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Abstrakt 

Under åren 2005-2007 inträffade många olyckor i slutna utrymmen ombord på fartyg i 

svenska farvatten. I denna studie undersöks vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra 

att fler olyckor uppkommer samt hur dessa åtgärder påverkat den svenska 

hamnpersonalens säkerhetsarbete i slutna utrymmen ombord på fartyg. En 

litteraturgenomgång gjordes för att utreda vilka åtgärder som vidtagits efter 2006. Fyra 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med säkerhetsansvariga på fyra 

svenska hamnar om hur deras arbete har förändrats efter olycksåren 2005-2007. 

Resultatet visar på att gasmätningsutrustning användes i väldigt liten grad innan 2006, 

men att den ökade användningen av sådan utrustning gjort arbetet säkrare och 

arbetsmiljöarbetet underlättats med hjälp av effektivare och tidsbesparande 

datorprogram för hanteringen av lagstiftning, arbetstillstånd och checklistor. Studien 

kan dock inte påvisa att det förändrade arbetsmiljöarbetet uteslutande går att koppla till 

de åtgärder som undersökts. 
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Abstract 

This study examines what kind of measures have been put in place since the accident 

years of 2006-2007, when a large number of accidents occurred on board vessels in 

Swedish waters, and how these measures have affected Swedish dock worker’s safety 

when working in enclosed spaces on board ships. A literary study was conducted to pin 

point what kind of measures had been put in place since the accident years of 2005-

2007. Four qualitative interviews were performed with persons in charge of safety 

matters in four Swedish ports to get an understanding of how their work has changed 

since 2006. The results indicate that gas measuring equipment was not used before the 

accidents, but that a rise in usage of such equipment has made the work safer and that 

the safety related work has been made less time consuming with more efficient 

computer based programs when dealing with legislation, work permit and checklists. 

But the results could not connect these changes to any of the measures that were 

examined. 
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Definitioner och förkortningar 

 

AFS Arbetsmiljöverkets Författningssamlingar, består av både 

författningar och allmänna råd att följa vid olika slags arbeten. 

Ballast Vatten som förvaras i speciella ballasttankar för att förbättra ett 

fartygs stabilitet 

Ballasttankar Tankar ombord på ett fartyg tänkta att användas för ballastvatten. 

Bulklast Oemballerad last lastas löst i ett lastrum 

Frontlastare Vanligtvis en truck av något slag utrustad med frontlastad skopa för 

att flytta löst material. 

Gasmätare Utrustning som används för att på något sätt bedöma existensen av 

någon gas i en atmosfär. Finns i flera olika utföranden varav en 

enkel syremätare är vanligast, men det finns även mer avancerad 

utrustning som kan mäta flera olika gaser. 

Godsomsättning Ett tal för att mäta gods som rör sig genom exempelvis en hamn, 

mäts oftast i ton gods. 

IMSBC-koden Ett IMO-regelverk gällande säkerhet vid stuvning och lastning av 

produkter i bulk. 

IMO International Maritime Organization, ett mellanstatligt FN-organ 

som fungerar som internationell sjöfartsmyndighet. 

Kolmonoxid Kemisk formel CO, lukt- och färglös gas som skapas vid 

förbränning av biologiska ämnen, anses vara väldigt giftigt. 

SOLAS Safety Of Life At Sea, en konvention av IMO som stipulerar 

säkerhetslagar till sjöss 

Stuvare Person anställd för ett stuveri, arbetar med stuvning av last och 

lastning/lossning av fartyg. 

Stuvning Att lasta ett fartyg och arrangerandet av lasten på ett 

tillfredställande sätt. 

Sveriges Hamnar Svensk branschorganisation under Transportföretagen. 

Transportstyrelsen Svensk förvaltningsmyndighet under näringsdepartementet, har 

hand om svensk trafiksäkerhet, bland annat till sjöss. Har även hand 

om registerverksamheten till sjöss. 
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1 Bakgrund 

Several recent accidents with fatal outcomes occurring during discharge of logs and 

wood chips from ships in Swedish ports indicate the need to better understand the 

atmospheric conditions in holds and connecting stairways. 

(Svedberg, Petrini & Johanson 2009:779) 

 

Olyckor i slutna utrymmen ombord på fartyg har länge varit ett problem. Ett slutet 

utrymme är ett utrymme som har få eller svårtillgängliga utgångar, är svårt att ventilera 

och som inte är designat för långvarig arbetsvistelse. Arbete i slutna utrymmen kan 

därför anses vara farligt av flera skäl. De livsfarliga riskerna i slutna utrymmen ombord 

på fartyg kan summeras till tre huvudrisker: explosionsrisk, fallrisk och risker med 

giftig atmosfär. Explosionsrisken är mest påtaglig vid arbete i tankar som innehållit 

bränsle, och fallrisken är mest aktuell vid arbete i stora ballasttankar. Hamnpersonal 

utför inte arbeten i ballast eller bränsletankar så denna studie handlar i huvudsak om 

riskerna som uppstår i samband med giftiga atmosfärer. I Sverige har olyckor i slutna 

utrymmen länge varit ett problem, både i land och till sjöss i många år och har ökat med 

den svenska produktionen av träpellets som niodubblades mellan -94 och -01 

(Svedberg, Högberg, H.-E. Högberg, J. & Galle, 2004). Trävaror svarar för en relativt 

stor del av olyckor i slutna utrymmen. Mellan åren 1998 och 2009 skedde 101 olyckor i 

slutna utrymmen internationellt, åtta av dessa olyckor är direkt relaterat till träprodukter 

(MAIIF, 2009). Många trävaror absorberar syre och producerar kolmonoxid, en 

livsfarlig gas som ansamlas i lastutrymmet vid långvarig förvaring. Till sjöss dog sju 

personer mellan 2005 och 2007 i Sverige i samband med arbete i slutna utrymmen, alla 

olyckor skedde med någon slags träprodukt som last (Sjöfartsinspektionen 

Utredningsenheten, 2008). Sedan dess har åtgärder vidtagits av bland annat 

Arbetsmiljöverket och IMO för att försöka minska riskerna med arbete i slutna 

utrymme.  

 

1.1 Olyckor i slutna utrymmen ombord på fartyg 

Den allvarligaste olyckan som skett i svenskt farvatten i ett slutet utrymme var ombord 

på fartyget Saga Spray. Den 16 november 2006 låg Saga Spray i Helsingborg för att 

lossa träpellets. Fartyget är drygt 200 meter långt och 31 meter brett, byggdes 1994 och 

bemannades vid tillfället av 25 man. Dagen innan öppnades luckan till lastrum nummer 

nio som varit stängd sedan avgången från Vancouver sju veckor tidigare. När 
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slutlossningen närmade sig bad stuveriet fartygets besättning att göra redo för att kunna 

skicka ner en frontlastare i lastrummet för att kunna få ut den sista lasten. Berättelserna 

efter det skiljer sig något men det står klart att en lättmatros gick ned för att öppna 

dörrarna till lastrummet via lejdargången. 

