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F
ÖR VARJE VINTER har det bör-
jat sticka mer och mer i dina 
händer. Du har inte samma 
fingerfärdighet med verktygen 

och när det är riktigt illa kan det värka 
upp längs hela armen. Känner du igen 
dig? Då kan du ha fått vibrationsskador. 

Men du är inte ensam: anställda inom 
byggbranschen och de som arbetar 
som maskin- och motorreparatörer är 
allra mest utsatta för vibrationer från 
handhållna maskiner, såsom bilnings-
maskiner, betongvibratorer och borr-
hammare. 

Bland byggnadsträarbetare och in-
redningssnickare är tre av fyra utsatta. 
Vanliga symptom är bland annat dom-
ningar och stickningar i fingrar och 
händer, att man känner sig svag och 
trött i musklerna, att man får försämrad 
finmotorik samt det värsta av allt - att 
man får vita prickar, förstadiet av Ray-
nauds fenomen. 

PERMANENT SKADA

Sjukdomen beror på nedsatt blodtillför-
sel till fingrarna på grund av tillfälliga 
kramper i fingrarnas blodkärl. Anled-

ningen till att det främst är hantverkare 
som drabbas är på grund av att sjukdo-
men uppkommer när man stått utom-
hus i kylan med vibrerande verktyg - en 
situation som många i branschen kän-
ner igen sig i. 

Om fingret vitnar och man på något 
vis försämrar blodstillförseln till den 

(till exempel med en ring) börjar väv-
naden i fingret dö. Detta kan leda till 
amputation. 

Riskerna med vibrationsskador har 
uppmärksammats genom Europapar-
lamentets direktiv (2002/44/EG) vilket 
ledde till Arbetsmiljöverkets författ-
ningssamling 2005:15. 

Enligt Arbetsmiljöverket ska man 
bland annat ta pauser och arbetsrotera för 
att minska risken att få vibrationsskador. 

SVÅRT FÖR ENSKILDA

Men är du egenföretagare är det inte 
alltid så lätt. 

Mattias Edholm har arbetat som 
snickare i många år. Han driver firman 
Mattias Edholm Bygg AB själv där han 
ofta måste arbeta med vibrerande ma-
skiner, inte sällan utomhus. Han känner 
igen sig i symptombeskrivningarna 
som är kopplade till vibrationsskador.

– Jag har problem med vita fingrar. Det 
är svårt att jobba ute om det är under nol-
lan. Det börjar värka fort. Jag är verkligen 
drabbad, säger Mattias Edholm. 

Även om kunskapen kring vibratio-
ners nedbrytande egenskaper är relativt 

ny inom branschen är den utbredd. Mat-
tias Edholm fick lära sig i yrkesskolan 
om det. Men att ha kunskapen och att 
kunna agera på den är två olika saker. 

– Vad jag lärde mig i skolan så finns 
det inte så mycket att göra åt det här. 
Jag tänker på att rotera arbetsuppgifter 
när jag kan, men det är svårt. Jag vet 

inte varför, men jag har inte anmält det 
som arbetsskada, säger han.

STICKNINGAR ETT FÖRSTA TECKEN

Lage Burström är forskare vid Institu-
tionen för folkhälsa och klinisk medicin 
vid Umeå universitet. Enligt honom 
påverkas även nerverna av för hög ut-
satthet av vibrerande maskiner. Tecken 
på nervpåverkan är domningar och 
stickningar som gör att man vaknar på 
natten, nedsatt känsel för värme och 
kyla samt problem med att hantera små 
föremål som att knäppa knappar. 

– Svaghet i händerna kan vara tecken 
på en muskelskada. Besvären kan kom-
ma tidigare om man till exempel jobbar 
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FAKTA 
DET HÄR SKA DU  
TÄNKA PÅ NÄR DU  
ARBETAR MED VIBRE-
RANDE MASKINER:

➔ Låt maskinen göra arbetet. Ju 

mer kraft du använder, desto mer 

vibrationer förs över till händer och 

armar,

➔ Arbeta i naturlig kroppsställning 

och försök undvika vridna och kon-

stiga arbetsställningar,

➔ Ta regelbundna korta pauser – 

det är bättre för kroppen att dela 

upp vibrationsjobbet än att köra allt 

på en gång,

➔ Se till att aldrig hålla i själva 

verktygen, borren, mutterhylsa eller 

slagmejsel under arbetet,

➔ Byt slitna slipskivor, borrar och 

slitna verktyg i tid,

➔ Kör inte maskinen på tomgång i 

onödan,

➔ Använd gärna handskar, de håller 

händerna varma,

➔ Undvik kalla maskiner och håll 

händerna varma under arbetet,

➔ Se till att tryckluftsdrivna maski-

ner inte blåser kalluft på händerna,

➔ Undvik gärna rökning och snus-

ning eftersom det minskar blodcir-

kulationen.

