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Abstract

Hand and arm vibrations in the construction industry

Zsofia Böör, Clara Sporrong

At today's construction sites, most of the work is carried out using 
hand-held and or hand-operated machines that create vibrations. Work 
with hand-held vibrating machines can result in damage to vessels, 
nerves and muscles, sometimes even on the skeleton, during continuous 
work. The effects of vibration damage can be powerful and in order to 
prevent these, work with vibrations needs to be considered and 
checked.

The purpose of this thesis is to identify which factors contribute to 
the fact that vibration-induced injuries are so common at the 
construction sites today, despite the knowledge about the serious 
symptoms of the injury. By studying working methods, attitudes and 
behaviors and how the injury is prevented today, it is examined 
whether it is possible to reduce the occur-rence of vibration-induced 
injuries. The research begins with a literature study to obtain 
knowledge about vibration diseases and associated symptoms, as well 
as about the facilities and working methods that exist today to 
reduce vibrations at the construction sites. Further-more, a survey 
is conducted on how Skanska AB works with vibrations and interviews 
at some of Skanska Sverige AB's projects to clarify how the work 
against vibration injuries looks like in practice.

The result of the thesis shows that work with reducing vibration is 
given some priority, but that it can be further improved. The 
employees have knowledge of the injury, but not enough to make 
demands on how developments can be made in the working environment. 
The working methods used are not optimal and there is resistance to 
the methods developed to reduce work with vibrations. During the 
interviews it emerges that many methods are mentioned in theory but 
that they are rarely used in practice. There are also deficiencies in 
the communica-tion between the different occupational groups 
regarding who is responsible for reducing the work with vibrating 
tools.

The construction industry is developing in the work with reducing 
vibration, but there are also many parts of the industry that make 
the prevention work more difficult. The result shows signs of this 
and lack of time proves to be a great reason why the work with 
reducing vibrations is not prioritized. At the end of the report 
there are some recommendations given for further stud-ies to improve 
the preventive work. For instance, continued studies are recommended 
on how the difficulty with lack of time can be reduced and on how 
methods for reducing vibration can be more adaptable in practice.
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SAMMANFATTNING 

På dagens byggarbetsplatser utförs flertalet arbetsmoment med hjälp av hand-
hållna och eller handdrivna maskiner som skapar vibrationer. Då arbete med 
handhållna vibrerande maskiner utförs kontinuerligt under längre tid kan det 
ge upphov till skador på kärl, nerver och muskler, ibland till och med på skelet-
tet. Effekterna av vibrationsskador kan vara kraftiga och för att förhindra dessa 
behöver arbete med vibrationer tas hänsyn till och kontrolleras. 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vilka faktorer som bidrar till att 
vibrationsskador är så pass vanligt förekommande på byggarbetsplatser idag, 
trots kunskap om skadans allvarliga symtom. Genom att studera arbetssätt, at-
tityder och beteenden samt hur man förebygger inför skadan idag undersöks 
huruvida det är möjligt att minska uppkomsten av vibrationsskador. Arbetet 
inleds med en litteraturstudie för att hämta kunskap om vibrationsskador och 
tillhörande symptom, samt om de hjälpmedel och arbetssätt som finns idag för 
att reducera vibrationer på byggarbetsplatser. Vidare genomförs en undersök-
ning av hur Skanska AB arbetar med vibrationer samt intervjuer på några av 
Skanska Sverige AB:s projekt för att klarlägga hur arbetet med vibrationsskador 
ser ut i praktiken.  

Resultatet av examensarbetet visar att arbete med att reducera vibrationer prio-
riteras till viss del, men att det kan förbättras ytterligare. De anställda har kun-
skap om skadan, men inte tillräcklig för att ställa krav på arbetsmiljöarbetet med 
vibrationer. De arbetssätt som används är inte optimala och det finns ett mot-
stånd mot de metoder som tagits fram för att reducera arbete med vibrerande 
verktyg. Under intervjuerna framkommer att många metoder nämns i teorin 
men att de sällan används i praktiken. Det upptäcks även brister i kommunikat-
ionen mellan de olika yrkesgrupperna gällande vem som bär ansvar för att re-
ducera arbetet med vibrerande verktyg. 

Byggbranschen utvecklas i arbetet med att reducera vibrationer men det finns 
även många delar av branschen som försvårar det förebyggande arbetet. Resul-
tatet visar tecken på detta och tidsbrist visar sig vara en stor anledning till att 
arbetet med att reducera vibrationer bortprioriteras. Rapporten avslutas därför 
med rekommendationer av fortsatta studier för att förbättra det förebyggande 
arbetet. Bland annat rekommenderas fortsatta studier i hur svårigheten med av-
saknad av tid kan reduceras samt studier i hur metoder för att reducera vibrat-
ioner kan anpassas bättre till praktiken. 

 

Nyckelord: vibration, arbetsmiljö, attityd/beteende, arbetsskada, vibrationsre-
ducering, byggproduktion  
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FÖRORD 

Detta examensarbete är ett avslutande moment inom Högskoleingenjörspro-
grammet i byggteknik vid Uppsala universitet. Arbetet omfattar 15 högskole-
poäng och har genomförts under perioden mars till juni 2019 i samarbete med 
Skanska Sverige AB, Distrikt Uppsala. 

Intervjuerna har utformats, genomförts och utvärderats gemensamt. I rappor-
tens inledande del har Clara ansvarat för att skriva om Skanska AB (avsnitt 1.3), 
genomförande av intervjuer (avsnitt 2.3), beskrivning av vad en vibrationsskada 
är (avsnitt 3.1 samt 3.1.3) samt hur vibrationsskador kan undvikas (avsnitt 3.2 
samt 3.2.1–3.2.3).  Zsofia har ansvarat för att skriva abstract, om arbetet med lit-
teraturstudie (avsnitt 2.2), beskrivning av Raynauds fenomen och Neurosenso-
riska skador (avsnitt 3.1.1 respektive 3.1.2), en förklaring av Arbetsmiljöverkets 
poängmetod (avsnitt 3.2.4) samt om Skanska Sverige AB:s arbete med vibrat-
ioner (avsnitt 3.3). Rapportens resterande delar har utformats gemensamt. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Patricio Widén, hälsa- och säker-
hetschef, Region Hus Norr, Skanska Sverige AB, som har hjälpt oss få en inblick 
i Skanska Sverige AB:s arbete med arbetsmiljö samt bidragit med samarbets-
kontakter och stöd under arbetets gång. Ett stort tack även till vår ämnes-
granskare, Per Isaksson, professor, Institutionen för teknikvetenskaper, Tilläm-
pad mekanik, Uppsala universitet, för vägledning och råd under rapportskri-
vandet. 

Vi vill även tacka övriga medarbetare på Skanska Sverige AB som har ställt upp 
för intervjuer och bidragit med sina erfarenheter och kunskaper kring det un-
dersökta ämnet. 

Uppsala, juni 2019 

Zsofia Böör och Clara Sporrong
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1. INLEDNING 

Följande kapitel presenterar examensarbetet genom en problembeskrivning 
samt det syfte och mål som finns med arbetet, inkluderat de frågeställningar 
som ska besvaras. I avsnittet finns även en kort presentation av Skanska AB 
samt ett avsnitt där arbetets avgränsningar redovisas. 

1.1 Problembeskrivning 

På dagens byggarbetsplatser utförs flertalet arbetsmoment med hjälp av maski-
ner som skapar vibrationer. En del maskiner styrs via en fjärrkontroll men det 
vanligaste arbetet är med handhållna och eller handdrivna maskiner, till exem-
pel slip- eller borrmaskiner. Arbete med handhållna vibrerande maskiner kan 
ge upphov till skador på arbetstagaren som utför arbetet, kroppen exponeras 
för vibrationer och det är främst händer och armar som blir utsatta. Om kroppen 
kontinuerligt exponeras för vibrationer under en längre tid kan det ge allvarliga 
skador på kärl, nerver och muskler, ibland till och med på skelettet. Effekterna 
av vibrationsskador kan vara kraftiga och för att förhindra dessa behöver arbete 
med vibrationer tas hänsyn till och kontrolleras. Idag finns det ett flertal meto-
der och verktyg för att minska exponering av vibrationer, trots detta uppgår 
andelen arbetsskador på grund av vibrationer till 30% av alla arbetsskador i 
byggbranschen, enligt undersökningar gällande perioden 2010-2015 [1]. 

1.2 Syfte och mål  

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vilka faktorer som bidrar till att 
vibrationsskador är så pass vanligt förekommande idag, trots kunskap om ska-
dans allvarliga symtom. Genom att studera beteenden, arbetssätt och lösningar 
med system för beräkning av vibrationer undersöks huruvida det är möjligt att 
minska uppkomsten av skadan genom att öka de anställdas medvetenhet gäl-
lande risker av arbete med vibrationer. En stor orsak till att skadan fortfarande 
uppstår tros vara okunskap och nonchalans bland de anställda, något som bör 
undersökas vidare. Målet med arbetet är att undersöka och finna svar till föl-
jande frågeställningar: 

- Vilka arbetssätt, attityder och beteenden bidrar till uppkomsten av vibrat-
ionsskador på byggarbetsplatser? 

- Hur förebygger man inför skadan idag och hur kan metoderna förbättras? 
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1.3 Om Skanska AB 

I Malmö år 1887 bildades Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet som produce-
rade betongprodukter med stor framgång. Idag har företaget utvecklats till 
Skanska AB och är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, 
med verksamhet i Norden, Europa och USA. Skanska AB hade år 2018 hela  
38 000 anställda i koncernen varav 9 300 anställda hos Skanska Sverige AB [2]. 

Skanska Sverige AB strävar efter hållbara lösningar och mer än tre fjärdedelar 
av företagets omsättning är via grönt byggande. Genom att bygga och under-
hålla den fysiska miljö vi lever i strävar Skanska Sverige AB efter att vara le-
dande inom bland annat kvalitet och grönt byggande [2]. Företaget arbetar även 
mycket med att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser och har en intern 
databas, Vsaa - Vårt sätt att arbeta, med hjälpmedel och arbetssätt för hur detta 
ska uppnås. I Figur 1 sammanfattas Vsaa:s olika delar och Skanska Sverige AB 
skriver följande om Vsaa: 

 

“Vårt sätt att arbeta (Vsaa) innehåller Skanska 
Sveriges gemensamma arbetssätt och är Skanska 
Sveriges ledningssystem för att leda verksam-
heten mot projekt och produktion i världsklass. 
Det bidrar till fler nöjda kunder och ökad lönsam-
het, men även till engagerade, kompetenta och 
prestationsinriktade medarbetare som trivs.” 

 

Figur 1, Skanskas Vårt sätt att arbeta [3] 

I rapportens resterande kapitel kommer Skanska Sverige AB förkortas och be-
nämnas som Skanska. 

1.4 Avgränsningar i arbetet  

Uppkomsten av vibrationsskador sker på olika sätt beroende på bransch och 
vilket vibrerande verktyg som används. Skadorna är speciellt förekommande 
inom bygg- och anläggningsbranschen samt vid arbete med metallhantverk och 
industri, men förekommer även inom andra branscher och yrken, till exempel 
bland tandvårdspersonal [4]. Som sagt ser skadan annorlunda ut beroende på 
vilket verktyg som används, handhållna vibrerande verktyg som till exempel 
en tigersåg eller en borrmaskin ger skador på händer och armar medan maski-
ner som till exempel en vägvält eller skogsmaskin ger upphov till helkroppsvib-
rationer [5]. Eftersom skador och symtom tar sig olika uttryck skiljer man ofta 
på hand-armvibrationer (HAV) och helkroppsvibrationer (HKV).  



.DS����,QOHGQLQJ

�

$UEHWH�PHG�YLEUDWLRQVVNDGRU�VNHU�L�WYn�ROLND�VNHGHQ��JHQRP�SURDNWLYW RFK�SUH�
YHQWLYW�DUEHWH��'HW�SURDNWLYD�DUEHWHW�VNHU�LQQDQ�VNDGDQ�LQWUlIIDW�RFK�KDQGODU�RP�
KXU�PDQ�Sn�ElVWD�VlWW�NDQ�I|UKLQGUD�DWW�GUDEEDV�DY�VNDGDQ��'HW�SUHYHQWLYD�DU�
EHWHW�WDV�YLG�Gn VNDGDQ�UHGDQ�LQWUlIIDW�RFK�KDQGODU�RP�YnUG�RFK�UHKDELOLWHULQJ�

)|U�DWW�NXQQD�I|UGMXSD�DUEHWHW�PHG�YLEUDWLRQVVNDGRU�NRPPHU�GHQQD�UDSSRUW�
DYJUlQVDV�WLOO�VNDGRU�Sn�JUXQG�DY�KDQG�DUPYLEUDWLRQHU��+$9��RFK�KXU�GHW�SUR�
DNWLYD�DUEHWHW�PHG�VNDGDQ�VHU�XW��'HQ�EUDQVFK�VRP�DUEHWHW�DYVHU�lU�E\JJEUDQ�
VFKHQ� $UEHWVVlWW� RFK� LQVWlOOQLQJDU� WLOO� VNDGDQ� XQGHUV|NV� LQRP� I|UHWDJHW�
6NDQVND�RFK� UHVXOWDW�XWLIUnQ�GH�XQGHUV|NQLQJDUQD�lU�GlUI|U�HQGDVW� UHSUHVHQ�
WDEOD�I|U�6NDQVND�RFK�LQWH�KHOD�E\JJEUDQVFKHQ�
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2. METOD 

I följande kapitel beskrivs de metoder som används för datainsamling inför och 
under arbetet med rapporten. I avsnitt 2.1 förklaras varför dessa metoder väljs 
följt av avsnitt 2.2 som beskriver arbetet med de litteraturstudier som gjorts. Till 
sist behandlar avsnitt 2.3 arbetet med de intervjuer som genomförs.  