 

En senare kontrollmätning vid en liknande lastning visade att det vid tidpunkten då 

lättmatrosen gick ned fanns minst 1000 ppm kolmonoxid i lejdargången, jämfört med 

nivågränsvärdet som ligger på 35 ppm. Lättmatrosen dog troligtvis omedelbart. 

Stuveriarbetaren som följde efter hade endast vaga minnen av händelsen men såg 

förmodligen lättmatrosen gå ner, och antog då att atmosfärsmätningar redan gjorts och 

att gången var säker varpå han följde efter, och svimmade av. Stuveriarbetaren ramlade 

lyckligtvis ihop på en högre nivå i lejdargången. Skeppslarmet utlöstes och efter att man 

förstod att det rörde sig om gas så gick skeppets brandgrupp ned i lejdargången med 

andningsskydd och kunde rädda stuveriarbetaren. Lättmatrosen dog och sju andra blev 

förda till sjukhus på grund av skador i samband med kolmonoxidförgiftning. Lasten 

hade utvecklat extrema mängder kolmonoxid som sedan läckt ut genom den stängda 

dörren mellan lastrum och lejdargången och orsakat en stor ansamling giftig atmosfär 

där. Lastrummet i sig var vid tidpunkten nästan tomt och förmodligen väl ventilerat men 

kolmonoxiden låg kvar i lejdargången vilket resulterade i en förrädisk situation med 

dödlig utgång (Sjöfartsinspektionen, 2007).  

 

Året innan Saga Spray-olyckan omkom en matros ombord på bulkfartyget Eken. 

Händelseförloppet liknar det ombord på Saga Spray. Matrosen gick ner i ett schakt som 

var kopplat till ett färdiglossat lastrum som tidigare innehållit massaved. Han bar ingen 

utrustning för gasmätning utan gick ovetande ner i ett rum med livsfarlig atmosfär, 

varpå han kollapsade. (Sjöfartsinspektionen, 2006). Ytterligare en liknade olycka 

skedde ombord på bulkfartyget Fembria vid lossning av massaved i Timrå. Två 

besättningsmän, varav den ena var befälhavare, omkom när de gick ned i ett lastrum 

utan gasmätningsutrustning (Sekotidningen, 2007). Olyckor i slutna utrymmen har även 

skett på senare tid. Ombord på det svenskägda tankfartyget Scorpius dog en finsk 

överstyrman 2014 när han inspekerade lasttankarna under pågående tankrengöring vid 

kaj i Danmark. När han gick ned i utrymmet hade överstyrmannen ingen 

gasmätningsutrustning. Dödsorsaken tros varit kolmonoxidförgiftning (MAIB, 2014). 
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Åren 2005-2007 var exceptionella olycksår gällande olyckor i slutna utrymmen ombord 

på fartyg i svenska farvatten. Denna studie fokuserar därför på hur arbetet förändrats 

sedan dess. 2006 används som en referenspunkt i studien då det va året då den 

allvarligaste olyckan i slutna utrymmen skedde ombord på Saga Spray. 

 

1.2 Trävaror och dess risker i slutna utrymmen 

Svenska bolag importerade år 2011 skogsprodukter till ett värde av 28,7 miljarder och 

exporterade för 118,5 miljarder (Skogsstyrelsen, 2012). En stor del av varorna 

transporterades sjövägen. Sverige är både en stor producent och konsument av olika 

sorters trävaror. Många organiska ämnen genomgår kemiska processer vid lagring. Ull, 

bomull, trä, papper och latex avger alla kolmonoxid och äter syre till viss grad (Levitt, 

Ellis, Engel, & Springfield, 1995). I Sverige är det dock praktiskt taget endast trävaror 

som förknippas kolmonoxidrelaterade problem i lastutrymmen och detta är på grund av 

den stora hanteringen av olika trävaror, jämfört med andra organiska ämnen. 

Kolmonoxid är en förening av en kolatom och en syreatom och uppkommer vid 

ofullständig förbränning i bland annat motorer och gasspisar. Ofullständig förbränning 

sker även i träprodukter fast utan brand och kallas då ofullständig oxidationsprocess. 

Fenomenet är inte fullt kartlagt men faktorer som påverkar denna process är 

temperaturen, den relativa fuktigheten och tillgången till syre (Kuang, et al. 2009). 

Kolmonoxid är en giftig gas som vid inandning, hindrar de röda blodkropparna från att 

ta upp syre och omöjliggör syretillförsel till organen. Kolmonoxid i små doser orsakar 

symptom som huvudvärk och yrsel och är i större mängder livsfarligt (Widgren, 2015). 

 

Otorkade träprodukter, när de lagras eller forslas, ska hållas borta från fukt till varje pris 

och rummen de förvaras i är därför nästan alltid väl tillslutna. Detta bidrar till liten eller 

ingen ventilation vilket i sin tur leder till att kolmonoxiden ansamlas i lastrummet och 

syret äts upp.  Det man förut koncentrerade sig på vid arbete i slutna utrymmen var 

syrehalten, vilket har visat sig vara förrädiskt vid hantering av träprodukter. 

Träprodukterna suger visserligen åt sig syre men risken för syrebrist är mindre farlig 

jämfört med riskerna vid kolmonoxidförgiftning. Studier har visat att när ofullständig 

oxidation sker sjunker syrenivån i samma takt som kolmonoxidnivåerna ökar 

(Svedberg, et al. 2004). 
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1.3 Problemformulering 

Stuveriarbetare utsätter sig för livsfarliga risker vid arbete i slutna utrymmen ombord på 

fartyg. Det har skett ett stort antal olyckor i samband med arbete i slutna utrymmen 

ombord på fartyg i svenska farvatten de senaste åren. Åtgärder i form av lagändringar 

och rekommendationer har vidtagits för att försöka förhindra fler olyckor men vid 

implementation av åtgärder är det viktigt att de faktiskt får en fungerande effekt. Enligt 

kapitel tre i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en arbetsgivare skyldig att undersöka 

risker i arbetet som utförs och måste fortlöpande vidta åtgärder som föranleds av nya 

risker som uppkommer. Denna studie försöker svara på om och hur de åtgärder som 

vidtagits efter 2006 påverkar arbetet i svenska hamnar. 