”Jag tänker på att rotera arbets-
uppgifter, men det är svårt.”

Mattias Edholm.Hichem Boughawmi. Lage Burström.
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kan innebära till exempel en annan 
arbetsmetod, annan utrustning, eller 
begränsning av arbetstid. Vidare ska ar-
betsgivaren erbjuda medicinsk kontroll 
till den exponerade.

Om insatsvärdet överskrids behöver 
man utarbeta och genomföra ett program 

för att minska vibrationerna. Gränsvärdet 
är något som inte får överskridas.

Det gränsvärde som Arbetsmiljöver-
ket anger för dagliga vibrationsbelast-
ning är 5.0 m/s2 och för insatsvärdet 2.5 
m/s2. Av dessa gränser är det insatsvär-
det man bör sträva efter.

Men är du ute efter en ny slagborr så 
ska du inte lita blint på det vibrationsvär-
det som står på maskinen i affären – det 
värdet har tillverkaren fått fram i en kon-
trollerad laboratoriemiljö och kan skilja 
sig avsevärt från håltagning i verklighe-
ten. Lage Burström förklarar kortfattat:

i ogynnsamma kroppsställningar eller i 
kalla lokaler, berättar Lage Burström. 

 Men vissa har tur. Hichem Boug-
hawmi på Soukra AB har arbetat som 
betongare i tio år. Med flera gjutningar 
igång samtidigt är det alltid någonstans 
han ska stå med vibratorn.

– Jag har tack och lov inte fått några 
besvär än, säger han. 

Hans kollega Patrik Eldén vill däre-
mot inte arbeta utomhus för länge, då 
kommer värken.

– Ja vad ska man göra? Jag tror inte 
vibbran kommer att försvinna, och 
dessa nya vibrationsdämpade verktyg 
känns mest som en marknadsförings-
ploj, säger han.

UNDERENTREPRENÖRSDILEMMAT

Både Patrik Eldén och Hichem Boughaw-
mi är underentreprenörer. På just detta 
bygge är Patrik underentreprenör till 
Hichem som i sig är underentreprenör till 
en större firma som är huvudentreprenör. 
Men på nästa bygge kan det vara tvärtom. 

För dem är Arbetsmiljöverkets re-
kommendationer om arbetsrotation 
och raster rent önsketänkande. Är man 
inringd till en plats långt ner på entre-
prenörstrappan är sådant en lyx.

– Hur ska du kunna driva ett företag 
om man bara får arbeta med maskinen 

i 15 minuter för att sedan göra något 
annat? Som underentreprenör blir det 
jättesvårt, säger Patrik Eldén.

För 20 år sedan dök den självkompak-
terande betongen upp på den svenska 
marknaden. En av dess fördelar var att 
den skulle vara vibreringsfri och däri-
genom spara tid och pengar - och inte 
minst vara skonsam mot betongarbetar-

nas kroppar. Men ur ett vibrationsdäm-
pandeperspektiv är varken Patrik eller 
Hichem imponerade.

– Det behövs fortfarande vibreras för att 
få den att fylla ut ordentligt, säger Patrik.

Han driver företaget Almima betong 
och brukar oftast få pumpa betong på 
byggen. Även när det pumpas finns det 
problem med den självkompakterande 
betongen. 

– Stenarna i massan kan fastna. Då får 
man istället gå med ett spett och dunka 
på slangen för att få proppen att lossna. 
Inte jättepopulärt när du dragit den över 
heltäckningsmattor i någon dyr lägenhet 
på Östermalm, säger Patrik. 

BLI PARAGRAFRYTTARE

Så vibratorn fortsätter att gå för hög-
tryck på byggena. Men hur ska man då 
göra för att försöka hålla ett helt arbets-
liv med finmotorik och köldtåligheten 
i behåll? 

Något som Lage Burström rekom-
menderar är att sätta sig in i föreskrif-
terna: Arbetsmiljöverkets regler är 
tydliga när det gäller vibrationer, men 
man ska ha i åtanke att deras siffror 
gäller vid en normal arbetsdag på 8 tim-
mar. I deras föreskrifter (AFS 2005:15) 
beskrivs två gränser för vibrationer, ett 
insatsvärde och ett gränsvärde.       

