidigare forskning som hittats med bland 

annat enkätundersökningar kan man dock konstatera ett samband med denna studie. Höga andelar av 

matroserna har ofta utsatts för HAV (Forsell, o.a., 2015) vilket kan sammankopplas med resultatet från 

denna undersökning som visar på att vibrationsgränsvärden tydligt överskrids vid användning av 

nålhacka. 

 

Vidare visar även resultatet av fältstudien att tiden man kan använda verktygen per dag innan 

insatsvärdet överskrids är mycket kort. För modellen JEX-24 sker överträdelsen redan efter 4 minuter 

medan det för modellen JEX-28 tar 10 minuter. Detta gör det i princip omöjligt att använda dessa 

verktyg till löpande underhållsarbete utan att införa de åtgärder som krävs enligt AFS 2005:15, där 

bland annat en löpande kontroll av arbetstagarens hälsa med avseende på vibrationsskador ska 

erbjudas. 

 

 Metoddiskussion 6.3

Sett till de resurser som funnits för att genomföra undersökningen och det resultat som lyfts har 

metoden på ett bra sätt hjälpt till att svara på frågeställningarna. Resultatet från undersökningen kan 

inte anses vara representativt för hela handelsflottan. Ser man till kusttankfartyg inom den 

nordeuropeiska marknaden är sannolikheten för att resultatet skulle vara generaliserbart relativt hög, 

eftersom den stora delen av fältstudien utförts inom denna sektion av sjöfarten. Vad gäller andra 

fartområden eller segment av sjöfarten så som oceanfart eller bulkmarknaden är sannolikheten för att 

resultatet ska stämma överens troligtvis mindre. Vad man kan säga är att undersökningen ger en 

fingervisning om hur det ser ut inom en större del av handelssjöfarten. Det arbete som utförs på däck 

under en sjöresa, oavsett vilket handelsfartyg eller fartområde, ser trots allt ganska likt ut. Det handlar 

till stor del om underhåll, det vill säga bland annat arbete med nålhacka.  
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Genom att öka antalet fartyg samt antalet personer som loggar användning av nålhackor skulle 

troligtvis både reliabiliteten och validiteten öka. Att tidsloggningen genomförts av samma personer 

som håller i undersökningen borde ge resultatet en högre pålitlighet då man har kunnat kontrollera 

exakt vad som skulle mätas och hur det skulle mätas. 
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7  Slutsatser 

Det står klart att de lagstadgade gränsvärdena stipulerade av EU-direktiv och Svensk arbetsmiljölag 

överskridits på alla fyra fartygen, och att arbetstagarna till en följd av detta utsatts för en 

arbetsmiljörisk. I resultatet finns tendenser som tyder på att det finns ett utbrett problem med 

vibrerande verktyg i handelsflottan. 

 

Resultatet visar tydliga tecken på att vibrationsexponering till följd av användande av nålhacka ombord 

är årstidsbunden, vilket skiljer sig från många andra vibrationsexponerade yrken som har en jämnare 

fördelning av exponering över året, såsom tillverkningsindustrin. Vidare skiljer sig uppnådda 

vibrationsvärden mycket åt på grund av stor variation hos olika nålhackor, varför stor vikt bör läggas på 

detta vid nyinköp av nålhackor.  

 

Arbetsmiljöriskerna vid vibrationsexponerande arbete är stora, oftast med icke-reversibla symptom vid 

sjukdomsfall, samt en tydlig försämring av livskvalitet hos den drabbade. Tecken har hittats på att 

däcksmanskapsyrket skulle kunna vara en riskfaktor för utvecklandet av hand- och 

armvibrationssyndrom, HAVS, vid användning av nålhacka. Detta då däcksmanskapsyrket kan innebära 

obekväma arbetsställningar där exponeringen av HAV kan förvärras. Risk för sen diagnosticering på 

grund av låga krav på finmotorisk känslighet i däcksmanskapsyrket, där känselbortfall kanske inte 

uppmärksammas i tid, riskerar att en HAVS-diagnos ställs för sent med ökad skada som följd. 
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 Vidare forskning 7.1

Som förslag på vidare forskning föreslås: 

 

Hur efterföljs AFS 2005:15 – Vibrationer till sjöss? Hur fungerar den medicinska uppföljningen av 

arbetstagarna? Följs de regler som gäller för riskbedömning innan och under arbete med vibrerande 

verktyg? Vidtas de åtgärder som föreskrivs efter genomförd riskbedömning? 

 

En jämförelsestudie mellan olika alternativ till nålhackor: nålhackor med lägre vibrationsvärde samt 

blästermaskiner. Kostnader, effektivitet, fördelar och nackdelar
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i 

Bilaga 

Fartyg C Total tid (H:M) Fartyg A Total tid (H:M) 

17 juni 2016 2:49 27 maj 2016 2:20 

18 juni 2016 2:15 28 maj 2016 3:06 

23 juni 2016 1:37 8 juni 2016 2:15 

7 juli 2016 1:01 10 juni 2016 2:05 

8 juli 2016 2:22 11 juni 2016 2:54 

11 juli 2016 2:24 29 juni 2016 1:58 

20 juli 2016 1:10 1 juli 2016 1:57 

21 juli 2016 0:38 2 juli 2016 2:33 

23 juli 2016 0:55 15 juli 2016 2:44 

26 juli 2016 2:20 10 aug 2016 2:02 

4 aug 2016 0:50 11 aug 2016 1:28 

6 aug 2016 2:14 13 aug 2016 2:13 

7 aug 2016 2:52 14 aug 2016 2:41 

28 aug 2016 3:28 25 aug 2016 1:47 

7 sep 2016 2:12 Summa 29:43 

8 sep 2016 2:47 Snitt/Dag 2:08 

Summa 31:54   

Snitt/Dag 2:00   

 

 



ii 

 

 

Fartyg D Total tid (H:M) Fartyg B Total tid (H:M) 

2 okt 2016 0:36 27 okt 2016 1:24 

11 okt 2016 1:23 28 nov 2016 0:42 

13 okt 2016 0:27 Summa 2:06 

20 okt 2016 0:16 Snitt/Dag 1:03 

Summa 2:42   

Snitt/Dag 0:41   
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