 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och om de åtgärder som vidtagits efter 

2006, har förändrat arbetet för svensk hamnpersonal i slutna utrymmen ombord på 

fartyg. Frågeställningarna lyder: 

 

 Vilka förändringar har skett i säkerhetsarbetet sedan 2006 med avseende på 

arbete i slutna utrymmen i svenska hamnar? 

 Hur påverkas arbete i slutna utrymmen ombord på fartyg i svenska hamnar av 

åtgärderna som vidtagits efter 2006? 

 

 Hur upplever de ansvariga för säkerhetsarbetet i slutna utrymmen för 

hamnpersonalen i svenska hamnar åtgärdernas effekt efter 2006? 

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Lagstiftning gällande arbete i ett slutet utrymme i form av ett 

lastrum 

Lagstiftning gällande säkerheten ombord på ett fartyg regleras av International Maritime 

Organization (IMO) genom deras konvention International Convention for the Safety of 

Life at Sea (SOLAS). Hanteringen av olika bulklaster och dess faror regleras i kapitel 

VI av SOLAS. International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-koden) är en 

utökning av kapitel VI i SOLAS och skrevs för att grundligare beskriva de lagkrav som 
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finns i SOLAS gällande bulklaster. IMSBC-koden är införlivad i svensk lagstiftning 

genom Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (TSFS 

2010:166). SOLAS-konventionen och IMSBC-koden tillämpas ombord på alla fartyg 

över 500 bruttoton i internationell trafik utom vissa undantagsfall såsom militära fartyg. 

När svensk hamnpersonal utför arbete i ett lastrum tillkommer svensk lagstiftning i 

form av Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). 

 

3.2 Åtgärder som vidtagits efter 2006 

Tre åtgärder har kartlagts och använts som grund i denna studie. Åtgärderna är de mest 

betydande som vidtagits sedan 2006 för att försöka förbättra säkerheten vid arbete i 

slutna utrymmen ombord på fartyg. Två av åtgärderna är förändringar av befintliga 

lagar och den tredje är en kunskapsöversikt som publicerades för att öka kunskaperna 

om riskerna med slutna utrymmen. I fortsättningen kallas dessa åtgärder ”åtgärderna 

efter 2006”. 

 

3.2.1 IMSBC-koden 

IMSBC-koden blev tvingande lag ombord på alla SOLAS-fartyg efter 2011. Koden 

publicerades dock redan 2008 och har sedan dess genomgått förändringar tre gånger i 

form av resolutionerna MSC.318(89), MSC.354(92) och MSC.393(95). Införandet av 

IMSBC-koden har lett till hårdare krav gällande gasmätning ombord på fartyg i lastrum 

som använts för farliga laster. Innan 2008 var endast träpellets klassade som farliga. 

Sverige har varit drivande i de senaste modifieringarna av koden och har fått igenom 

vissa viktiga förändringar, såsom att massaved numera klassas som farligt och nya 

procedurer innan arbete i slutna utrymmen. (IMO, 2008) 

 

3.2.2 Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt. 

Arbetsmiljöverket publicerade en kunskapsöversikt angående farorna med träprodukter 

kallad Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och 

timmer i slutna utrymmen, tänkt att läsas av personer som arbetar med silos, 

lagerutrymmen och lastrum som används till träprodukter. Översikten hänvisar mycket 

till tragedin ombord på Saga Spray och ger många praktiska råd om hur personal kan 

skydda sig mot farorna med trävaror i slutna utrymmen. (Svedberg & Knutsson, 2011). 
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3.2.3 Arbetsmiljöverkets författningssamlingar 

Arbetsmiljöverket har gjort flera förändringar i sina AFS:ar (Arbetsmiljöverkets 

Författningssamlingar). Förut användes en AFS vid namn Allmänna råd om arbete i 

slutet utrymme. Den slutade gälla 2014 och ersattes då av ett flertal mer generaliserande 

AFS:ar, i huvudsak Kemiska Arbetsmiljörisker. Den uttjänta AFS:en ansågs i 

Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning vara utdaterad och säker att tas ur bruk för att 

förbättra säkerheten (Arbetsmiljöverket 2014).  

 

4 Tidigare forskning 

4.1 Om farorna i slutna utrymmen 

Forskning kring farorna i slutna utrymmen, i huvudsak farorna vid hantering av 

träprodukter, visar på att det inte finns någon lätt lösning på problemet med den farliga 

atmosfär som uppstår. I Emission of Hexanal and Carbon Monoxide from Storage of 

Wood Pellets, a Potential Occupational and Domestic Health Hazard (Svedberg et al. 

2004) kartläggs de kemiska aspekterna av hur träpellets ger ifrån sig både koldioxid och 

kolmonoxid vid relativt kalla temperaturer vid förvaring. Det är en av de första studier 

som visade att trävaror kunde skapa en farlig atmosfär även utan en värmeökning.  

 

The high levels of carbon monoxide found in each of the measurements presented in 

this report were unexpected. It is well known that during the thermal anaerobic 

degradation of wood (pyrolysis) carbon monoxide emission occurs. The low 

temperature emission of carbon monoxide from wood products such as pellets has not 

been reported previously and the underlying chemical mechanism is uncertain. 

(Svedberg et al. 2004:347) 

 

Studien visar att träprodukter, i detta fall pellets, kan skapa en farlig atmosfär även vid 

relativt låga temperaturer. Detta var tidigare okänt. Man trodde att gasproduktionen 

berodde på stora förändringar i temperatur på grund av anaerob nedbrytning i stora 

högar med träprodukter. Studien kan dock inte påvisa något om varför gasbildningen 

sker utan endast presentera alternativa teorier. 

 

En studie som genomfördes 2008 i Sverige studerades fem oceangående fartyg lastade 

med träpellets. Man mätte nivåerna av olika giftiga gaser och syrenivån i olika lastrum 
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och lejdargångar intill lastrummet. Resultatet visade på att det i genomsnitt tog en vecka 

för en livsfarlig atmosfär uppstå. De utrymmen som mättes ombord innehöll stora 

mängder kolmonoxid, liten mängd syre men även vissa mängder koldioxid, metan och 

butan. (Svedberg, Samuelsson & Melin, 2008) 

 

I en annan studie som också genomförts i Sverige mättes syrenivån i lejdargångar intill 

lastutrymmen ombord på tio olika fartyg lastat med massaved och träflis. Mätningarna 

genomfördes innan lossning påbörjats och resultatet visade att medelvärdet av syre i 

luften var 10 procent. Vid 17 procent av de utförda mätningarna låg syrenivån på 0 

procent.  Sammanfattningsvis klargör rapporten på att transport av massaved och träflis 

i slutna utrymmen resulterar i en hastig sänkning av syrenivå. 