Insatsvärdet är den exponeringsnivå 
vid vilken arbetsgivaren ska genom-
föra ett åtgärdsprogram. Åtgärderna 

FAKTA 
VIBRATIONSSKADOR KAN 
GE ÖKAD KÖLDKÄNSLIGHET. 
VAD ÄR SYMPTOMEN?

➔ Ökad köldkänslighet.

➔ Kalla, vita fingrar.

➔ Domningar och stickningar i fingrar 

och händer.

➔ Muskulär svaghet och trötthet

➔ Minskad handkraft.

➔ Ökad fumlighetskänsla.

➔ Försämrad finmotorisk förmåga.

➔ Krampkänsla i hand och arm.

➔ Värk i fingrar och händer.

FAKTA 
SÅ MÄTER  
TILLVERKARNA

➔ Tillverkarna brukar oftast skriva 

att deras maskiner vibrerar i tret-

ton meter per sekund upphöjt till 

två, 13 m/s2. Men vad betyder det, 

och hur kommer de fram till sina 

siffror?

➔ Mätningarna genomförs på ett 

förutbestämt sätt för varje typ av 

maskin. För luftdrivna maskiner 

sker mätningarna enligt mätnor-

men ISO 28927 och för eldrivna 

maskiner enligt mätnormen EN 

60745. 

➔ När mätvärdena presenteras 

anges också en osäkerhetsfaktor 

som beskriver osäkerheten vid 

mätningen då vibrationsemissions-

värdet togs fram. Osäkerhetsvärdet 

skrivs ofta ut direkt efter mätvärdet, 

till exempel 13/1,5 m/s2.

Dessa mätnormer är framtagna i 

första hand för att ge repeterbara 

och reproducerbara värden som 

gör att maskinerna av samma typ 

kan jämföras på ett rättvisande sätt. 

➔ Låga värden innebär att maski-

nen är självklart bra ur vibrations-

synpunkt, men det är inte säkert 

att maskinen kommer vibrera lika 

lika ute på bygget som när den tes-

tades i laboratoriet. 

➔ Däremot är det troligt att om 

vibrationsvärdet under testförhål-

landena är lågt så kommer den 

också vibrera lite under en verklig 

arbetssituation.

Raynaulds fenomen, annars känd som vita fingrar, kan vid första åsynen förväxlas 

med första stadiets köldskador. Men effekterna kan bli så mycket värre.

”Vibrationsdämpade verktyg känns 
mest som en marknadsföringsploj”
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har hyllmetrar där de skriver om ett helhetstänk kring ar-
betsmiljön och säkerheten. Alltifrån hur eleverna på bygg-
programmet lär sig att bära hörselskydd, till vilket exempel 
vd:n för en av byggdrakarna sätter när han besöker byggen. 

Magnus Fritze arbetar som målare och snickare. Han till-
bringar många timmar med en väggslip i handen och lärde 
sig tillslut den hårda vägen vad som kan hända om kombi-
nationen dålig arbetsställning och vibrationer slår fel.

– Jag fick så ont i varenda led från axeln och neråt. Det 
värkte när jag stod med giraffslipen, säger han.

Trots att en giraffslip varken vibrerar lika kraftfullt som 
till exempel en borrhammare, eller är lika tung som en, så 
gjorde de två faktorerna tillsammans med Magnus lång-
variga arbetsställning att nervskadan kom som ett brev på 
posten. 

Magnus kollade upp symptomen och fick remiss till att 
få akupunktur. Nio gånger gick han och lade sig under 
nålarna, men utan resultat. Till slut fick både han och sjuk-
gymnasten nog.

– Då sa han att de skulle pröva en sista grej. Att köra 
nålarna rakt ner i nervknutarna. Det gjorde så fruktansvärt 
ont, säger Magnus.

Men det hjälpte. Den spetsiga upplevelsen har lärt Mag-
nus Fritze att prioritera vikten och vibrationerna i hans 
vanligaste arbetsredskap. Han vill inte förvandlas till en 
nåldyna igen. 

– Det är inte på samma nivå längre, men jag kan fortfa-
rande få känningar av tennisarmbåge och musarm när jag 
kör med giraffslipen, säger han.  

När DMH träffar Magnus är han hemma med sjukt barn 
och själv slåss han med en ihärdig lunginflammation sedan 
en vecka tillbaka. Trots att han hade känningar i hals och 
lunga fortsatte han att jobba på tills det inte gick längre. 

– Så går det om man inte tar hand om sig, säger Magnus 
och suckar. ✖

– Testerna som leder fram till en 
uppskattning av vibrationen hos en 
maskin sker genom mätningar under 
väldefinierade förhållanden. Det vi-
brationsvärdet anger bara hur mycket 
maskinen under dessa kontrollerade 
förutsättningar vibrerar, och nivån kan 
förändras när maskinen används i ar-
betet beroende på en mängd faktorer, 
skriver han.