(Svedberg, Petrini & Johanson 2009) 

 

Kuang et al (2009) baserar sin studie Rate and Peak Concentrations of Off-Gas 

Emissions in Stored Wood Pellets - Sensitivities to Temperature, Relative Humidity, and 

Headspace Volume delvis på Svedberg et al. (2004). Studien utvecklar vad Svedberg et 

al (2004) visat och drar slutsatsen att orsakerna till träprodukters gasproduktion kan 

härledas till ett flertal olika faktorer, såsom luftfuktighet, temperatur och syrehalt i 

luften, men påpekar även att den fullständiga förklaringen till varför träprodukter skapar 

en så farlig atmosfär fortfarande är okänd. Därför kan man anta att problem med farliga 

atmosfärer i slutna utrymmen är något som branschen kommer att få arbeta med under 

överskådlig framtid (Kuang et al 2009). 

 

4.2 Om problematiken kring lagstiftning gällande slutna utrymmen 

Kunskapsöversikten Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, 

träflis och timmar i slutna utrymmen innehåller mycket information om trävarors risker 

och förebyggande åtgärder mot olyckor i arbete i slutna utrymmen. Studien skriver 

följande om ett hinder för förbättrad säkerhet i slutna utrymmen: 

 

De förrådstyper som vi beskrivit ovan, vare sig det är landförråd eller på fartyg, är 

främst designade utifrån produktionstekniska krav utan att större hänsyn tagits till 

arbetsmiljön. De regelverk och rekommendationer som omgärdar arbete i slutna 

utrymmen blir därmed krångliga och omfattande med stora risker att misstag begås. 

(Svedberg & Knutsson 2011:39) 
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Svedberg och Knutsson (2011:39) menar att ett enkelt system för regelverk och 

rekommendationer har fått ge vika för tekniska aspekter av konstruktionen av slutna 

utrymmen. Säkert arbete i ett slutet utrymme är svårförenligt med de tekniska krav som 

ställs på ett slutet utrymme. Alltså blir lagstiftningen runt arbete i slutna utrymmen, som 

måste innefatta alla slutna utrymmen oavsett hänsyn taget till arbetsmiljön i dem, alltid 

komplicerat. 

 

5 Metod 

Studien tillämpar en kvalitativ intervjumetod vid insamling av data för att undersöka de 

förändringar som skett gällande arbeten i slutna utrymmen för en viss yrkesgrupp och 

hur denna yrkesgrupp upplever de förändringar som skett efter 2006. Kvalitativa 

intervjuer är att föredra vid undersökningar om upplevelser hos enskilda respondenter 

(Trost, 2011). För att få större förståelse för problemområdet och de gällande 

regelverken genomfördes en litteraturstudie och telefonsamtal med anställda hos 

Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket för att kartlägga de åtgärdar som vidtagits 

efter 2006. 

 

5.1 Intervjuerna 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra arbetsmiljö- och 

säkerhetsansvariga personer vid fyra svenska hamnar. Struktureringen av 

intervjuformuläret gjordes enligt anvisningar beskrivna av Trost (2011), se bilaga B 

Intervjuguide. Under intervjuerna gick intervjuledaren igenom frågorna i samma 

ordning och följdfrågor ställdes för att få en så klar bild som möjligt av respondentens 

åsikter. Respondenten fick fritt utrymme till att tolka frågorna själv och upplevde 

respondenten en fråga som oklar tydliggjorde intervjuledaren frågan, allt enligt 

tillvägagångsätt beskrivna av Patel och Davidson (2011:67-109). Tre av intervjuerna 

genomfördes på plats i respektive hamn och en via telefon. En så kallad tratteffekt 

eftersträvades i intervjuerna på så sätt att de öppnades med generella frågor som sedan 

smalnade av mot mer specifika frågor.  
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5.2 Urval av respondenter 

För att studiens frågeställningar skulle besvaras krävdes respondenter med bred praktisk 

kunskap om hur hamnpersonalen arbetar i slutna utrymmen. Samtidigt måste den 

blivande respondenten kunna resonera kring arbetsmiljölagstiftningen som råder i 

hamnen för att kunna ge meningsfulla svar. För att säkerställa att respondenten hade 

dessa kunskaper, och samtidigt representera hamnar av olika storlek, så ställdes dessa 

kriterier upp för respondenterna: 

 

1. Respondenten ska inneha en ansvarsställning inom arbetsmiljöarbete gällande 

slutna utrymmen vid en svensk hamn. 

2. I hamnen respondenten arbetar vid ska det utföras arbeten i slutna utrymmen 

ombord på fartyg regelbundet. 

3. Respondenter från hamnar med olika storlek är önskvärt. 

 

Innan studien påbörjades genomfördes ett antal telefonsamtal till olika svenska hamnar 

för att kunna planera intervjuerna utifrån dessa kriterier. En del av de respondenter som 

var villiga att medverka i intervjuer valdes bort då det visade sig att deras hamn inte 

utförde regelbundna arbeten i slutna utrymmen ombord på fartyg enligt kriterierna. Den 

goda spridningen av hamnstorlek som studien ändå fick beror snarare på tur än på 

skicklighet i urvalsprocessen. 

 

5.3 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och transkriberades direkt efter 

intervjutillfället. Den insamlade datan analyserade utifrån de frågeställningar som ställts 

upp för att försöka få ett så komplett svar som möjligt. Olika teman som framkommit av 

analysen gicks därefter igenom för att användas som underlag för ett diskussionskapitel. 

Den insamlade datan presenteras med citat från respondenterna och har varvats med 

egna kommentarer och tolkningar av materialet i resultatkapitel. Utvalda citat av 

respondenterna presenteras ordagrant i resultatkapitlet. Datan presenteras i form av tre 

teman som kommer ur studiens tre frågeställningarna. Dessa är kortfattat följande: Vilka 

förändringar har skett? Hur påverkas arbetet av förändringarna? Och hur upplever de 

anställda detta? 
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5.4 Validitet och reliabilitet 

Denna studie har haft svårigheter med både validitet och reliabilitet på grund av den 

begränsade mängden respondenter som medverkat i studien. Därför har det varit svårt 

att kunna tolka det material som samlats in. Respondenter med tillräcklig erfarenhet 

inom ämnet var svårare att hitta än väntat. Dock finns det forskare som menar att även 

kvalitativa små studier utan rent generella slutsatser kan bidra med pusselbitar och föra 

vetenskapen framåt. Flyjvberg (2006) argumenterar att kunskap trots att den är svår att 

generalisera kan bidra till en ackumulerad kunskap inom ett givet ämnesområde. Om 

inte annat kan studien påvisa behovet av vidare forskning. För att försöka öka 

reliabiliteten tog man kontakt med respondenterna efter transkriberingen och bad om 

återkoppling gällande deras eget bidrag. Två av respondenterna tyckte inte att 

återkoppling behövdes. De andra två fick ta del av sitt bidrag via mail varpå båda två 

gav positiva åsikter om sina bidrag, med några mindre justeringar. 

 

5.5 Etiska aspekter 

Vid intervjuerna följdes Vetenskapsrådets fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2013). 

Varje deltagare har själv valt att ställa upp och medverka i undersökningen. Innan 

påbörjad intervju gav respondenten sitt samtycke till att intervjun spelades in, och 

respondenten underrättades om dennes rätt till anonymitet enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Med avsikt att skydda respondenternas anonymitet 

redogörs inga namn i denna studie. 

 

5.6 Avgränsning 

Studien undersöker endast svenska hamnar där hamnpersonalen utför arbete i slutna 

utrymmen ombord på fartyg. Resultatet som framkommit speglar personalen som har 

det övergripande ansvaret för säkerhet och arbetsmiljö i hamnen och speglar inte 

nödvändigtvis hela hamnens personalstyrka. 

 

5.7 Presentation av respondenter 

Resultatet presenteras kring frågeställningarna och varje frågeställning har fått en egen 

underrubrik i resultatet. Nedan ges en kort presentation av respondenterna med 
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information om deras erfarenhet och storleken på hamnen de arbetar i. För att försvåra 

identifikation av respondenterna ges här endast ungefärliga siffror av godsomsättningen. 

Respondent från Hamn A – Största hamnen 

Man, säkerhetsansvarig i sin hamn och har arbetat med arbetsmiljö i hamnar i mer än 10 

år. Arbetar i en hamn med en godsomsättning på över åtta miljoner ton per år. 

 

Respondent från Hamn B – Näst största hamnen 

Man, säkerhetsansvarig i sin hamn och har arbetat med arbetsmiljö i hamnar i mer än 15 

år. Arbetar i en hamn med en godsomsättning på över fyra miljoner ton per år. 

 

Respondent från Hamn C – Näst minsta hamnen 

Man, säkerhetsansvarig i sin hamn och har arbetat med arbetsmiljö i hamnar i mer än 10 

år. Arbetar i en hamn med en godsomsättning på över en miljon ton per år. 

 

Respondent från Hamn D – Minsta hamnen 

Man, säkerhetsansvarig i sin hamn och har arbetat med arbetsmiljö i hamn i mer än 25 

år. Arbetar i en hamn med en godsomsättning under en miljon ton per år 

 

6 Resultat 

6.1 Vilka förändringar har skett i säkerhetsarbetet sedan 2006 med 

avseende på arbete i slutna utrymmen? 

Tre förändringar kartlades under intervjuerna. Den största förändringen var den ökade 

användningen av gasmätningsutrustning. Något som tre av fyra respondenter beskriver 

att hamnpersonalen inte använde alls före 2006. Alla fyra hamnar använder nu 

gasmätare som standardutrustning vid arbete i slutna utrymmen. Respondenten från 

Hamn B sa följande om hur arbetet var innan 2006: ”Det är rutin att vi delar ut det 

(gasmätare) till gänget och man byter om det skulle hända nåt. Den rutinen kom efter 

Saga Spray där innan var det lite hejsan hoppsan”. Gasmätare var ett återkommande 

tema i samtliga intervjuer och ansågs av alla respondenter som ett nyttigt redskap i 

säkerhetsarbetet i slutna utrymmen. 

 

Tre av fyra respondenter talade även om en förändring i hur ”pappersarbetet” kring 

arbetsmiljöarbetet förändrats. Arbetet har sedan 2006 rört sig mot en ökad digitalisering 
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och datorprogram används nu i en mycket större grad som hjälpmedel när hamnpersonal 

arbetar med pappersarbete såsom lagstiftning, arbetstillstånd och checklistor. Detta har 

enligt de respondenterna som upplevt det lett till en effektivisering av pappersarbetet. 

Att söka i till exempel AFS:ar tar endast en bråkdel av tiden jämfört med att använda 

pappersvarianten. En respondent beskrev hur datorprogrammet automatiskt uppdaterar 

sitt innehåll, något som ansågs spara mycket tid då processen att manuellt uppdatera 

lagstiftning var mycket tidskrävande. Två av respondenterna höll med om att det 

byråkratiska arbetet med arbetsmiljön ”stal tid som skulle kunnat användas till de mer 

praktiska delarna av säkerhetsarbetet”. 

 

Samtliga respondenter beskrev även hur kunskaperna kring de faror gällande arbete i 

slutna utrymmen, som förut var mycket diffusa för de flesta stuveriarbetare, nu har blivit 

klarare. ”Kunskapen är mycket större nu för tiden” menade respondenten från Hamn C. 

På frågan vad respondenten ifrån hamn C trodde det berodde på var respondenten 

osäker och hade svårt att koppla förändringarna i kunskap till någon åtgärd utan 

hänvisade till Sveriges Hamnars arbete med kunskapsspridning och hamnbolagets 

säkerhetskommittémöten där farorna med slutna utrymmen ofta diskuteras. 

 

6.2 Hur påverkas arbete i slutna utrymmen ombord på fartyg i svenska 

hamnar av åtgärderna som vidtagits efter 2006? 

Respondenternas åsikter skiljde sig på denna frågeställning och de verkade lägga sig på 

ett spektrum där svaren gick från ”inte alls” av respondenten från Hamn D till ”i allra 

högsta grad” av respondenten från Hamn A. Respondenten från Hamn B svarade 

jakande och la sig närmare respondenten från hamn A och respondenten från Hamn C 

svarade nekande och lade sig närmare respondenten från Hamn D. På den direkta frågan 

om respondenten tycker att förändringarna i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar 

påverkat arbetet svarade respondenten från Hamn C med tveksamhet ”Vi använder oss 

rent praktiskt av regelverken så lite, det är svårt att säga”. Respondenten ville ogärna 

hålla med om påståendet att de ovan nämnda åtgärderna är att tacka för den ”positiva 

förändringen” som beskrevs när vi diskuterade frågeställning 1. Respondenten från 

Hamn D höll med respondenten från Hamn C men tog det ett steg längre när 

respondenten funderade högt över frågan vad som kan ligga bakom den positiva 

förändringen och sa följande: 
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Jag tror medvetenheten bland dom som är ute och arbetar, den har blivit större, för att 

de kommer såna här händelser som inträffar då (Saga Spray-olyckan). Så det är ju det 

tror jag nog, den stora skillnaden i det då. 