PRAKTISKT EXEMPEL

Lage Burström ger ett praktiskt exempel:

Du arbetar med en skruvdragare 
som vibrerar 6 m/s2. Rekommenderad 
daglig arbetstid blir då cirka en och en 
halv timme innan insatsvärdet (2.5 m/
s2) överskrids. Om du istället byter till 
en skruvdragare som vibrerar hälften 
så mycket, 3 m/s2, blir din rekommen-
derade dagliga arbetstid med den nya 
maskinen hela fem och en halv timme, 
alltså fyra gånger längre. 

– Det är därför viktigare att minska 
hur mycket en maskin vibrerar än hur 

länge man jobbar med maskinen, skri-
ver Lage Burström.
HUR VÄLJA?

Det finns några saker man ska tänka på 
enligt Lage Burström innan man köper 
eller hyr en ny maskin. För det första 
ska man se till att den är effektiv för än-
damålet. Detta i syfte att minska tiden 
som man utsätter sig för vibrationerna.

För det andra trycker Lage Buström 
på vikten av att läsa på just den maski-
nen innan man bestämmer sig.

– Man ska läsa i manualen. Där 
framgår numera för alla maskiner både 
hur mycket maskinen bullrar och hur 
mycket den vibrerar, säger han.

Då blir det en rätt smal sak att välja 
ut den maskin som bäst kombinerar låg 
vibration och hög effekt. 

NERVDÖDARE

Om det inte är vibrationen i sig som 
orsakar skador så är det en definitiv 
förstärkare av andra skadliga faktorer 
inom arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket 

VIBRATIONSVÄRDE (ACCELERATION M/S2)
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I figuren visas exempel på hur mycket några olika maskiner vibrerar. Där ses dels medel-

värdet dels spridningen av vibrationerna för samma maskintyp. Figuren visar att vibra-

tioner skiljer sig kraftigt åt mellan olika typer av maskiner. Dessutom visar figuren att för 

exempelvis skruvdragare som har ett medelvärde av 3 m/s2, finns en spridning mellan 1 

och 12 m/s2. Orsaken till denna stora spridning beror bland annat på skillnaden mellan 

olika maskinfabrikat, olika effekt på maskiner och hur maskinen används.

FÖRETAGARENKÄT
Hur tänker du kring vibrationer när du 

köper verktyg?

Vi upplever att de etablerade tillverkarna är 

tillräckligt bra när det gäller vibrationer att 

vi snarare tittar på kombinationen av vikt, 

slag och vibrationer. För några år sedan 

ställde våra kunder frågor om vibrationer, 

men det sker inte längre, nu frågar de mer 

efter kraft.

– Man tänker på vikt och vibrationer. Jag 

skulle ge ett par tusen för en som vibrerar 

mindre. Värst är giraffsliparna, dem använ-

der jag mycket. Men det är ytterst sällan 

jag har använt de skadliga bilmaskinerna. 

Vi gör våra inköp i Skanska Maskin och 

sedan hyr de respektive byggarbetsplat-

serna av dem. Skanska Maskin väger ihop 

flera faktorer, förutom pris och kvalitet, 

såsom ergonomi, vikt, vibrationsvärde 

och användarnas synpunkter. Men det be-

hövs göras mycket på det här området, vi 

har jättestora problem fortfarande. Det är 

svårt att få ihop en dag med de bestäm-

melser som reglerar hur mycket man får 

jobba med ett vibrerande verktyg. 

 MATTIAS MATTSON, 
 VD FÖR UTHYRNINGSFIRMAN MG 

 MAGNUS FRITZE, 
 FRITZES MÅLERI OCH GOLV 

 ULRIKA DOLIETIS, 
 ARBETSMILJÖCHEF SKANSKA 

FAKTA 
VAD SKA DU GÖRA OM DU FÅR VITA 
FLÄCKAR PÅ FINGRARNA?

➔ Vita fläckar kan vara förstadiet till Raynauds feno-

men, en sjukdom som bland annat orsakas av vibratio-

ner och som kan leda till amputation.

➔ Om du röker, sluta med det omedelbart.

➔ Tag av alla ringar. Det finns en risk för vävnadsdöd 

vilket kan leda till att fingret måste amputeras.

➔ Skydda utsatta områden mot kyla, speciellt händer 

och fötter ska hållas varma. Ett tips är att använda till 

exempel batteriuppvärmda handskar eller sockor.

➔ Motionera regelbundet.