Då ställdes en följdfråga om respondenten tror att förändringarna i AFS:arna kan ha 

bidragit till den förändringen i ”medvetenhet” som respondenten menade på, och svarar: 

 

Nä jag menar, ingen skillnad på det viset men man är mer medveten idag om att 

använda skyddsutrustning, det användes ju inte förr, det är ju den stora skillnaden, 

medvetenheten om det. 

Man kan säga att respondenten från Hamn D var ytterst på spektrumet och vill inte ge 

lagändringarna något beröm alls för säkerhetsförbättringarna gällande gasmätare och 

effektiviseringen av datorprogrammen. Vad som menades med medvetenhet och vad 

den riktigt beror på var svårt att få fram i intervjun, det var inget respondenten var 

intresserad av att diskutera vidare.  

 

En annan åsikt som framkom av en respondent var kritik mot Arbetsmiljöverket för de 

gjorda förändringarna som nämnts i teoriavsnittet, något respondenten kallade ett 

”planerat generaliseringsarbete från Arbetsmiljöverkets sida”. När intervjun handlar om 

AFS:arns förändring med respondenten från Hamn A så erkänner respondenten att de 

har haft positiv inverkan på säkerhetsarbetet men säger även ”men jag tycker inte det är 

en nån bra filosofi som Arbetsmiljöverket har att ersätta specialföreskrifter med 

generella föreskrifter.” Respondenten uttryckte oro inför förändringar som respondenten 

beskrev skulle kunna göra hans arbete med säkerhet svårare. Respondenten säger även: 

 

Vänder man på det och ser det ur min synvinkel som jobbar i hamn så hade jag hemskt 

gärna haft allt som har med hamnarbete i en särskild föreskrift som blir vår branschbibel 

så att säga. Nu har vi ju faktiskt en föreskrift som heter hamnarbete men den ska 

Arbetsmiljöverket revidera och göra om och där är jag lite orolig att den kommer tas 

bort eller att man rensar ur en del grejer som är dubbel reglerat som står i både den och 

andra föreskrifter. 

Respondenten från Hamn A var den enda respondenten som uttryckte negativa åsikter 

om Arbetsmiljöverkets förändringar med AFS:arna, men respondenten ifrån hamn A var 

också den mest insatta av de intervjuade. Ingen annan av de intervjuade respondenterna 
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hade något negativt att säga om AFS:arnas generalisering i samband med deras arbete. 

Respondenten från Hamn B gav samma åsikt som respondenten från Hamn A om 

AFS:arnas positiva inverkan på deras arbete, men var inte tillräckligt insatt för att ge ett 

uttalande om AFS:arnas generalisering.  Något att notera var att respondenterna verkade 

ligga på det ovan nämnda spektrumet av svar i förhållande till sin storlek. Där 

respondenten från den största hamnen svarade med ett bestämt ”ja” och respondenten 

från den minsta hamnen med ett bestämt ”nej” och de andra två lade sig mellan de två 

ytterligheterna. 

 

6.3 Hur upplever de ansvariga för säkerhetsarbetet i slutna utrymmen 

för hamnpersonal i svenska hamnar åtgärdernas effekt efter 2006? 

Respondenterna från de två större hamnarna, Hamn A och B, talade endast positivt om 

de åtgärder som vidtagits efter 2006. Om man bortser från den oro som respondenten 

från Hamn A uttryckte över generaliseringsarbetet med AFS:arna så togs de åtgärder 

som diskuterades väl emot av båda hamnarna. Respondenten från Hamn B målade en 

övervägande positiv bild av Arbetsmiljöverkets arbete med säkerheten och sa bland 

annat ”de åren jag arbetat här har vi aldrig haft nåt direkt problem med AFS:arna, som 

du säger, utan man ska se det som ett hjälpmedel, och det har vi gjort här”.  

 

Vid intervjuerna med de två mindre hamnarna, Hamn C och D, gavs dock ett annat 

intryck. Eftersom de två hamnarna, när man diskuterade den föregående 

frågeställningen, ansåg sig påverkas så lite av de åtgärder som vidtagits så hade de svårt 

att beskriva hur de upplevde åtgärdernas effekt, eftersom de inte ansåg att det fanns 

någon. Frågeställningen blev därför obesvarad av de två mindre hamnarna. 

 

7 Diskussion och slutsats 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur och om de åtgärder som vidtagits efter 

2006 har förändrat arbetet för svensk hamnpersonal i slutna utrymmen ombord på fartyg 

i svenska hamnar.  
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Studiens visar att det inte går att se några tydliga kopplingar mellan de förändringar som 

skett säkerhetsarbetet i slutna utrymmen ombord på fartyg i svenska hamnar och de 

åtgärder som vidtagits efter 2006. Svaret på syftet måste då bli att åtgärderna som 

vidtagits efter 2006 inte påverkat arbetet i slutna utrymmen i svenska hamnar i någon 

märkbar grad. Två stora förändringar i hamnars säkerhetsarbete kartlades, nämligen den 

utökade implementeringen av gasmätningsutrustning och införandet av datorsystem vid 

arbetsmiljöarbete. Intervjuerna visar på att detta var två hjälpmedel som inte användes, 

eller användes i mycket liten grad före 2006 i svenska hamnar.  

 

Om man ser till de händelser som ligger till grund för flera av de åtgärder som vidtagits 

sedan 2006, såsom olyckorna ombord på Saga Spray (Sjöfartsinspektionen, 2007), 

Fembria (Sekotidningen, 2007) och Eken (Sjöfartsinspektionen, 2006) pekar ingenting 

på att gasmätningsutrustning användes då olyckorna skedde. I rapporterna angående 

Saga Spray och Eken-olyckorna framkommer starka rekommendationer för användning 

av både syre- och gasmätare vid arbete i slutna utrymmen. Att gasmätning inte användes 

rutinmässigt anses av Sjöfartsinspektionen vara en av grundorsakerna till att både dessa 

olyckor skedde. Med stöd av det kan man dra slutsatsen att den förändringen av rutiner i 

svenska hamnar gällande gasmätning som beskrivs i resultatet i hög grad bidrar till att 

öka säkerheten vid arbete i slutna utrymmen för stuveriarbetare. Respondenterna var 

överens om att användandet av gasmätningsutrustning hade positiv effekt på deras 

säkerhetsarbete i slutna utrymmen ombord på fartyg. 

 

Den andra förändringen resultatet visade på var att datorprogram effektiviserat 

pappersarbetet vid hantering av arbetsmiljön. Respondenterna vittnade om att 

datorprogram för arbetsmiljöarbete var något som inte användes innan 2006. 

Respondenterna beskrev att deras arbete med arbetsmiljölagstiftning förut ofta var 

mycket tidskrävande. Att digitalisera sökning i lagstiftning var något som uppskattades 

av flera respondenter. Lagstiftningslitteratur i en svensk hamn kunde ”ta upp ett flertal 

hyllmeter” enligt en respondent och digitaliseringen hade tydliga fördelar som lett till en 

avsevärd effektivisering. Även andra pappersarbeten som arbetstillstånd och checklistor 

har genomgått en liknande effektivisering. Att respondenterna uppfattar pappersarbetet 

med arbetsmiljö i slutna utrymmen som komplicerat och tidskrävande överensstämmer 

med Svedbergs (2011) resultat, som visar att de konstruktionskrav ett slutet utrymme 

har gör det svårförenligt med enkel och logisk arbetsmiljölagstiftning. 
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Datorprogrammen hade enligt respondenterna effektiviserat arbetet, men enligt 

respondenternas uppfattning gick det inte att påvisa ifall digitaliseringen av 

pappersarbetet hade någon inverkan på säkerheten. En studie om digitaliseringen av 

arbetstillstånd på kemikaliefabriker visar dock på att säkerheten kan förbättras genom 

digitalisering, men att datorprogram inte är det enda svaret som gör ett arbete helt 

säkert. De flesta olyckor beror på andra orsaker, såsom den mänskliga faktorn, något 

som Iliffe, Chung och Kletz (1999) har visat. Det skulle även kunna vara så att en 

effektivisering av arbetet gör arbetet säkrare då arbetaren kan få mer tid till de rent 

praktiska delarna av säkerhetsarbetet. 

 

Ingen av de två kartlagda förändringarna kunde på ett definitivt sätt kopplas till åtgärder 

som vidtagits efter 2006. En teori är dock att åtgärderna påverkar respondenterna utan 

att de är medvetna om det. En respondent talade om hur vissa förändringar kommit av 

Svenska Hamnars arbete med säkerhet i hamnanläggningar. Det skulle kunna vara så att 

det är Svenska Hamnar eller någon annan organisation som sprider kunskapen om till 

exempel hur viktigt det är att mäta atmosfären i slutna utrymmen vid hantering av 

pelletslaster, något som IMO slagit fast i IMSBC. På så sätt skulle respondenterna 

indirekt påverkas av IMO:s stadgar utan att göra den kopplingen själva under 

intervjuerna i fråga om IMO:s arbete. Respondenterna kan ha kopplat en sådan 

förändring till Svenska Hamnar istället. Respondenterna gav dock samtliga ett intryck 

av att vara väl insatta i hur sådana åtgärder implementeras. Att de på något sätt varit 

oförmögna att göra en sådan koppling kan anses vara mindre troligt utifrån de 

kunskaper respondenterna faktiskt hade. 

 

Två av respondenterna tog de åtgärder som vidtagits efter 2006 på stort allvar och sa att 

deras hamnar var noga med att ta till sig alla åtgärder för att förbättra säkerheten. De 

förbättringar som åtgärderna ledde till hade dock inget att göra med arbete i slutna 

utrymmen. IMSBC-koden och AFS:arna handlar inte endast om slutna utrymmen utan 

påverkar många olika arbetsområden. En intressant aspekt var att respondenterna ifrån 

de andra två hamnarna påstod att åtgärderna inte påverkade dem i någon större grad, 

även utanför denna studies arbetsmiljöområde. Det fanns alltså en tydlig klyfta mellan 

de fyra hamnarna där två respondenter påstod att de åtgärder som vidtagits efter 2006 

påverkade dem mycket, och två påstod att de nästan inte påverkade dem alls. Detta var 

oväntat. Vid studiens början stod det ganska klart att åtgärderna måste ha lett till stora 
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förändringar i hur hamnar närmar sig många olika element i arbetsmiljön, men kanske 

inte just påverkat arbetet i slutna utrymmen. Att två hamnar säger samma sak och påstår 

att de inte påverkas alls av åtgärderna medan två andra säger den exakta motsatsen kan 

anses vara problematiskt.  

 

Om man ser till hamnarnas storlek så är det de två mindre hamnarnas respondenter som 

inte anser sig ha påverkats av åtgärderna. Det är en stor skillnad i attityd mellan 

hamnarna samtidigt som det är en relativt stor skillnad i hamnstorlek. Det tyder alltså att 

mindre hamnar skulle anse sig mindre påverkade av de åtgärder som vidtagits efter 

2006. Att mindre storlek i organisationen leder till mindre hänsyn till säkerhetsarbete, 

motsägs dock av en studie av Ward, Haslam & Haslam (2008) som utreder olika 

organisationers attityd till säkerhetsarbete bland anställda jämfört med en mängd 

faktorer, bland annat storlek. Studien visar på att personal i större organisationer oftare 

har en sämre säkerhetsmässig inställning till företagets säkerhetsorganisation än 

personal i mindre organisationer. Studien visar dock även på att inställningen till 

företagets säkerhetsorganisation beror på en mängd andra faktorer såsom vilken sektor 

de anställda arbetar i och ifall arbetet är fysiskt krävande. Därför går det inte att direkt 

jämföra deras resultat med denna studies resultat. Det skulle även kunna vara så att de 

mindre hamnarnas anställda inte utför arbete i slutna utrymmen lika ofta och därför helt 

enkelt inte använder sig av de olika författningarna i samma utsträckning som en 

anställd på en större hamn. Det skulle förklara de större hamnarnas allvarligare 

inställning till de åtgärder som diskuterades. Tyvärr kartlades inte den exakta 

frekvensen av hur ofta de olika hamnarna utför arbete i slutet utrymme i denna studie 

och någon sådan koppling går inte att göra. 

 

Parallellt med de förändringar som skett i land gällande säkerheten vid arbete i slutna 

utrymmen ombord på fartyg, så har det även till sjöss skett förändringar på grund av de 

många olyckor som har skett de senaste åren. IMO publicerade 2011 en uppdaterad 

resolution för rekommendationer vid inträde i slutna utrymmen, Resolution A.1050(27). 

Syftet är att främja införandet av säkerhetsrutiner bland besättningsmedlemmar ombord 

på fartyg och att förebygga olyckor i slutna utrymmen. Åren därefter trädde även ett 

tillägg till SOLAS kapitel III i kraft. Tillägget gör övningar gällande olyckor i slutna 

utrymmen obligatoriska ombord. Syftet är att besättningen ombord ska bli bättre på att 
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känna igen och hantera farorna kring slutna utrymmen och att de ska bli familjära med 

vilken utrustning som ska tillämpas vid inträde i slutna utrymmen. (IMO, 2014) 

7.2 Metoddiskussion 

Metoden som användes syftade till att ta reda på faktiska, praktiska tillvägagångssätt 

och åsikter om arbetsmiljö hos säkerhetsansvarig personal i svenska hamnar. En 

begränsning med den kvalitativa metod som valdes är att intervjuerna är ett samspel mellan 

intervjuledaren och respondenten, något som kan färga av sig på resultatet eftersom 

intervjun kan komma att påverkas av personliga förhållanden. (Patel och Davidson, 2011). 

Metoden brister även i att det är svårt att tolka resultatet på ett övertygande sätt utifrån 

endast fyra kvalitativa intervjuer som gav så pass olika resultat på två av 

frågeställningarna. En kvantitativ undersökning som fokuserar på vad som driver 

förändringarna i säkerhetsarbetet med slutna utrymmen skulle kunna komplettera 

studien på så sätt att man kunde dra statistiska slutsatser av det. Ett problem som 

upplevdes i den inledande fasen av studien var bristen på respondenter. Det var svårt att 

få tag på respondenter med den erfarenhet som gör att de kan ge relevanta svar på 

frågeställningarna. Det kan också vara så att denna studie missat något som förändrats 

efter eller innan 2006 som påverkat de förändringar som kommit upp. Det skulle kunna 

förklara de tvetydiga resultaten på vissa av frågeställningarna. Vilken faktor som 

påverkar lagstiftning och tillvägagångssätt vid arbetsmiljöarbete har visat sig vara 

svårutrett och det är möjligt att denna studie kan ha missat någon aspekt. 

 

7.3 Slutsats 

En slutsats som kan dras av resultatet är att arbetsmiljöarbetet i svenska hamnar har 

utvecklats på ett positivt sätt sedan 2006, därför att endast goda förändringar beskrevs 

av respondenterna. Tyvärr finns ännu ingen tillgänglig statistisk angående olyckor i 

slutna utrymmen ombord på fartyg som skett i svenska hamnar efter 2006. Det gör det 

svårt att avgöra ifall de nya rutinerna som beskrivs i resultaten verkligen har haft en 

konkret effekt i form av en minskning i olycksfrekvens. Utifrån Sjöfartsinspektionens 

förslag i de olycksrapporter som tas upp i bakgrundskapitlet i denna studie kan dock 

slutsatsen dras att en ökad användning av gasmätningsutrustning sannolikt har en 

positiv effekt på säkerhetsarbetet. Att samtliga respondenter vittnat om en ökad 

användning av gasmätare måste då ses som något som kommer gynna den svenska 

hamnpersonalen. 



  

 

19 

Förslag till fortsatt forskning 

En större kvantitativ studie skulle kunna reda ut hur hamnens storlek påverkar dess 

säkerhetsarbete, om det verkligen är så att mindre hamnar är mindre beroende eller 

intresserade av att använda säkerhetsförordningar som denna studies resultat antyder. 

 

Rutiner skiljer sig väldigt stort från hamn till hamn och denna studie hade svårigheter 

att med datainsamlingen då det varje hamn verkade ha en så stor skillnad i rutiner. En 

mindre studie skulle kunna genomföras om hur hamnarna bestämmer sina rutiner och 

om inte det hade vart effektivare att på något sätt generalisera dem. 
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Bilagor 

Bilaga A korrespondens med Arbetsmiljöverket om AFS-förändringar 

Hej! 
  
Tack för din fråga! 
Nedan listade regler ersätter de författningar som upphävts. Se dock även lista på alla 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter här: 
  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/ 

 
Manhål på vissa behållare 
Arbetsmiljölagen (AML), 3 kapitlet, 7 § (7 d och e) 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 
Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6 
Gravida och ammande, AFS 2007:5 
Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 
Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 

 
Arbete på fartyg 
Arbetsmiljölagen (AML), 3 kapitlet, 6 och 7 §§ (7 a, b och d) 
Gaser, AFS 1997:7 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 
Skyltar och signaler, AFS 2008:13 
Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 2008:16 
Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 
Berg- och gruvarbete, AFS 2010:1 
Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 

 
Arbete i slutet utrymme 
Arbetsmiljölagen (AML), 3 kapitlet, 6 och 7 §§ (7 a, b och d) 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 
Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3 
Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4 
Skyltar och signaler, AFS 2008:13 
Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 
Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) 
Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 
Belastningsergonomi, AFS 2012:2 

 
Avloppsanläggningar 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 
Personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3 
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1 
Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6 
Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 
Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 
  
Med vänlig hälsning, 
  
Svarstjänsten 
Arbetsmiljöverket 
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Bilaga B Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 

ER TITEL:  Vilket ansvar har du? 

 

 Hur ofta utförs inträde/arbete i stängda utrymmen av hamnpersonal? 

 Av vilken orsak går hamnpersonal ner i ett slutet utrymme?  

 Vilken typ av last gäller anpassning av dessa säkerhetsrutiner?  

 

 Vem mäter atmosfären i ett stängt utrymme ombord på fartyget? 

 Hur mäter ni atmosfären? 

 Kan ni kortfattat ge oss en redogörelse av er personliga utrustning som används 

vid inträde i slutet utrymme av eran hamnpersonal? 

 Vad reglerar/bestämmer vilken utrustning ni använder er av? 

 

 Vilka typer av dokument skrivs på för/efter ett arbete i slutna utrymmen?  

 Skrivs det en: Enclosed space entry permit? Vem ansvarar för denna?  

 

 Vilken lagstiftning tillämpar sig hamnen av vid arbete i slutna utrymmen?  

 Vilka rutiner tillämpar hamnen vid inträde i slutna utrymmen?  

 Finns det nån skriven policy gällande säkerhet? 

 

 Beskriv ifall det skett några förändringar i säkerhetsrutiner i stängda utrymmen 

de senaste tio åren 

 Vad berodde de på? 

 

 Vilken typ av lagstiftning använder sig hamnen av generellt för säkerhet? 

 Beskriv arbetet med lagstiftningen, hur tillämpas den? 

 Finns det några andra riktlinjer eller rekommendationer som följs? 

 Utförs övningar eller någon form av säkerhetsmöten gällande slutna utrymmen? 

 