2.1 Val av metod 

För att besvara de frågeställningar som redovisas i avsnitt 1.2 krävs både teore-
tisk och praktisk kunskap om vibrationsskador, därför är de metoder som an-
vänds i detta examensarbete dels litteraturstudier, dels intervjuer av anställda 
på några av Skanskas projekt. Genom vald metodik kan dagens attityder och 
beteenden gällande vibrationsskador undersökas samt kunskap om skadan in-
samlas. Den insamlade datan redovisas sedan genom en faktadel i kapitel 3 re-
spektive en intervjudel i avsnitt 4.2 och jämförs i kapitel 5 för att undersöka om 
teorin stämmer överens med verkligheten.  

2.2 Litteraturstudie 

Litteratur studeras i syftet att få fördjupade kunskaper om ämnet och för att 
undersöka vilken forskning som gjorts inom området. Information om diverse 
sjukdomar som kan förekomma vid användning av vibrerande verktyg hämtas 
från ett flertal olika vetenskapliga artiklar. Artiklarna förklarar även begreppet 
vibrationsskador samt hur dessa skador uppkommer.  

Även lagar och föreskrifter om arbete med vibrerande verktyg studeras, Arbets-
miljöverkets författningssamling (AFS) samt föreskrifter framtagna från Skanskas 
ledningssystem, Vårt sätt att arbeta (Vsaa). I AFS finns två föreskrifter gällande 
vibrationer, den ena är Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och an-
läggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1999:3) 
och den andra är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2005:15). Vsaa innehåller ett kapitel som styr 
företagets arbete med vibrationer och fungerar som ett komplement till AFS.  

2.3 Genomförande av intervjuer  

För att få en bättre inblick i hur attityder och arbetssätt gällande vibrationsska-
dor ser ut hos Skanska intervjuas ett antal yrkesarbetare och tjänstemän om vib-
rationsskador. Frågorna redovisas i Bilaga 1 och 2 och resultatet av intervjuerna 
redovisas i kapitel 4 samt i Bilaga 3 och 4.  
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För att få ärliga svar med utrymme för respondenternas egna tankar och åsikter 
utförs intervjuer med kvalitativ metodik. Kvalitativa metoder bygger på att äm-
net som behandlas går att tolka på olika sätt beroende på individens egna upp-
levelser. Här finns ingen objektiv sanning utan svaren grundas i de tillfrågades 
beskrivning, förklaring och tolkning av frågan. Genom denna metod ges en hel-
hetsbild av den tillfrågades upplevelser och genom metodens flexibilitet finns 
utrymme för nya insikter och uppfattningar gällande situationer den tillfrågade 
upplevt. Att metoden är flexibel kan dock försvåra arbetet med resultatet, ef-
tersom svaren kan skilja sig avsevärt mellan de olika respondenterna [6]. 

Intervjuerna har en semistrukturerad form, vilket innebär att alla tillfrågade ges 
samma förutbestämda huvudfrågor men att anpassade följdfrågor kan ställas 
utifrån de svar respondenten ger. Detta gör att alla tillfrågade behandlas lika, 
vilket ger ett trovärdigt bedömningsunderlag, samtidigt som intervjun till viss 
del formas utifrån respondentens svar [7]. 

För att undersöka var i organisationen arbetet med att förhindra vibrationsska-
dor brister intervjuas både yrkesarbetare och tjänstemän, alla anställda på 
Skanska. De yrkesarbetare som intervjuas har roller som träarbetare, betongar-
betare, skyddsombud och lagbas och bland tjänstemännen intervjuas personer 
med roller som arbetsledare, produktionschef, projektekonom och en COOP-
praktikant. De tillfrågade intervjuas var för sig och får godkänna ljudinspelning 
av samtalet innan intervjun påbörjas, de blir även informerade om att inga namn 
kommer nämnas i rapporten för att de ska känna att de kan vara ärliga i sina 
svar. Det förs även anteckningar under intervjun oavsett ljudinspelning eller 
inte, som en säkerhet ifall ljudfilen inte fungerar i efterhand. Efter intervjuerna 
genomförts skrivs de rent och finns redovisade i Bilaga 3 och 4. 

Frågor skickas även ut via e-post till tjänstemän med roller som projektchef, pro-
jekteringsledare, ytterligare en arbetsledare och ytterligare en produktionschef. 
Detta för att undersöka hur arbetet med vibrationer ser ut i en annan del av 
organisationen. Dessa frågor följer en strukturerad form då frågorna är förbe-
stämda och inga följdfrågor ställs. 
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)|OMDQGH DYVQLWW�KDU�VRP�V\IWH�DWW�EHVNULYD�YDG�HQ�YLEUDWLRQVVNDGD�lU�RFK�KXU�
VNDGDQ�XSSVWnU��$YVQLWWHW�LQQHKnOOHU�IDNWD�RP�GH�ROLND�V\PWRP�VRP�WLOONRPPHU�
PHG�VNDGDQ��VDPW�KXU�ROLND�DUEHWVVlWW�RFK�HUJRQRPLVND�KMlOSPHGHO�NDQ�DQSDV�
VDV� I|U� UHGXFHUDG� YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�� $YVQLWWHW� DYVOXWDV� lYHQ�PHG� HQ� EH�
VNULYQLQJ�DY�6NDQVNDV�DUEHWH�PHG�DWW�PLQVND�XSSNRPVWHQ�DY�YLEUDWLRQVVNDGRU��

����9DG�lU�HQ�YLEUDWLRQVVNDGD"

(Q�YLEUDWLRQVVNDGD�XSSNRPPHU�Gn�NURSSHQ�NRQWLQXHUOLJW�H[SRQHUDV�I|U�YLEUDW�
LRQHU�XQGHU�OlQJUH�WLG��0lQQLVNRU�XSSIDWWDU�YLEUDWLRQHU�Gn�REMHNW�YLEUHUDU�PHG�
HQ� LQWHQVLWHW�K|JUH�lQ������P�V� YLG�HQ� IUHNYHQV�DY�FD����+]��9LG� IUHNYHQVHU�
K|JUH�lQ������+]�NODUDU�NURSSHQV�NlQVHOVLQQH�LQWH�OlQJUH�DY�DWW�XSSIDWWD�YLE�
UDWLRQHU��'n�NURSSHQ�H[SRQHUDV�I|U�YLEUDWLRQHU PHG�HQ�LQWHQVLWHW�Sn�FD�����P�V�
NDQ�GHW�HIWHU�WLG�JH�VNDGOLJ�HIIHNW�>�@��'HW�VRP�KlQGHU�lU�DWW�PXVNOHU�RFK�QHUY�
V\VWHP�VOLWV�XW�YLONHW�JHU�|YHUJnHQGH�RFK�LEODQG�WLOO�RFK�PHG�EHVWnHQGH�VNDGRU��

gYHUJnHQGH�VNDGRU�LQQHElU�DWW�DUEHWH�PHG�YLEUHUDQGH�YHUNW\J�KDU�WLOOIlOOLJ�Sn�
YHUNDQ�Sn�NURSSHQ��9LEUDWLRQHU�SnYHUNDU�GH�XWVDWWD�NURSSVGHODUQDV�WHPSHUD�
WXU� RFK�EHU|ULQJVVLQQH��PXVNHO� RFK�QHUYIXQNWLRQ��UHIOH[HU�RFK�FLUNXODWLRQ��2P�
VNDGDQ�lU�|YHUJnHQGH�I|UVYLQQHU�GHVVD�V\PWRP�YLG�H[SRQHULQJVYLOD�RFK�XSS�
K|U�YDQOLJWYLV�HIWHU�FD����PLQXWHU�XSS�WLOO�HQ�WLPPH�HIWHU�H[SRQHULQJVYLODQV�VWDUW��
1lU�DUEHWH�PHG�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�SnJnU�XQGHU�HQ�KHO�DUEHWVGDJ�SnYHUNDV�
GRFN�NURSSHQV�XSSIDWWQLQJ�DY�YLEUDWLRQHU�WURWV�H[SRQHULQJVYLOD��.lQVHOVLQQHWV�
I|UPnJD� DWW� XSSIDWWD� YLEUDWLRQHU� I|UVlPUDV� RFK� WROHUDQVHQ� PRW� YLEUDWLRQHU�
PLQVNDU�YLONHW�J|U�DWW�OlQJUH�H[SRQHULQJVYLOD�NRPPHU�NUlYDV�I|U�DWW�GH�|YHUJn�
HQGH�V\PWRPHQ�VND�XSSK|UD��+XU�OnQJ�H[SRQHULQJVYLOD�VRP�NUlYV�EHURU�Sn�KXU�
VWDUN� YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ� NURSSHQ� InWW� XWVWn�� 3DUDPHWUDU� VRP� IUHNYHQV� RFK�
YDUDNWLJKHW�KDU�VWRU�LQYHUNDQ�Sn�H[SRQHULQJVYLODQV�OlQJG��PHQ�lYHQ�NlQVOLJKHW�
I|U�YLEUDWLRQHU�KRV�SHUVRQHQ�VRP�XWI|U�DUEHWHW�VSHODU�VWRU�UROO������'H�YDQOLJDVWH�
|YHUJnHQGH�VNDGRUQD�lU�|NDG�NlQVOLJKHW�PRW�N\OD��QHGVDWW�NlQVHO��PXVNHOWU|WW�
KHW�RFK�GRPQLQJDU�L�GHQ XWVDWWD�NURSSVGHOHQ��VRP�L�GHW�KlU�IDOOHW�lU�KlQGHU�RFK�
DUPDU�>��@�

'n�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�VNHWW�NRQWLQXHUOLJW�XQGHU�OlQJUH�WLG�XWDQ�WLOOUlFNOLJ�H[�
SRQHULQJVYLOD�XSSNRPPHU�GHW�VRP�NDOODV�EHVWnHQGH�VNDGRU��%HVWnHQGH�VNDGRU�
XSSK|U� LQWH�YLG� H[SRQHULQJVYLOD� HIWHUVRP�YLEUDWLRQHU� UHGDQ� VNDGDW� NlUO� RFK�
QHUYV\VWHP�WLOO�GHQ�JUDG�DWW�GHW�LQWH�VMlOYOlNHU�YLG�YLOD��6NDGRUQD�YLVDU�VLJ�L�FLU�
NXODWRULVND�HOOHU�QHXURORJLVND�V\PWRP��LEODQG�HQ�NRPELQDWLRQ�DY�EnGD�GHODUQD��
(IIHNWHUQD�DY�GHVVD� VNDGRU�EOLU�QHUY� RFK�NlUOVNDGRU� PXVNHO� RFK� OHGVNDGRU�
VDPW�L�H[WUHPD�IDOO�lYHQ�VNHOHWWVNDGRU�L�IRUP�DY�DUWURV�'HVVD�V\PWRP�GHODV�RIWD�
LQ�L�NDWHJRULHUQD�5D\QDXGV�IHQRPHQ��QHXURVHQVRULVND�VNDGRU�RFK�NDUSDOWXQQHO�
V\QGRP�>��@�
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������5D\QDXGV�IHQRPHQ

5D\QDXGV� IHQRPHQ��lYHQ�NDOODW�´YLWD� ILQJUDUµ��lU�HWW� WLOOVWnQG�Gn� ILQJUDU�HOOHU�
KHOD�KDQGHQ�EOHNQDU�Sn�JUXQG�DY�GnOLJ�EORGWLOOI|UVHO��)HQRPHQHW�GHODV�LQ�L�WYn�
ROLND�IHQRPHQ��HWW�SULPlUW�RFK�HWW�VHNXQGlUW��'HW�SULPlUD�IHQRPHQHW NDOODV�I|U�
5D\QDXGV�VMXNGRP�RFK�GHW�VHNXQGlUD�IHQRPHQHW�I|U�5D\QDXGV�V\QGURP�>��@��
5D\QDXGV�VMXNGRP�RFK�5D\QDXGV�V\QGURP�VNLOMHU�VLJ�nW�QlU�GHW�NRPPHU�WLOO�YDG�
VRP�RUVDNDU�GH�ROLND� IHQRPHQHQ��5D\QDXGV�VMXNGRP�lU� LEODQG�QHGlUYG PHQ�
IUDPWUlGHU�RIWDVW�XWDQ�QnJRQ�NlQG�RUVDN��PHGDQ�5D\QDXGV�V\QGURP�RIWD�KDU�
VLWW�XUVSUXQJ�L�HQ�DQQDQ�XQGHUOLJJDQGH�VMXNGRP��WLOO�H[HPSHO�DXWRLPPXQ�VMXN�
GRP�

'HW�ILQQV�lYHQ OLNKHWHU�PHOODQ�5D\QDXGV�VMXNGRP�RFK�5D\QDXGV�V\QGURP��IH�
QRPHQHQ�KDU�QlPOLJHQ�VDPPD�V\PWRP��%nGH�GHW�SULPlUD�RFK�GHW�VHNXQGlUD�
IHQRPHQHW�NlQQHWHFNQDV�DY�EOHND�RFK�VWHOD�ILQJUDU�VDPW�VPlUWD��GRPQLQJDU�RFK�
VWLFNQLQJDU�L�KlQGHUQD��6\PWRPHQ�XWO|VHV�YDQOLJWYLV�DY�N\OD�HOOHU�YLEUDWLRQHU�L�
KlQGHUQD��9LG�DQYlQGQLQJ�DY�YLEUHUDQGH�YHUNW\J�XWVlWWV�KlQGHU�RFK�DUPDU�I|U�
XSSUHSDGH�VW|WDU�YLONHW�RUVDNDU�EORGIO|GHVVW|UQLQJDU�L�EORGNlUOHQ�VRP�OHGHU�WLOO�
GHQ�RYDQQlPQGD�PLVVIlUJQLQJHQ�L�ILQJUDUQD��1lU�EORGFLUNXODWLRQHQ�lU�WLOOEDND��
EOLU�ILQJUDUQD�I|UVW�U|GD�RFK�VYXOOQD��VHGDQ�QRUPDOD�LJHQ�>��@�

������1HXURVHQVRULVND�VNDGRU

9LEUDWLRQHU�SnYHUNDU�LQWH�EDUD�NURSSHQV�NlUOV\VWHP�XWDQ�NDQ�lYHQ�KD�VNDGOLJ�
HIIHNW Sn� NURSSHQV� QHUYV\VWHP�� 9LEUDWLRQHU� NDQ� RUVDND� IXQNWLRQVVW|UQLQJDU�
EnGH�L�GHW�SHULIHUD�RFK�GHW�FHQWUDOD�QHUYV\VWHPHW�RFK�GlUPHG�|ND�ULVNHQ�I|U�Vn�
NDOODGH�QHXURVHQVRULVND�VNDGRU��6\PWRPHQ�I|U�QHXURVHQVRULVND�VNDGRU�GHODV�LQ�
L�WUH�KXYXGJUXSSHU��SRVLWLYD��QHJDWLYD�RFK�SURYRFHUEDUD�PDQLIHVWDWLRQHU��3RVL�
WLYD� PDQLIHVWDWLRQHU�� VRP� WLOO� H[HPSHO� VPlUWD�� GRPQLQJDU�� ´SLUUQLQJDUµ� RFK�
´VRFNHUGULFNVNlQVODµ�lU�RIWDVW�GH�I|UVWD�WHFNQHQ�VRP�YLVDU�VLJ��PHGDQ�QHJDWLYD�
PDQLIHVWDWLRQHU�VnVRP�QHGVDWW�VHQVRULVN�RFK�PRWRULVN�IXQNWLRQ�YDQOLJWYLV�I|UH�
NRPPHU�HIWHU�OlQJUH�WLG�>��@��0lQQLVNRU�VRP�GUDEEDV�DY�QHJDWLYD�PDQLIHVWDW�
LRQHU�XSSOHYHU�RIWD�HQ�NlQVOD�DY�DWW�KlQGHUQD�́ VRPQDUµ�VDPW�DWW�GHW�EOLU�VYnUDUH�
DWW�JUHSSD�RFK�KnOOD�L�PLQGUH�I|UHPnO�>��@��'HQ�WUHGMH�W\SHQ�DY�V\PWRP��SURYR�
FHUEDUD�PDQLIHVWDWLRQHU��LQQHElU�HQ�|NDG�NlQVOLJKHW�PRW�WU\FN��GUDJ�RFK�UHWQLQJ��
'H�QHUYV\PWRP�VRP�IUDPNDOODV�DY�HQ�NRUWYDULJ�SURYRNDWLRQ�lU�YDQOLJWYLV�|YHU�
JnHQGH��3URYRNDWLRQ�VRP�SnJnU�XQGHU�HQ� OlQJUH� WLG�� WLOO�H[HPSHO�DUEHWH�PHG�
KDQGKnOOQD�YLEUHUDQGH�YHUNW\J��NDQ�GRFN�RUVDND�HQ�Vn�REHKDJOLJ�NlQVOD�L�KlQ�
GHUQD�DWW�GHQ�VNDGDGH�LQWH�NODUDU�DY�DWW�DUEHWD�PHG�YHUNW\JHW�

������.DUSDOWXQQHOV\QGURP

(Q�YDQOLJ�QHXURVHQVRULVN�VNDGD�lU�.DUSDOWXQQHOV\QGURP��,�KDQGORYHQ�ILQQV�HQ�
NDQDO�VRP�NDOODV�NDUSDOWXQQHOQ�YDUV�IXQNWLRQ�lU�DWW�VN\GGD�XQGHUOLJJDQGH�QHU�
YHU��VHQRU�RFK�EHQ��(Q�QHUY�VRP�O|SHU�JHQRP�NDQDOHQ�lU�PHGLDQXVQHUYHQ��HQ�
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viktig nerv för en väl fungerande handfunktion, se Figur 2. När händer, främst 
handloven, utsätts för vibrationer påverkas karpaltunneln vilket leder till att 
nerver och senor hamnar i kläm. Då nerver och senor hamnar i kläm uppstår 
domningar och en stickande känsla i fingrar och händer samt en mer eller 
mindre ihållande smärta i handleden. Det är detta som kallas Karpaltunnel-
syndrom.  

Symtomen gör sig påminda främst på nätterna 
då flektion i handleden ofta sker omedvetet i 
sömnen, det är vanligt att personer med karpal-
tunnelsyndrom vaknar av besvären och behö-
ver skaka liv i händerna. Symtomen är inte di-
rekt farliga men kan upplevas väldigt obehag-
liga, de kan även leda till fumlighet samt ned-
satt förmåga att greppa mindre föremål vilket i 
sin tur kan bli en risk i arbetet [17].  

 

 

Figur 2, Karpaltunnel i handloven [16] 

3.2 Hur undviks vibrationsskador? 

Trots att det idag finns kunskap både om hur vibrationsskador uppkommer och 
hur de kan undvikas är skadeantalet högt. År 2013-2014 uppmättes arbetsska-
dor till följd av vibrationer till hela 28% av alla arbetsskador i Sverige. Buller, 
hörselnedsättning och tinnitus uppgjorde 17% av alla arbetsskador och som 
tredje vanligaste skadan låg karpaltunnelsyndrom på 15% [18]. Här räknas Kar-
paltunnelsyndrom separat då sjukdomen kan uppstå på grund av andra fak-
torer än vibrationer.  

Det finns många olika metoder för att arbeta bort vibrationer och minska ska-
deantalet. På vilket sätt ett arbete utförs, med vilken utrustning det utförs och 
av vem det utförs har stor påverkan på graden vibrationsexponering. 

3.2.1 Arbetssätt 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt all-
männa råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1999:3) är en grund till hur ar-
bete med arbetsmiljö kan planeras och utföras. Informationen i AFS 1999:3 fo-
kuserar dock till största del på olyckor, alltså skador som uppstår direkt, vilket 
inte inkluderar vibrationsskador som uppstår efter en längre period av felbe-
lastning, en så kallad arbetsskada. Information om arbetsskador går att hitta 
men är ganska begränsad, ett exempel är AFS 1999:3 45§. Enligt AFS 1999:3 45§ 
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VND�DUEHWVPHWRGHU�RFK�XWUXVWQLQJ�YlOMDV�Vn�DWW�RQ|GLJW�WU|WWDQGH�I\VLVND�EHODVW�
QLQJDU�XQGYLNV�VDPW�Vn�DWW�DUEHWHW�PHGI|U�OnJ�H[SRQHULQJ�I|U�EODQG�DQQDW�EXOOHU�
RFK�YLEUDWLRQHU�>��@��3DUDJUDIHQ�VDNQDU�GRFN�EHVNULYQLQJ�DY�KXU�DUEHWHW�I|U�DWW�
PLQVND�VnGDQ�I\VLVN�EHODVWQLQJ�VNDOO�XWI|UDV�RFK�KlQYLVDU�LVWlOOHW�WLOO�$)6���������
VRP�LQQHKnOOHU�XWI|UOLJDUH�LQIRUPDWLRQ�VSHFLILNW�RP�KXU�XSSNRPVWHQ�DY�YLEUDW�
LRQVVNDGRU�I|UKLQGUDV��$WW�DUEHWD�ERUW�YLEUDWLRQHU�I|U�DWW�PLQVND�XSSNRPVWHQ�
DY�YLEUDWLRQVVNDGRU�E|UMDU�UHGDQ�YLG�SURMHNWHULQJVVNHGHW��(QOLJW�$)6������������
VND�DUEHWHQ�SODQHUDV��EHGULYDV�RFK�I|OMDV�XSS�Vn�DWW�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�PLQL�
PHUDV��,�NRPPHQWDUHQ�WLOO�$)6������������OlVHV�DWW�EHJUlQVQLQJ�DY�YLEUDWLRQVH[�
SRQHULQJ� HIIHNWLYLVHUDV� RP� I|UHE\JJDQGH� nWJlUGHU� VlWWV� LQ� L� WLGLJDVW� P|MOLJD�
VNHGH��5HGDQ�YLG�SODQHULQJ�DY�DUEHWVSODWVHU��YDO�DY�XWUXVWQLQJ��DUEHWVVlWW�RFK�
DUEHWVPHWRG�VND�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�I|UHE\JJDV�RFK�L�VW|UVWD�P|MOLJD�PnQ�HOL�
PLQHUDV�>��@��

9LEUDWLRQVH[SRQHULQJ�NDQ�HOLPLQHUDV�Sn�IOHUD�ROLND�VlWW��EODQG�DQQDW�JHQRP�UlWW�
YDO�DY�DUEHWVVlWW�RFK�XWUXVWQLQJ��1lU�GHW�NRPPHU�WLOO�DUEHWVVlWW�KDQGODU�P\FNHW�
RP�SODQHULQJ�DY�KXU�RQ|GLJ�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�XQGYLNV�RFK�KXU�YLEUDWLRQHU�
NDQ�UHGXFHUDV�L�VLWXDWLRQHU�GlU�GHW�LQWH�JnU�DWW�HOLPLQHUD�GHP�KHOW��2Q|GLJ�YLE�
UDWLRQVH[SRQHULQJ�NDQ�XQGYLNDV�JHQRP�WLOO�H[HPSHO�QRJD�SODQHULQJ�DY�KnOWDJ�
QLQJ��2P�DUEHWHW�XWI|UV�NRUUHNW�I|UVWD�JnQJHQ�PLQVNDU�DQWDOHW�KnOWDJQLQJDU�HI�
WHUVRP�GH�LQWH�EHK|YHU�MXVWHUDV��'HWWD�OHGHU�L�VLQ WXU�WLOO�PLQVNDW�DUEHWH�PHG�YL�
EUHUDQGH�YHUNW\J�RFK�GlUPHG�PLQVNDG�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ��'n�HOLPLQHULQJ�
DY�YLEUDWLRQHU�LQWH�lU�P|MOLJW�NDQ�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJHQ�KnOODV�XQGHU�NRQWUROO�
JHQRP�VlWWHW�DWW�DUEHWD�Sn��$UEHWVURWDWLRQ�lU�HWW�DUEHWVVlWW�PHG�V\IWH�DWW�UHGXFHUD�
RFK�NRQWUROOHUD�DQYlQGDQGHW�DY�YLEUHUDQGH�YHUNW\J��0HG�KMlOS�DY�DUEHWVURWDW�
LRQHU�RUJDQLVHUDV�RFK�I|UGHODV�DQYlQGDQGHW�DY�YLEUHUDQGH�YHUNW\J�PHOODQ�DU�
EHWVWDJDUH�I|U�DWW�XQGYLND�DWW�VDPPD�DUEHWVWDJDUH�XWVlWWV�I|U�VDPPD�W\SHU�DY�
YLEUDWLRQHU�XQGHU�HQ�KHO�DUEHWVGDJ��'HWWD�ELGUDU�WLOO�DWW�H[SRQHULQJVWLGHQ�KnOOV�
XQGHU�NRQWUROO�RFK�DWW�DUEHWVWDJDUHQ�InU�GHQ�H[SRQHULQJVYLOD�VRP�EHK|YV�I|U�DWW�
GHQ�YLEUDWLRQVH[SRQHUDGH�NURSSVGHOHQ�VND�NXQQD�VMlOYOlND��3n�GHW�KlU�VlWWHW�
NDQ�EHVWnHQGH�VNDGRU�XQGYLNDV�RFK�LVWlOOHW�VWDQQD�YLG�DWW�YDUD�|YHUJnHQGH�VND�
GRU >��@��

������8WUXVWQLQJ

$UEHWHW�VND�lYHQ�DQSDVVDV�WLOO�GH�WHNQLVND�IUDPVWHJ�VRP�VNHU�LQRP�DUEHWVPLOM|�
RFK�KlU�lU�YDO�DY�YHUNW\J�HQ�FHQWUDO�GHO�L�DUEHWHW�PHG�PLQVNDG�YLEUDWLRQVH[SR�
QHULQJ��2DYVHWW�KXU�P\FNHW� DUEHWH� VRP� OlJJV�QHU�YLG�SODQHULQJ�DY�DUEHWVVlWW�
NYDUVWnU�GHW�IDNWXP�DWW�XSSNRPVWHQ�DY�YLEUDWLRQHU�EHURU�DY�GH�PDVNLQHU�VRP�
DQYlQGV��'lUI|U�JlOOHU�GHW�DWW�XW|YHU�SODQHULQJ�DY�DUEHWVVlWW�lYHQ�IRNXVHUD�Sn�
DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHUQD�YLG�NlOODQ�L�PDVNLQHUQD�>��@�

(QOLJW�$)6��������NDS�������VND�PDVNLQHU�NRQVWUXHUDV�RFK�WLOOYHUNDV�Vn�DWW�ULVNHU�
WLOO�I|OMG�DY�YLEUDWLRQHU�RUVDNDGH�DY�PDVNLQHQ��L�VW|UVWD�P|MOLJD�PnQ�PLQVNDV��,�
NRPPHQWDUHQ�WLOO�$)6������������EHVNULYV�lYHQ�DWW�GLUHNW�EHU|ULQJ�DY�YLEUHUDQGH�
YHUNW\JVGHODU� ELGUDU� WLOO� NUDIWLJ� YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ� RFK� GlUPHG� ULVN� I|U�
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VNDGD��2UVDNHQ�WLOO�GLUHNW�NRQWDNW�PHG�YLEUHUDQGH�YHUNW\JVGHODU�NDQ�YDUD�IHO�
DNWLJW� KDQGKDYDQGH� RFK� EULVWDQGH� XQGHUKnOO� DY�PDVNLQHUQD�� I|U� DWW� XQGYLND�
GHWWD�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�WLOOYHUNDUQDV�LQVWUXNWLRQHU�I|U�DQYlQGQLQJ�RFK�XQGHUKnOO�
I|OMV�>��@�

bYHQ�Q\WLOOYHUNDGH�PDVNLQHU�RFK�YHUNW\J�NDQ�JH�XSSKRY�WLOO�VWRU�YLEUDWLRQVH[�
SRQHULQJ��YLEUDWLRQHU�NDQ�Gn�PLQVNDV�PHG�KMlOS�DY�HUJRQRPLVND�KMlOSPHGHO��,�
URWHUDQGH�PDVNLQHU��WLOO�H[HPSHO�VOLSPDVNLQHU� NDQ�YLEUDWLRQHU�UHGXFHUDV�NUDI�
WLJW�PHG�KMlOS�DY�HQ�EDODQVULQJ�VRP�MlPQDU�XW�REDODQVHU�L�PDVNLQHQ�RFK�GlUPHG�
PLQVNDU�XSSNRPVWHQ�DY�YLEUDWLRQHU��,�PDVNLQHU�VRP�JHU�XSSKRY�WLOO�VOnHQGH�
HOOHU�IUDP� RFK�WLOOEDNDJnHQGH�YLEUDWLRQHU��WLOO�H[HPSHO�PHMVHOKDPPDUH��NDQ�YLE�
UDWLRQHU�UHGXFHUDV�PHG�KMlOS�DY�$79$�WHNQLN��$79$�VWnU�I|U�$XWR�7XQLQJ�9LE�
UDWLRQ�$EVRUEHU�RFK� UHGXFHUDU�YLEUDWLRQHU�JHQRP�DWW� VNDSD�HQ�PRWNUDIW� LQQH� L�
PDVNLQHQ�� )|UXWRP�EDODQVULQJDU� RFK�$79$�WHNQLNHQ� NDQ� WUDGLWLRQHOO� YLEUDW�
LRQVLVROHULQJ�DQYlQGDV��RIWD�L�NRPELQDWLRQ�PHG�GH�DQGUD�O|VQLQJDUQD�>��@��'HQ�
WUDGLWLRQHOOD�YLEUDWLRQVLVROHULQJHQ�IXQJHUDU�JHQRP�DWW�ROLND�IMlGUDQGH�PDWHULDO�
VlWWV�LQ�L�PDVNLQHQ�I|U�DWW�GlPSD�YLEUDWLRQHU�

������(JHW�DQVYDU

$WW�VNDGDQ�lU�Vn�YDQOLJ�WURWV�YHWVNDSHQ�RP�GHVV�DOOYDUOLJD�I|OMGHU�W\GHU�Sn�HQ�
VDNQDG�DY�LQGLYLGXHOOW�DQVYDU�QlU�GHW�NRPPHU�WLOO�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ��)|U�DWW�
XQGYLND�YLEUDWLRQVVNDGRU�NUlYV�HWW�DNWLYW�YDO�GlU�YDUMH�LQGLYLG�DQVYDUDU�I|U�DWW�
NRQWUROOHUD� VLQ� HJHQ� YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�� 2DYVHWW� KXU� PnQJD� HUJRQRPLVND�
KMlOSPHGHO� VRP� WLOOKDQGDKnOOV� I|U�DWW�XQGHUOlWWD� I|UKLQGUDQGHW�DY�YLEUDWLRQV�
VNDGRU�NUlYV�GHW�DWW�LQGLYLGHQ�WDU�VLWW�DQVYDU�RFK�WDU�WLOOYDUD�Sn�GHQ�KMlOS�VRP�
JHV��

'HW�ILQQV�IDNWRUHU�VRP�|NDU�ULVNHQ�I|U�YLEUDWLRQVVNDGRU��lU�PDQ�NDOO�HOOHU�EO|W�
YLG�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�|NDU�ULVNHQ�I|U�EHVWnHQGH�VNDGRU��'lUI|U�VND�DUEHWVWD�
JDUH�VWlOOD�NUDY�Sn�DWW�UlWW�XWUXVWQLQJ�ILQQV�WLOOJlQJOLJ��WLOO�H[HPSHO�YDUPD�YDW�
WHQDYVW|WDQGH�KDQGVNDU�HOOHU�DWW�KDQGWDJ�Sn�PDVNLQHU�L�PDWHULDO�PHG�K|J�YlU�
PHOHGQLQJVI|UPnJD�IRGUDV�PHG�QnJRQ�IRUP�DY�LVROHULQJ��'HW�lU�lYHQ�YLNWLJW�DWW�
DUEHWH�XWI|UV�L�HQ�HUJRQRPLVN�RFK�QDWXUOLJ�DUEHWVVWlOOQLQJ��IHOEHODVWQLQJ�XQGHU�
YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�NDQ� In� DOOYDUOLJD� NRQVHNYHQVHU� I|U� VNHOHWW� RFK�PXVNOHU�
6RP�DUEHWVWDJDUH�lU�PDQ�lYHQ�GHQ�VRP�MREEDU�QlUPDVW�PDVNLQHUQD�RFK�KDU�GlU�
I|U�ElVW�NROO�Sn�QlU�GH�E|UMDU�EOL�VOLWQD��$WW�L�WLG�LQIRUPHUD�RP�DWW�GHODU�L�PDVNLQHQ�
EHK|YHU�E\WDV�XW�lU�HWW�LQGLYLGXHOOW�DQVYDU�VRP�NUlYV�I|U�DWW�I|UHE\JJD�YLEUDW�
LRQVVNDGRU�>��@�

0nQJD�DUEHWVWDJDUH�EULVWHU�IRUWIDUDQGH�QlU�GHW�NRPPHU�WLOO�GHW�LQGLYLGXHOOD�DQ�
VYDUHW� WURWV� YHWVNDSHQ� RP� NRQVHNYHQVHUQD� DY� I|U� K|J� YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ��
GHWWD�JlOOHU�lYHQ�DUEHWVJLYDUHQ��$QOHGQLQJHQ�WLOO�YDUI|U�GHW�ILQQV�HWW�PRWVWnQG�
WLOO� DUEHWVPLOM|IUnJRU� L�GHODU�DY�E\JJEUDQVFKHQ�JnU� LQWH�DWW� IDVWVOn�KHOW� VlNHUW��
PHQ�P\FNHW�W\GHU�Sn�DWW�UnGDQGH�NRQVHUYDWLYD�DWWLW\GHU�RFK�EHWHHQGHQ�lU�HQ�DY�
GH�EHW\GDQGH�RUVDNHUQD�
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3.2.4 Daglig vibrationsexponering och Arbetsmiljöverkets poängme-
tod 

De vibrationer en arbetstagare utsätts för under en åtta timmars arbetsdag sum-
meras i ett värde kallat daglig vibrationsexponering A(8) [20]. Daglig vibrations-
exponering A(8) för hand-armvibrationer beräknas med hjälp av formel (3.1). 
 

𝐴(8) = √
1

8
∑ 𝑎𝑣𝑖𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1  (3.1) 

där avi är den totala frekvensvägda accelerationen för respektive maskin och Ti 

är användningstiden. 

Den totala frekvensvägda accelerationen är vektorsumman av tre riktningars 
frekvensvägda accelerationer, awx, awy och awz, och beräknas genom formel (3.2). 

𝑎𝑣 = √𝑎𝑤𝑥2 + 𝑎𝑤𝑦2 + 𝑎𝑤𝑧2  (3.2) 

Ovanstående formler är alldeles för komplicerade för daglig användning på ar-
betsplatser. För att förenkla uppskattning av daglig vibrationsexponering A(8) 
för hand-armvibrationer har Arbetsmiljöverket tagit fram en poängmetod. Me-
toden går ut på att samla poäng beroende på vilken typ av maskin som används 
och under hur lång tid arbete med maskinen sker. Exponering för vibrationer 
börjar bli skadlig då poängsumman överskrider 100 poäng, detta kallas för po-
ängmetodens insatsvärde och anger när åtgärder bör vidtas för minskad vibrat-
ionsexponering. Poängmetodens gränsvärde ligger på 400 poäng och bör inte 
överskridas under en arbetsdag. Om en arbetstagare utsätts för vibrationer 
värda 100 poäng eller mindre är alltså risken för att få en vibrationsskada näst-
intill obefintlig, med undantag för personer som är extra känsliga för vibrat-
ioner. Mellan 100-400 poäng löper arbetstagaren stor risk att få en bestående 
vibrationsskada och om 400 poäng överskrids kontinuerligt är skadan så gott 
som garanterad [23]. 

Varje maskin har ett accelerationsvärde som alltid ska uppges i maskinens 
bruksbeskrivning, enligt punkt 2.2.1.1 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ma-
skiner (AFS 2008:3) [24]. Accelerationsvärdet anger storleken på de vibrationer 
en maskin överför till händer och armar. Till varje accelerationsvärde finns en 
motsvarande poängsumma som anges i en tabell framtagen av Arbetsmiljöver-
ket, se Bilaga 5. Poängen räknas per minut och är direkt proportionella mot ti-
den. Ett exempel på detta är om en arbetstagare i 30 minuter använder en ma-
skin som ger 5 poäng per minut, då samlas 30×5=150 poäng ihop. Byter man 
sedan till en annan maskin, adderas poängen till den redan samlade summan. 
Poängen samlas under en arbetsdag innan de nollställs inför nästa. Det är viktigt 
att poängtera att det inte är snittpoängen under en arbetsvecka som spelar roll 
utan poäng per arbetsdag, arbetar man 10 poäng mindre under en arbetsdag 
innebär det inte att det är okej att arbeta 10 poäng mer nästa dag.  



.DS� ��%DNJUXQG�

��

3n�$UEHWVPLOM|YHUNHWV�ZHEEVLGD�ILQQV�GHW�HQ�YLEUDWLRQVNDON\ODWRU�VRP�EHUlNQDU�
GDJOLJ�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�$���� I|U� LQPDWDW DFFHOHUDWLRQVYlUGH�RFK�H[SRQH�
ULQJVWLG��.DON\ODWRUQ�lU�HWW�HQNHOW�KMlOSPHGHO�YLG�EnGH�SODQHULQJ�RFK�XWI|UDQGH�
DY�DUEHWH�Gn�GHQ�lU�WLOOJlQJOLJ�Sn�GDWRU��VXUISODWWD�RFK�PRELOWHOHIRQ��

����6NDQVNDV�DUEHWH�PHG�YLEUDWLRQHU

6NDQVNDV�OHGQLQJVV\VWHP� 9VDD� LQQHKnOOHU�HWW�NDSLWHO�PHG�DOOPlQQD�UnG�I|U�DU�
EHWH�PHG�YLEUHUDQGH�YHUNW\J��.DSLWOHW�JHU�ULNWOLQMHU�WLOO�EnGH�SURDNWLYW�RFK�SUH�
YHQWLYW�DUEHWH�PRW�YLEUDWLRQVVNDGRU�RFK�VND�DY�6NDQVNDV�DQVWlOOGD�DQYlQGDV
VRP�HWW�WLOOlJJ�WLOO�ODJVWLIWQLQJDU�RFK�I|UHVNULIWHU��'HW�LQWHUQD�SURDNWLYD�DUEHWHW�
E|UMDU�PHG�I|UPHGOLQJ�DY�NXQVNDS�L�IRUP�DY�HQ�LQWHUDNWLY�QlWEDVHUDG�XWELOG�
QLQJ��Vn�NDOODG�H�OHDUQLQJ��VRP�6NDQVNDV�VDPWOLJD�PHGDUEHWDUH�KDU�WLOOJnQJ�WLOO�
YLD�I|UHWDJHWV�LQWHUQZHEE��)|UHWDJHW�KDU�lYHQ�WDJLW�IUDP�HQ�DIILVFK�EDVHUDG�Sn�
$UEHWVPLOM|YHUNHWV�SRlQJPHWRG� L�V\IWH�DWW� LQIRUPHUD�RFK�SnPLQQD�RP�GDJOLJ�
YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�VDPW�JH�P|MOLJKHW�I|U�HQ�I|UHQNODG�DQYlQGQLQJ�DY�SRlQJ�
V\VWHPHW��3n�DIILVFKHQ�NDQ�SRlQJ�SHU�PLQXW�DYOlVDV�I|U�GH�YDQOLJDVWH�YHUNW\JHQ��
9LGDUH�ILQQV�GHW�I|USURJUDPPHUDGH�NDON\OEODG�I|U�EHUlNQLQJ�DY�YLEUDWLRQVH[�
SRQHULQJ�RFK�ULVNLQYHQWHULQJ��VDPW�DOOPlQQD�UnG�I|U�SODQHULQJ�DY�DUEHWH�PHG�
YLEUHUDQGH�YHUNW\J�VRP�lU�DYVHGGD�I|U�DQYlQGQLQJ�XWH�Sn�SURMHNW�

'HW� SURDNWLYD� DUEHWHW� LQQHIDWWDU� L� HQOLJKHW�PHG� ODJVWLIWQLQJHQ� lYHQ� SURMHNWH�
ULQJV� RFK�DQEXGVNHGHQ�Gn�LQWHUQD�SDUWHU�VRP�SURMHNWHULQJVOHGDUH��SURMHNWFKHI�
RFK�SURGXNWLRQVFKHI�XSSPDQDV�DWW�I|OMD�UROOVSHFLILND�FKHFNOLVWRU�RFK�WD�GHO�DY�
DOOPlQQD�UnG�I|U�I|UHE\JJDQGH�nWJlUGHU�L�WLGLJW�VNHGH��'H�NUDY�VRP�YLG�SURMHN�
WHULQJ� VWlOOV� Sn� H[WHUQD� DNW|UHU�� VnVRP� DUNLWHNW�� NRQVWUXNW|U� HONRQVXOW� PHG�
PHUD��EHVNULYV�PHG VlUVNLOGD�FKHFNOLVWRU��1nJUD�H[HPSHO�Sn�GHVVD�NUDY�lU�DQ�
YlQGQLQJ�DY�VMlOYNRPSDNWHUDQGH�EHWRQJ�GlU�GHW�lU�P|MOLJW��IlUGLJSURMHNWHUDGH�
RFK�PnWWVDWWD�JHQRPI|ULQJDU�I|U�LQVWDOODWLRQHU��I|UERUUDGH�KnO�L�SUHIDEHOHPHQW�
RFK�HOLPLQHULQJ�DY�VNDGOLJD�YLEUHUDQGH�YHUNW\J��6NDQVND�KDU�GHVVXWRP�UXWLQHU�
I|U�ULNWDGH�PHGLFLQVND�NRQWUROOHU�I|U�YLEUDWLRQHU�RFK�HUEMXGHU�VLQD�PHGDUEHWDUH�
Vn�NDOODGH�YLEUDWLRQVXQGHUV|NQLQJDU�RDYVHWW�RP�V\PWRP�KDU�XSSVWnWW�HOOHU�LQWH�
>��@�
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4. RESULTAT  

Kommande kapitel behandlar de intervjuer som genomförs, vilka ämnen som 
diskuteras och det resultat som svaren genererar. Kapitlet beskriver svaren 
övergripande och innehåller de åsikter som är vanligast förekommande. För att 
ta del av allt material från intervjuerna hänvisas till Bilaga 3 och 4.  

I detta kapitel tas resultatet upp ur en objektiv vinkel, de åsikter och slutsatser 
som finns angående resultatet kommer diskuteras i kapitel 5. 

4.1 Kunskap om vibrationsskador  

Det finns mycket information och fakta gällande vibrationsskador, vilka fak-
torer som ökar risken för att bli skadad och vilka symtom som uppstår när ska-
dan väl är skedd. Men i vilken utsträckning har de anställda på projekten kun-
skap om vibrationer? För att undersöka detta ställs frågor om vad de anställda 
vet om vibrationsskador och om de har kommit i kontakt med skadan tidigare 
under sitt arbete på projekt hos Skanska.  

De tillfrågades kunskaper om vibrationsskador är begränsade, men de allra 
flesta är väl medvetna om att vibrationsskador uppstår på grund av för hög ex-
ponering för vibrationer och att skadan förvärras av andra faktorer som till ex-
empel kyla. Symtom som domningar, vita fingrar, nedsatt känsel och sämre 
blodcirkulation nämns vid flera tillfällen. Många av de tillfrågade yrkesarbe-
tarna märker dagligen av övergående symtom och beskriver hur de ofta domnar 
bort i händer och armar efter avslutat arbete med vibrerande verktyg. Vissa 
upplever även att de blir fumliga och beskriver att de ibland kan tappa verktyg 
under pågående arbete. En träarbetare upplever redan förlorad styrka i hän-
derna trots sin unga ålder på 35 år och en annan yrkesarbetare i samma ålder 
har redan allvarliga vibrationsskador. Bortsett från dessa två är det främst bland 
de äldre kollegorna som skadan påkommits, ofta i samband med de hälsokon-
troller som vartannat år utförs på Skanskas initiativ. Många uttrycker att skadan 
är extra svår att kontrollera eftersom den “kommer smygandes” vilket gör att 
symtomen sällan upptäcks i yngre ålder utan oftast påträffas senare i livet.  

Som sagt beskriver flertalet tillfrågade att de känner av övergående symtom ef-
ter längre arbetspass med vibrerande verktyg, men vissa beskriver även besvär 
som liknar symtom för bestående skador. Trots detta är det väldigt få som har 
uppsökt hjälp på egen hand, ett tecken på att skadan inte tas på ordentligt allvar 
i tid. För vissa har skadan gått så pass långt att de har tvingats byta arbetsroll 
för att undvika vibrationer, bland annat en tidigare yrkesarbetare, numera ar-
betsledare, som efter 25 år i branschen blivit diagnostiserad med medfött pri-
märt Raynauds fenomen. 



([DPHQVDUEHWH��+$1'� 2&+�$509,%5$7,21(5�,�%<**%5$16&+(1

��

����,QVWlOOQLQJDU�WLOO�YLEUDWLRQVVNDGRU

)|U�DWW�XQGHUV|ND�KXU�DWWLW\GHUQD�PRW�YLEUDWLRQVVNDGRU�VHU�XW�InU�GH�WLOOIUnJDGH�
VYDUD�Sn�YDG�GH�KDU�I|U�LQVWlOOQLQJ�WLOO�VNDGDQ��$OOD�lU�|YHUHQV�RP�DWW�YLEUDWLRQV�
VNDGRU�lU�QnJRW�PDQ�E|U�XQGYLND��VSHFLHOOW�HIWHUVRP�VNDGDQ�lU�SHUPDQHQW�

7URWV�DWW�GH�WLOOIUnJDGH�lU�|YHUHQV�RP�DWW�YLEUDWLRQVVNDGRU�E|U�XQGYLNDV��ILQQV�
HQ�GHO�NRQVHUYDWLYD�VlWW�DWW�VH�Sn�DUEHWVVlWWHQ�I|U�DWW�PLQVND�YLEUDWLRQVVNDGRU��
0nQJD�\UNHVDUEHWDUH�XWWU\FNHU�DWW�µGH�YHW�YDG�GH�JLYLW�VLJ�LQ�Snµ YLG�YDO�DY�\UNH�
RFK�JHU�HWW OLNJLOWLJW�LQWU\FN�WLOO�VNDGDQ��'H�VWlOOHU�LQJD�NUDY�Sn�DUEHWVOHGQLQJHQ�
JlOODQGH�DUEHWH�I|U�DWW�PLQVND�YLEUDWLRQHU�XWDQ�PHQDU�LVWlOOHW�DWW�H[SRQHULQJ�I|U�
YLEUDWLRQHU�W\YlUU�LQJnU�VRP�HQ�GHO�DY�\UNHW�GH�KDU�YDOW��$QGUD�VHU�VYnULJKHWHU�
PHG�DWW�I|UV|ND�PLQVND�YLEUDWLRQHU�JHQRP�DWW�J|UD�VW|UUH�lQGULQJDU�L�GH�DUEHWV�
VlWW�VRP�DQYlQGV�RFK�PHQDU�Sn�DWW�´GHW�lU�VnKlU�YL�E\JJHUµ�RFK�DWW�GHW�Gn�XSS�
VWnU�YLEUDWLRQHU�VRP�LQWH�JnU�DWW�XQGYLND�

����$QVYDUVI|UGHOQLQJ�RFK�DUEHWVVlWW

$UEHWVOHGQLQJHQV�DUEHWH�PHG�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU�EHVNULYV�XQGHU�IOHUD�WLOO�
IlOOHQ�VRP�KHOW�REHILQWOLJW��GHW�SUDWDV�P\FNHW�RP�DUEHWVURWDWLRQHU�RFK�SRlQJV\�
VWHP�PHQ�GH�DQYlQGV�YlOGLJW�VlOODQ�L�SUDNWLNHQ��,VWlOOHW�lU�GHW�\UNHVDUEHWDUQD�
VRP�Sn�HJHQ�KDQG�I|UV|NHU�URWHUD�RFK�KMlOSDV�nW�PHG�GH�W\QJUH�DUEHWVXSSJLI�
WHUQD��PHQ�PnQJD�JnQJHU�IXQJHUDU�LQWH�URWDWLRQHQ�RFK�VDPPD�SHUVRQ�KDPQDU�
Sn�VDPPD�SODWV�GDJ�HIWHU�GDJ�Sn�JUXQG�DY�LQYDQGD�UXWLQHU��+lU�XWWU\FNV�HQ�VDN�
QDG� DY� VW|G� IUnQ� DUEHWVOHGQLQJHQ� QlU� GHW� NRPPHU� WLOO� SODQHUDGH� DUEHWVURWDW�
LRQHU��'HWVDPPD�JlOOHU�SRlQJPHWRGHQ�RFK�DYVDNQDG�DY�UXWLQHU�JlOODQGH�GDJOLJ�
YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�� <UNHVDUEHWDUQD� KDU� XQGHU� QnJUD� WLOOIlOOHQ� I|UV|NW� DQ�
YlQGD�VLJ�DY�SRlQJPHWRGHQ�PHQ�IOHUD�DY�GHP�XWWU\FNHU�DWW�GH |YHUVWLJHU�JUlQV�
YlUGHW�UHGDQ�XQGHU�VLQD�I|UVWD�WLPPDU�Sn�DUEHWHW�RFK�GlUI|U�LQWH�VHU�DWW�PHWRGHQ�
IXQJHUDU�VRP�KMlOSPHGHO��'HW�VRP�GlUHPRW�XWWU\FNV�SRVLWLYW�JlOODQGH�DUEHWV�
OHGQLQJHQ�lU�DWW�GHW�L�VWRUW�VHWW�DOOWLG�ILQQV�HQ�|SSHQKHW�JlOODQGH�XWUXVWQLQJ��EH�
K|YHU�PDVNLQHU�HOOHU�DQQDQ�XWUXVWQLQJ�E\WDV�XW�VNHU�GHWWD�XWDQ�GLVNXVVLRQ��(I�
WHUVRP�6NDQVND�lU�HWW�VWRUW�I|UHWDJ�ILQQV�JRGD�HNRQRPLVND�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�
DWW�I|UVH�SHUVRQDOHQ PHG UlWW�XWUXVWQLQJ�RFK�GHW�lU�lYHQ�QnJRW�VRP�6NDQVNDV�
DUEHWVOHGQLQJ� lU� QRJJUDQQ PHG� RFK� SULRULWHUDU�� (Q� WLOOIUnJDG� IUnQ� DUEHWVOHG�
QLQJHQ�VHU�lYHQ�DOOWLG�WLOO�DWW�EURVFK\UHU�WLOOK|UDQGH�GH�PDVNLQHU�VRP�DQYlQGV�
lU�OlWWLOOJlQJOLJD�I|U�\UNHVDUEHWDUQD��I|U�DWW�GH�DOOWLG�VND�NXQQD�WD�UHGD�Sn�YDUMH�
PDVNLQV�DFFHOHUDWLRQVYlUGH�

)OHUD�XU�DUEHWVOHGQLQJHQ�HUNlQQHU�DWW�GH�LQWH�DOOWLG�WlQNHU�Sn�YLEUDWLRQHU�L�VLWW�
GDJOLJD�DUEHWH��'HW�ILQQV�LQIRUPDWLRQ�DWW�LQKlPWD�YLD�6NDQVNDV�OHGQLQJVV\VWHP��
9VDD��PHQ�Sn�JUXQG�DY�DWW�DUEHWVOHGQLQJHQ�VlOODQ�NRPPHU�L�GLUHNW�NRQWDNW�PHG�
YLEUHUDQGH�PDVNLQHU�I|UNODUDU�GH�DWW�GHW�LQWH�EOLU�HQ�QDWXUOLJ�GHO�DY�GHUDV�DUEHWH�
DWW�LQKlPWD�LQIRUPDWLRQ�RP�VNDGDQ��'HWWD�WURV�RFNVn�EHUR�Sn�DWW�6NDQVND�EULVWHU�
L�DWW�I|UPHGOD�LQIRUPDWLRQ�RP�YLEUDWLRQVVNDGRU��DWW�VNDGDQ�LQWH�SnPLQQV�RP�HO�
OHU�XSSPlUNVDPPDV�WLOOUlFNOLJW�RIWD�
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(Q�DQQDQ�nVLNW VRP�XSSPlUNVDPPDV�lU�HQ�DY�\UNHVDUEHWDUQDV�V\Q�Sn�DQVYDUV�
I|UGHOQLQJ��RFK�VRP�PHQDU�DWW�HQ�VWRU�GHO�DY�DQVYDUHW�OLJJHU�KRV�PDVNLQWLOOYHU�
NDUHQ��<UNHVDUEHWDUHQ�PHQDU�DWW�GHW�lU�PDVNLQWLOOYHUNDUHQV�XSSJLIW�DWW�XWYHFNOD�
ElWWUH�PDVNLQHU�RFK�DWW�GHW�VHGDQ�lU�DUEHWVOHGQLQJHQV�DQVYDU�DWW�VH�WLOO�DWW�GHVVD�
PDVNLQHU�EHVWlOOV�RFK�KnOOV�XSSGDWHUDGH��$WW�PDVNLQHU�E|U�YlOMDV�XWLIUnQ�VNRQ�
VDPKHW�RFK�DWW�VlNHUKHW�E|U�SULRULWHUDV�IUDPI|U�HIIHNWLYLWHW��lU�\WWHUOLJDUH V\Q�
SXQNWHU�VRP�OlJJV�IUDP��

����)|UElWWULQJVI|UVODJ

8QGHU� LQWHUYMXHUQD�JHV�HWW� IOHUWDO� WHNQLVND� O|VQLQJDU�VRP�I|UVODJ� I|U�PLQVNDG�
YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ� L� DUEHWHW�� EODQG� DQQDW� O|VQLQJDU�PHG� IO\WVSDFNOLQJ� RFK�
SODWVJMXWQLQJ��'HVVD�WYn�I|UVODJ�VNXOOH�PLQVND�EHKRYHW�DY�DWW�EHDUEHWD�EHWRQJ��
HWW�DUEHWVPRPHQW�VRP�YLG�IOHUD�WLOOIlOOHQ�XQGHU�LQWHUYMXHUQD�QlPQV�VRP�HQ�NlOOD�
WLOO�K|J�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ��%HDUEHWQLQJ�DY�EHWRQJ�NDQ�DOOWVn�XQGYLNDV�JHQRP�
DWW�YLG�JMXWQLQJ�DY�JROY�IO\WVSDFNOD�GHW�|YHUVWD�ODJUHW��'HWWD�J|U�DWW�EnGH�JROYHWV�
\WD�RFK�QLYn�NDQ�DQSDVVDV�RFK�EOL�NRUUHNW� IUnQ�E|UMDQ��YLONHW L� VLQ� WXU J|U�DWW�
HIWHUDUEHWH�JHQRP WLOO�H[HPSHO�VOLSQLQJ�XQGYLNV��3n�VDPPD�VlWW� IXQJHUDU�GHW�
PHG�SODWVJMXWQLQJ�DY�HOHPHQW�I|U�DWW�PLQVND�EHDUEHWQLQJ�DY�EHWRQJ��7LOO H[HP�
SHO�EHK|YHU�SUHIDEULFHUDGH�YlJJDU RIWDVW�DQSDVVDV�YLG�PRQWHULQJ�JHQRP�IOH[�
QLQJ�HOOHU�ERUUQLQJ��PHQ�YLG�SODWVJMXWQLQJ�XQGYLNV�HQ�VWRU�GHO�DY�GHW�DUEHWHW��(Q�
\UNHVDUEHWDUH�I|UHVOnU�lYHQ�YLUNH�VRP�HQ�O|VQLQJ�Sn�SUREOHPHW�RFK�VlJHU�DWW�WUl�
VRP�VWRPPDWHULDO�E|U�SULRULWHUDV� IUDPI|U�EHWRQJ��(IWHUVRP�WUl�lU�HWW�PMXNDUH�
PDWHULDO�lQ�EHWRQJ�JHU VDPPD�PDVNLQ�XSSKRY�WLOO�EHW\GOLJW�PLQGUH�YLEUDWLRQHU�
YLG�EHDUEHWQLQJ�DY�YLUNH�MlPI|UW�PHG�EHWRQJ��

6NDQVND�KDU�lYHQ�VRP�UXWLQ�DWW�WD�LQ�H[WHUQD�SDUWHU�I|U�XWI|UDQGH�DY�PRPHQW�
VRP�LQQHElU�RPIDWWDQGH�EHDUEHWQLQJ�DY�EHWRQJ��GHWWD�DQVHV�KD�EnGH� I|U� RFK�
QDFNGHODU��(WW�H[WHUQW�I|UHWDJ�VSHFLDOLVHUDW�Sn�EHWRQJEHDUEHWQLQJ�KDU�RIWD�ElWWUH�
YHUNW\J�I|U�DWW�XWI|UD�GHW�|QVNDGH�DUEHWHW� YHUNW\J VRP UHGXFHUDU�YLEUDWLRQHU�
PHQ�VRP�GlUHPRW�LQWH�HOLPLQHUDU�GHP KHOW��$WW�OHMD�ERUW�DUEHWHQ�lU�I|UGHODNWLJ�
XU�6NDQVNDV�SHUVSHNWLY��PHQ�SUREOHPHW�PHG�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�NYDUVWnU�KRV�
GHQ�H[WHUQD�SDUWHQ��

'H�HUJRQRPLVND�KMlOSPHGHO�VRP�ILQQV�I|U�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU�lU�LQWH�KHOD�
O|VQLQJHQ�WLOO�DWW�DUEHWD�ERUW�YLEUDWLRQHU��I|U�HQ�I|UlQGULQJ�NUlYV�XW|YHU�HUJRQR�
PLVND�KMlOSPHGHO�lYHQ�UlWW�DUEHWVVlWW��$UEHWHW�PHG�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU�NUl�
YHU�I|UVWnHOVH�I|U�KXU�RFK�YDUI|U�HUJRQRPLVND�KMlOSPHGHO�E|U�DQYlQGDV�RFK�GH�
WLOOIUnJDGH�\UNHVDUEHWDUQD�lU�|YHUHQV�RP�DWW�DUEHWVOHGQLQJHQ�EHK|YHU�WD�IUDP�
UXWLQHU�I|U�KXU�GH�HUJRQRPLVND�KMlOSPHGOHQ�VND�WLOOlPSDV�L�SUDNWLNHQ��8WELOG�
QLQJ�RFK�ULNWDGH�VN\GGVURQGHU�VHV�VRP�EUD�WLOOIlOOHQ DWW�VNDSD�PHGYHWHQKHW�RP�
YLEUDWLRQVVNDGRU�RFK�RP�YLOND�KMlOSPHGHO�VRP�ILQQV�I|U�DWW�XQGYLND�DWW�EOL�VND�
GDG��)|U�DWW�NXQVNDS�IUnQ�XWELOGQLQJDU�LQWH�VND�JO|PPDV ERUW�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�
SnPLQQD�RP�ULVNHQ�PHG�YLEUDWLRQHU�lYHQ�L�GHW�GDJOLJD�DUEHWHW��WLOO�H[HPSHO�Sn�
DUEHWVSODWVLQWURGXNWLRQHU�RFK�PRUJRQP|WHQ��'HW�YLVDU� VLJ� DWW� \UNHVDUEHWDUQD�
UHGDQ�KDU�UXWLQHU�RFK�LQYDQGD�DUEHWVVlWW�I|U�PLQVNDG�DQYlQGQLQJ�DY�YLEUHUDQGH
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YHUNW\J��GH�I|UNODUDU�DWW�GH�IRNXVHUDU�Sn�DWW�E\JJD�UlWW� IUnQ�E|UMDQ�RFK�DWW�GH�
XQGYLNHU�RQ|GLJW�PRQRWRQW�DUEHWH�PHG�VDPPD�PDVNLQ�XQGHU�HQ�OlQJUH�WLG�� <U�
NHVDUEHWDUQD�XWWU\FNHU�GRFN�DWW�GH�|QVNDU�ElWWUH�SODQHULQJ�RFK�XSSI|OMQLQJ�DY�
DUEHWHW�PHG�YLEUDWLRQHU IUnQ�DUEHWVOHGQLQJHQ��

%nGH�DUEHWVOHGDUH�RFK�\UNHVDUEHWDUH�I|UHVOnU�DWW�GH�DUEHWVPHWRGHU�VRP�NUlYV�I|U�
PLQVNDG�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�VND�LQNOXGHUDV�L�DUEHWVEHUHGQLQJDU��Gn�L�IRUP�DY�
SODQHUDGH�DUEHWVURWDWLRQHU�RFK�W\GOLJDUH�DUEHWVI|UGHOQLQJ��3n�HWW DY�GH�EHV|NWD�
SURMHNWHQ�KDU�DUEHWHW�PHG�ElWWUH�SODQHULQJ�UHGDQ�SnE|UMDWV��KlU�XSSPXQWUDV�DWW�
YDUMH�\UNHVDUEHWDUH�XWI|U DOOD�DUEHWVPRPHQW�L�HWW�VYHS�LVWlOOHW�I|U�DWW�GHOD�XSS�
PRPHQWHQ��WLOO�H[HPSHO�YLG�UHVQLQJ�DY�LQQHUYlJJDU��,VWlOOHW�I|U�DWW�I|UVW�PRQWHUD�
DOOD�VWRPPDU��VHGDQ�JLSVD�DOOD�VWRPPDU�RFK�Vn�YLGDUH��XWI|UV�PRPHQWHQ� L�HWW�
VYHS�� 6WRPPRQWHULQJ�RFK�JLSVQLQJ� IlUGLJVWlOOV� L� HWW� UXP� LQQDQ�PDQ�SnE|UMDU�
QlVWD��3n�GHW�KlU�VlWWHW�EOLU�LQWH�DUEHWVXSSJLIWHUQD�OLND�PRQRWRQD�HIWHUVRP�DUEHWH�
PHG�VDPPD�PDVNLQ�XQGHU�HQ�KHO�GDJ�XQGYLNV��
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)|OMDQGH�NDSLWHO�LQOHGV�PHG�DYVQLWW�����GlU�HQ�DQDO\V�DY�DUEHWHWV�PHWRG�RFK�JH�
QRPI|UDQGH�XWI|UV��VHGDQ�I|OMHU�HQ�GLVNXVVLRQ�DY�GHW�UHVXOWDW�VRP�SUHVHQWHUDWV�L�
NDSLWHO����'LVNXVVLRQHQ�lU�XSSGHODG�L�DYVQLWW����²��� RFK�EHKDQGODU�GHW�UHVXOWDW�
VRP�UHGRYLVDWV�L�WLOOK|UDQGH�DYVQLWW����²�����6OXWOLJHQ�GLVNXWHUDV�\WWHUOLJDUH V\Q�
SXQNWHU RFK�WDQNDU�VRP�WLOONRPPLW�XQGHU�DUEHWHWV�JnQJ�L�DYVQLWW�����

����0HWRG�RFK�JHQRPI|UDQGH

9DOHW�DY�HQ�NYDOLWDWLY�LQWHUYMXPHWRG�JUXQGDGHV�L�DWW�GH�WLOOIUnJDGH�VNXOOH�NXQQD�
JH�VLQ�SHUVRQOLJD�ELOG�DY�DUEHWHW�PHG�YLEUDWLRQHU��GHWWD�I|U�DWW�XQGHUV|ND�KXU�
LQVWlOOQLQJHQ�WLOO�YLEUDWLRQVVNDGRU�VHU�XW�L�SUDNWLNHQ�KRV�YDUMH�HQVNLOG�LQGLYLG��
1lU�GHQ�NYDOLWDWLYD�PHWRGHQ�YDOGHV�IDQQV�HQ�ULVN�DWW�VYDUHQ�VNXOOH�EOL�VYnUD�DWW�
XWYlUGHUD�� HIWHUVRP�GHQ� NYDOLWDWLYD�PHWRGLNHQ� |SSQDU� XSS� I|U� SHUVRQOLJ� UH�
IOHNWLRQ��'HW�VRP�XSSWlFNWHV�VQDEEW�YDU�GRFN�DWW�VYDUHQ�IUnQ�GH�ROLND�UHVSRQ�
GHQWHUQD�OLNQDGH�YDUDQGUD�RFK�LQWH�DOOV�YDU�VYnUD�DWW�XWYlUGHUD��(Q�P|MOLJ�DQ�
OHGQLQJ�WLOO�GHWWD�YDU�DWW IOHUD�DY�GH�WLOOIUnJDGH�QlPQGH�DWW�GH�KDGH�GLVNXWHUDW�
lPQHW�PHG�VLQD�NROOHJRU�LQQDQ�LQWHUYMXHUQD�I|U�DWW�I|UEHUHGD�VLJ��QnJRW�VRP�NDQ�
KD�SnYHUNDW KXUXYLGD�GHQ�WLOOIUnJDGH�VYDUDGH�XWLIUnQ�VLQD�HJQD�nVLNWHU�HOOHU�XWL�
IUnQ�YDG�VRP�KDGH�GLVNXWHUDWV� L�JUXSS� WLGLJDUH��'HVVXWRP�KDGH�QnJUD�DY�GH�
WLOOIUnJDGH OlVW�Sn�RP�YLEUDWLRQVVNDGRU�LQI|U�LQWHUYMXQ�YLONHW�NDQ KD ELGUDJLW�WLOO�
DWW�GH�JDY LQWU\FN�DY�DWW�KD�VW|UUH�NXQVNDS�RP�lPQHW�lQ�YDG�GH�HJHQWOLJHQ�KDGH��
'HQQD�IHONlOOD�lU�GRFN�VYnU DWW�XQGYLND��HIWHUVRP�LQIRUPDWLRQ�RP�LQWHUYMXHUQD�
PnVWH�JHV�L�I|UYlJ�Sn�SURMHNWHQ�I|U�DWW�NXQQD�JHQRPI|UDV��RFK�GlUPHG�PHGI|U�
P|MOLJKHW WLOO�I|UEHUHGHOVHU��

,QWHUYMXHUQD�I|OMGH�HQ�VHPLVWUXNWXUHUDG�IRUP�YLONHW�ELGURJ�WLOO�DWW�UHVXOWDWHW�ILFN
HQ�K|J�WURYlUGLJKHW��1nJUD�UHVSRQGHQWHU�YDU�YlOGLJW�NRUWD�L�VLQD�IRUPXOHULQJDU�
PHQ�NXQGH�YLG�I|OMGIUnJRU�VYDUD�PHU�XWI|UOLJW��+lU�ILQQV�GRFN�HQ�ULVN�DWW�I|OMG�
IUnJRUQD�VRP�VWlOOGHV�YDU�ULNWDGH�HOOHU�EDUD�IRNXVHUDGH�Sn�HQ�GHO�DY�SUREOHPHW�
RFK�DWW�GH�WLOOIUnJDGH�HJHQWOLJHQ�NXQGH�PHU�RP�lPQHW�lQ�YDG�GH�EHUlWWDGH��PHQ�
DWW�GHQQD�NXQVNDS�LQWH�HIWHUIUnJDGHV�

)|U�DWW�WD�UHGD�Sn�KXU�WMlQVWHPlQ��PHG DUEHWVXSSJLIWHU�XWDQ�GLUHNW�NRSSOLQJ�WLOO�
SURGXNWLRQHQ��DUEHWDU�PHG�YLEUDWLRQHU�VNLFNDGHV IUnJRU XW YLD�H�SRVW��$WW�GHVVD�
IUnJRU�EHVYDUDGHV�YLD�VNULIW�DY�GHQ�WLOOIUnJDGH�RFK�LQWH�JHQRP�PXQWOLJ�LQWHUYMX�
JHU�HQ�YLVV�RVlNHUKHW�L�GHOV�KXU�IUnJDQ�KDU�WRONDWV��GHOV�L�KXUXYLGD GH�WLOOIUnJDGH�
KDU�VYDUDW�HIWHU�ElVWD�I|UPnJD�Gn GH�LQWH�VWlOOWV�QnJUD�XWPDQDQGH�I|OMGIUnJRU�

����.XQVNDS�RP�YLEUDWLRQVVNDGRU

5HVXOWDWHW�L�DYVQLWW�����YLVDU�DWW�GH�IOHVWD�DQVWlOOGD�KDU�EHJUlQVDG�NXQVNDS�RP�
YLEUDWLRQVVNDGRU��GH�lU�YlO�PHGYHWQD�RP�YDG�VRP�RUVDNDU�YLEUDWLRQVVNDGRU�RFK�
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YLOND�V\PWRP�VRP�WLOONRPPHU��PHQ�GH�VDNQDU�NXQVNDS�RP�KXU�VNDGDQ�NDQ�DU�
EHWDV�ERUW�RFK�XQGYLNDV��9DG�GHWWD�NDQ�EHUR�Sn�GLVNXWHUDV�YLGDUH�L�DYVQLWW������

)OHUD�DY�GH�WLOOIUnJDGH�XWWU\FNHU�DWW�GH�NlQQHU�DY�VNDGDQ��YLVVD�UHGDQ�L�XQJ nOGHU��
PHQ�DWW�GH�LQWH�J|U�QnJRW�nW�GHW�HOOHU�UHIOHNWHUDU�VSHFLHOOW�P\FNHW�|YHU�YDG�GHW�
LQQHElU�DWW�GH�NlQQHU�DY�V\PWRP��0nQJD�PRWLYHUDU�GHWWD�EHWHHQGH�PHG�DWW�GHW�
lU�VYnUW�DWW�NRQWUROOHUD�VNDGDQ�HIWHUVRP�GHQ�´NRPPHU�VP\JDQGHVµ��QnJRW�VRP�
YLG�QlUPDUH�HIWHUWDQNH�lU�HQ�I|UNODULQJ�VRP�E|U�LIUnJDVlWWDV��6NXOOH�PDQ�MlPI|UD�
HQ�RO\FND�RUVDNDG�DY�WLOO�H[HPSHO�IDOODQGH�I|UHPnO�IUnQ�K|J�K|MG�PHG�HQ�DUEHWV�
VNDGD�RUVDNDG�DY�IOHUD�nUV�DUEHWH�PHG�YLEUDWLRQHU��NDQ�W\FNDV�DWW�DUEHWVVNDGDQ�
lU�EHW\GOLJW�HQNODUH�DWW�I|UXWVH�RFK�I|UHE\JJD�lQ�YDG�RO\FNDQ�lU��-XVW�HIWHUVRP�
YLEUDWLRQVVNDGRU�´NRPPHU� VP\JDQGHVµ�JHV� WLGVPlVVLJW�JRGD� I|UXWVlWWQLQJDU�
DWW�I|UHE\JJD�RFK�I|UKLQGUD�DWW�VNDGDQ�LQWUlIIDU��$WW�\UNHVDUEHWDUH�XSSOHYHU�YLE�
UDWLRQVVNDGRU�VRP�VYnUNRQWUROOHUDGH�NDQ�VQDUDUH�KDQGOD�RP DWW�V\PWRPHQ�lU�
OlWWD�DWW�I|UELVH�HIWHUVRP�GH�LQWH�J|U�VLJ�SnPLQGD�WLOOUlFNOLJW�W\GOLJW�I|UUlQ�GHW lU�
I|UVHQW�DWW�VWRSSD�VNDGDQ��

����,QVWlOOQLQJDU�WLOO�YLEUDWLRQVVNDGRU

7URWV�DWW�PDMRULWHWHQ�DY�GH�WLOOIUnJDGH��EnGH�\UNHVDUEHWDUH�RFK�WMlQVWHPlQ��VWlOOHU�
VLJ�QHJDWLYW�WLOO�YLEUDWLRQVVNDGRU�RFK�VHU�DOOYDUOLJW�Sn�GHVV�NRQVHNYHQVHU�ILQQV�
HQ�XQGHUOLJJDQGH�DFFHSWDQV�WLOO�DWW�NROOHJRU�RFK�DQGUD�DQVWlOOGD�EOLU�VNDGDGH��
6RP�YLVDV�L�DYVQLWW�����lU�VNDGHDQWDOHW�K|JW�RFK�GH�IOHVWD�WLOOIUnJDGH�KDU�VMlOYD�
NlQW�DY�V\PWRP�HOOHU�NlQQHU�QnJRQ�Sn�DUEHWVSODWVHQ�VRP�KDU�GUDEEDWV�DY�YLE�
UDWLRQVVNDGRU��7URWV�GHWWD�YHUNDU�GHW�LQWH�VWlOODV�K|JUH�NUDY�Sn�DUEHWHW�PHG�DWW�
UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU��XWDQ�DUEHWHW�IRUWVlWWHU�VRP�YDQOLJW�RFK�I|UVYDUDV�PHG�DWW�
µGHW�lU�Vn�GHW�IXQJHUDU�L�EUDQVFKHQµ��$WW�\UNHVDUEHWDUQD�LQWH�VWlOOHU�K|JUH�NUDY�
Sn�DWW�UHGXFHUD�DUEHWHW�PHG�YLEUDWLRQHU�NDQ�EHUR�Sn�DWW�GH�XSSOHYHU�HWW�PRWVWnQG�
IUnQ�DUEHWVOHGQLQJHQ�QlU�GHW�NRPPHU�WLOO�|QVNHPnO�RFK�V\QSXQNWHU�JlOODQGH�Un�
GDQGH� DUEHWVVlWW��.DQVNH� KDU� VDPPD� V\QSXQNWHU� WDJLWV� XSS� YLG� WLGLJDUH� WLOO�
IlOOHQ�XWDQ�UHVXOWDW�YLONHW�PLQVNDW�PRWLYDWLRQHQ�WLOO�DWW�YLOMD�YDUD�PHG�RFK�Sn�
YHUND��'HW�NDQ�lYHQ�EHUR�Sn�DWW�\UNHVDUEHWDUQD�GLVNXWHUDU�SUREOHP�VLQVHPHOODQ�
PHQ�DWW�nVLNWHUQD�DOGULJ�QnU�IUDP�WLOO�DUEHWVOHGQLQJHQ��HYHQWXHOOW�Sn�JUXQG�DY�DWW�
LQJHQ�DY�\UNHVDUEHWDUQD�YLOO�WD�Sn�VLJ�XSSJLIWHQ�VRP�I|UPHGODUH�Gn�GHW�NDQ�VHV�
VRP�DWW�PDQ�lU�GHQ�HQGD�Sn�DUEHWVSODWVHQ�VRP�´NODJDUµ��

����$QVYDUVI|UGHOQLQJ�RFK�DUEHWVVlWW

,�I|OMDQGH�DYVQLWW�GLVNXWHUDV�GHW�UHVXOWDW�VRP�UHGRYLVDV�L�WLGLJDUH�DYVQLWW������'LV�
NXVVLRQHQ�lU�XSSGHODG�L�DYVQLWW�������RFK�������VRP�EHKDQGODU�UHVXOWDW�JlOODQGH�
DQVYDUVI|UGHOQLQJ�UHVSHNWLYH�DUEHWVVlWW�
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������$QVYDUVI|UGHOQLQJ

'HW�YHUNDU�UnGD�RNODUKHWHU�QlU�GHW�NRPPHU�WLOO�DQVYDUVI|UGHOQLQJ�DY�DUEHWH�PHG�
DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU��8QGHU�LQWHUYMXHUQD�XSSOHYGHV�HQ�DYVDNQDG�DY�VDPDU�
EHWH��<UNHVDUEHWDUQD�XWWU\FNHU�DWW�GH�J|U�YDG�GH�NDQ�Sn�HJHQ�KDQG�I|U�DWW�UHGX�
FHUD�DUEHWHW�PHG�YLEUDWLRQHU�RFK�Sn�VDPPD�VlWW�EHVNULYHU�WMlQVWHPlQQHQ�VLQD�
LQVDWVHU�I|U�DWW�PLQVND�ULVNHQ�I|U�YLEUDWLRQVVNDGRU��PHQ�VDPVSHOHW�GHP�HPHOODQ�
YHUNDU�GHW�LQWH�UHIOHNWHUDV�|YHU��$QVYDUHW�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU YHUNDU�DQVHV�
OLJJD EDUD Sn�\UNHVDUEHWDUQD�HOOHU�EDUD�Sn�WMlQVWHPlQQHQ��LVWlOOHW�I|U�DWW�GH�ROLND�
\UNHVJUXSSHUQD�WDU�JHPHQVDPW�DQVYDU��

(QOLJW�6NDQVNDV�LQWHUQZHEE�lU�GHW�QlUPDVWH�FKHI�VRP�DQVYDUDU�I|U�DWW�JH�LQIRUP�
DWLRQ�RFK�XWELOGQLQJ�RP�YLEUDWLRQVVNDGRU�RFK�DWW�SURGXNWLRQVFKHI�RFK�DUEHWVOH�
GDUH�DQVYDUDU�|YHU�KDQWHULQJ�DY�YLEUHUDQGH�YHUNW\J�Sn�DUEHWVSODWVHQ�>��@��$WW�
GHW�lU�DUEHWVOHGQLQJHQV�DQVYDU�DWW�LQIRUPHUD�RFK�XWELOGD�RP�VNDGDQ�EHW\GHU�LQWH�
DWW�\UNHVDUEHWDUQD�lU�KHOW�XWDQ�DQVYDU��GHW�lU�KlU�GHW�EHK|YV�HWW�VDPVSHO��,�VWlOOHW�
I|U�DWW�\UNHVDUEHWDUH�OlJJHU�DOOW�DQVYDU�Sn�DUEHWVOHGQLQJHQ�HOOHU�WYlUWRP��NUlYV�
LQWHUDNWLRQ�I|U�DWW�Sn�ElVWD�VlWW�DUEHWD�ERUW�YLEUDWLRQHU��$OOWVn�EHK|YHU�DUEHWVOHG�
QLQJHQ�WD�VLWW�DQVYDU�RFK�DNWLYW�DUEHWD�I|U�DWW�JH�GH�ElVWD�I|UXWVlWWQLQJDUQD�I|U�
PLQVNDW�DUEHWH�PHG�YLEUDWLRQHU��VDPWLGLJW�VRP�\UNHVDUEHWDUQD�PnVWH�WD�VLWW�DQ�
VYDU�RFK�XWQ\WWMD�GH�I|UXWVlWWQLQJDU�VRP�JHV��'HQQD�V\Q�Sn�DQVYDUVI|UGHOQLQJ�
VWlUNV�lYHQ�DY�$UEHWVPLOM|YHUNHW�VRP�VNULYHU�I|OMDQGH�JlOODQGH�DQVYDU�I|U�DWW�
PLQVND�YLEUDWLRQHU��´'X�VRP�lU�DUEHWVJLYDUH�lU�DQVYDULJ�I|U�DWW�I|UHVNULIWHUQD�
RP�YLEUDWLRQHU�I|OMV��PHQ�GX�VRP�DUEHWVWDJDUH�PnVWH�KMlOSD�WLOO�RFK I|OMD�GH�DQ�
YLVQLQJDU�GX�InU�µ�>��@�

������$UEHWVVlWW

1lU�GHW�NRPPHU�WLOO�DUEHWVVlWW�DQVnJ�IOHUD�DY�GH�WLOOIUnJDGH�DWW�6NDQVNDV�DUEHWH�
PHG�YLEUDWLRQHU�lU�RWLOOUlFNOLJW��WURWV�GHQ�LQIRUPDWLRQ�RFK�GH�UnG�VRP�ILQQV�WLOO�
JlQJOLJD�L�WLOOK|UDQGH NDSLWHO�L�9VDD�Sn�6NDQVNDV�LQWHUQZHEE��'HW�YLVDGH�VLJ�DWW�
HQGDVW�HWW�InWDO�DY�GH�WLOOIUnJDGH�YDU�EHNDQWD�PHG�GHWWD�NDSLWHO�YLONHW�I|UNODUDU�
YDUI|U�GH�DUEHWVPHWRGHU�VRP�EHVNULYV�GlU�VlOODQ�DQYlQGV�L�SURMHNWHQ��$WW�\UNHV�
DUEHWDUQD�LQWH�KDU�EHNDQWDW�VLJ�PHG�9VDD�HOOHU�JHQRPI|UW�H�OHDUQLQJ�DQJnHQGH�
YLEUDWLRQHU�NDQ�EHUR�Sn�DWW�GH� LQWH�WLOOKDQGDKnOOV�GDWRU� L DUEHWHW��GHWWD�KLQGHU�
VNXOOH�GRFN�HQNHOW�NXQQD�HOLPLQHUDV�PHG�KMlOS�DY�I\VLVND�XWELOGQLQJVWLOOIlOOHQ�
GlU�\UNHVDUEHWDUQD�EnGH�NDQ�In�GLVNXWHUD�RFK�JHV�LQIRUPDWLRQ�RP�lPQHW��'HVV�
XWRP�VND�\UNHVDUEHWDUQD�XWPDQDV�DWW�DQYlQGD�9VDD�DSSHQ�Sn�VLQD�DUEHWVWHOHIR�
QHU�I|U�DWW�I|UQ\D�RFK�E\JJD�Sn�VLQD�NXQVNDSHU��bYHQ�WMlQVWHPlQQHQ�EHK|YHU�
SnPLQQDV�RP�YLEUDWLRQHU��NDQVNH�L�IRUP�DY�NRQWLQXHUOLJD�XWVNLFN�IUnQ�6NDQVND�
HOOHU�ZRUNVKRSV�Sn�SURMHNW���GLVWULNWV� HOOHU�UHJLRQVQLYn��)|UHWDJHW�PnVWH�GHVVX�
WRP�VH�WLOO�DWW�NRQWLQXHUOLJW�I|UElWWUD�RFK�XSSGDWHUD�9VDD��Gn�NDSLWOHW�RP�YLEUDW�
LRQHU�HQGDVW�LQQHKnOOHU�HWW�EHJUlQVDW�DQWDO�H[HPSHO�Sn�DUEHWVVlWW I|U�UHGXFHULQJ�
DY�YLEUDWLRQHU��'HW�VDNQDV�VYDU�Sn�IUnJRU�VRP�WLOO�H[HPSHO��9DG�VND�\UNHVDUEH�
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WDUQD�J|UD�UHVWHQ�DY�DUEHWVGDJHQ�HIWHU�GH XSSQnWW�JUlQVYlUGHW"�RFK�9DG�lU�PD[�
LPDOW�DQWDO�\UNHVDUEHWDUH�VRP�NDQ�WLOOGHODV�VDPPD�DUEHWVPRPHQW�I|U�DWW�DUEHWV�
URWDWLRQHU�VND�NXQQD�IXQJHUD�L�SUDNWLNHQ"�

(WW�DQQDW�KMlOSPHGHO�I|U�DWW�XSSQn�UlWW�DUEHWVVlWW�lU�SRlQJPHWRGHQ��GHW�ILQQV�
GRFN�SDUDPHWUDU�VRP�J|U�DWW�GHQQD�PHWRG�LQWH�DOOWLG�lU�KHOW�SnOLWOLJ��3RlQJPH�
WRGHQ�JHU�HQGDVW HQ�XSSVNDWWQLQJ�DY�GHQ GDJOLJD�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJHQ�RFK�
EDVHUDV�Sn�WLOOYHUNDUGDWD��'HWWD�J|U�DWW�IDNWRUHU�VRP�GULIWI|UKnOODQGHQ�RFK�VOL�
WDJH��RPJLYQLQJHQV�OXIWWHPSHUDWXU�RFK�DUEHWVWDJDUHQV�NURSSVWHPSHUDWXU�VDPW�
YLONHW�PDWHULDO�VRP�EHDUEHWDV�LQWH�WDV�KlQV\Q�WLOO��YLONHW�NDQ�JH�PLVVYLVDQGH�UH�
VXOWDW�Gn�GHW�WLOO�H[HPSHO�lU�VWRU�VNLOOQDG�Sn�DWW�ERUUD�KnO�L�EHWRQJ�MlPI|UW�PHG�L�
JLSV��$QJLYHW�DFFHOHUDWLRQVYlUGH�lU�DOOWVn�LQWH�KHOW�SnOLWOLJW�RFK�EHK|YHU�GlUI|U�
WRONDV�PHG�RPWDQNH�� VSHFLHOOW� QlU�GHQ�GDJOLJD�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJHQ� OLJJHU�
QlUD�JUlQVYlUGHW��

)OHUD�WLOOIUnJDGH�\UNHVDUEHWDUH�XWWU\FNWH�lYHQ�HWW�PRWVWnQG�WLOO�SRlQJPHWRGHQ��
'H�KDU�XQGHU�QnJUD�WLOOIlOOHQ�I|UV|NW�EHUlNQD�VLQ�GDJOLJD�YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�
PHQ�IOHUD�DY�GHP�XWWU\FNHU�DWW�GH�|YHUVWLJHU�JUlQVYlUGHW�UHGDQ�XQGHU�VLQD�I|UVWD�
WLPPDU�Sn�DUEHWHW�RFK�GlUI|U�LQWH�VHU�DWW�PHWRGHQ�IXQJHUDU�VRP�KMlOSPHGHO��'HW�
VRP�E|U�XSSPlUNVDPPDV�lU�GRFN�DWW�GHW�lU�SRlQJPHWRGHQ�VRP�LIUnJDVlWWV�LVWlO�
OHW�I|U�DUEHWVVlWWHW��2P�$UEHWVPLOM|YHUNHW�WDU�IUDP�HQ�PHWRG�I|U�DWW�EHUlNQD�QlU�
YLEUDWLRQVH[SRQHULQJ�EOLU�VNDGOLJ�E|U�GHQ�VHV�VRP�HWW� IDFLW��2P�PDQ�Gn�XSS�
WlFNHU�DWW�PDQ�YDUMH�GDJ�|YHUVWLJHU�JUlQVYlUGHW�NDQ�PDQ�W\FND�DWW�DUEHWVVlWWHW�
E|U�LIUnJDVlWWDV�VQDUDUH�lQ�SRlQJPHWRGHQ��,VWlOOHW�I|U�DWW�WlQND�´GHQ�KlU�PHWR�
GHQ�IXQJHUDU�LQWH�L�YnUW�DUEHWHµ�E|U�WDQNDUQD�LVWlOOHW�YDUD�´RM��YL�lU�OnQJW�|YHU�
JUlQVYlUGHW��YDG�lU�GHW�YL�J|U�IHO�L�YnUW�DUEHWVVlWW"µ��+lU�XSSOHYV�HQ�NRQVHUYDWLY�
LQVWlOOQLQJ� WLOO� I|UlQGULQJ� DY� DUEHWVVlWW� YLONHW� RIWD� I|UVYDUDV�PHG� DUJXPHQWHW�
´GHW�lU�VnKlU�YL�DOOWLG�KDU�DUEHWDWµ��PHQ�NDQVNH�lU�GHW�DUJXPHQWHW�HJHQWOLJHQ�HQ�
I|UNODULQJ�WLOO�YDUI|U�DUEHWVWDJDUH�OlQJH�KDU�GUDEEDWV�DY�DOOYDUOLJD�YLEUDWLRQVVND�
GRU��

$UEHWVOHGQLQJHQV�DUEHWH�PHG�YLEUDWLRQHU�lU�VWDUNW�NRSSODW�WLOO�GH�PDVNLQHU�VRP�
DQYlQGV��GHWWD�YHUNDU�YDUD�GHQ�VW|UVWD�nWJlUG�VRP�YLGWDV�I|U�DWW�UHGXFHUD�YLE�
UDWLRQHU��6RP�QlPQV�L�DYVQLWW�����lU�PDVNLQHUQD�GRFN�LQWH�GHW�HQGD�VRP�NUlYV�
I|U�DWW�DUEHWD�ERUW�YLEUDWLRQHU��lYHQ�RP�GHW�lU�HWW�VWHJ�L�UlWW�ULNWQLQJ��*HQRP�DWW�
DQYlQGD� PDVNLQHU� PHG� EUD� YLEUDWLRQVGlPSQLQJ� PLQVNDU� LQWH� EDUD� SnIUHVW�
QLQJHQ�Sn�NURSSHQ�XWDQ�PDVNLQHQV�OLYVOlQJG�I|UOlQJV�lYHQ��*HQRP�DWW�UHGX�
FHUD�YLEUDWLRQHU�LQQH�L�HQ�PDVNLQ�PLQVNDU�I|UVOLWQLQJHQ�DY�PDVNLQHQV�VPnGHODU�
RFK�PDVNLQHQ�KnOOHU�OlQJUH��$WW�N|SD�LQ�EUD�PDVNLQHU�PHG�YLEUDWLRQVGlPSQLQJ�
lU�G\UW��YLONHW�NDQ�YDUD�HWW�KLQGHU�L�DUEHWHW�PHG�DWW�PLQVND�YLEUDWLRQHU��PHQ�GHW�
NDQ�Sn�OlQJUH�VLNW�lYHQ�YDUD�HNRQRPLVNW�O|QVDPW�HIWHUVRP�PDVNLQHUQD�LQWH�EH�
K|YHU�VHUYDV�HOOHU�E\WDV�XW�OLND�RIWD�>��@�

2DYVHWW�KXU�Q\D�PDVNLQHUQD VRP�DQYlQGV�lU�NRPPHU�GH�JH�XSSKRY�WLOO�HQ�YLVV�
PlQJG�YLEUDWLRQHU��lYHQ�RP�GHW�lU�HQ�EHW\GOLJW�PLQGUH�PlQJG�lQ�L�JDPOD�VOLWQD�
PDVNLQHU��'lUI|U�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�DUEHWVOHGQLQJHQ�J|U�GHW�HQNHOW�I|U�\UNHVDUEH�
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WDUQD�DWW�WD�UHGD�Sn�YDUMH�PDVNLQV�DFFHOHUDWLRQVYlUGH��HIWHUVRP�YlUGHW�NDQ�YDUL�
HUD�lYHQ�EODQG�VDPPD�W\S�DY�YHUNW\J�Sn�JUXQG�DY�ROLND�PRGHOO��(IWHUVRP PD�
VNLQHUQDV�WLOOK|UDQGH�EURVFK\UHU�PnQJD�JnQJHU�lU�YlOGLJW�OnQJD�NDQ�HQ�O|VQLQJ�
YDUD� DWW� PlUND� XSS� YDUMH� PDVNLQ� PHG� PRWVYDUDQGH� DFFHOHUDWLRQVYlUGH� RFK�
HYHQWXHOOW�KXU�PnQJD�SRlQJ�SHU�PLQXW�VRP�PDVNLQHQ�JHU�XSSKRY�WLOO�HQOLJW�SR�
lQJPHWRGHQ��

����7LG

8QGHU�DUEHWHWV�JnQJ�KDU�GHW�XQGHUV|NWV�HWW�IOHUWDO�ROLND�DQOHGQLQJDU�WLOO�YDUI|U�
YLEUDWLRQVVNDGRU� IRUWIDUDQGH� lU� Vn� YDQOLJW� I|UHNRPPDQGH�� 7LOO� HQ� E|UMDQ� OnJ�
VWRUW� IRNXV�Sn�DWWLW\GHU�RFK�EHWHHQGHQ�KRV�GH�DQVWlOOGD�HIWHUVRP�GHW� WURGGHV�
YDUD�HQ�DY�GH�IUlPVWD�DQOHGQLQJDUQD�WLOO�VNDGDQV�K|JD�I|UHNRPVW��5HVXOWDWHW�L�
DYVQLWW����²��� PRWEHYLVDGH�GRFN�GHQ�WHRULQ�RFK�IRNXV�IO\WWDGHV�WLOO�UnGDQGH�DU�
EHWVVlWW��bYHQ�KlU�SnVWnU�GH�WLOOIUnJDGH��IUlPVW�DUEHWVOHGQLQJHQ��DWW�DUEHWVVlWWHW�
I|U�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU UHGDQ�DQSDVVDV�Sn ElVWD�VlWW�HIWHU�GH�I|UXWVlWWQLQJDU�
VRP�ILQQV��lYHQ�RP�GHW�ILQQV�PRPHQW�VRP�NDQ�I|UElWWUDV��8WUXVWQLQJHQ�lU�lYHQ�
GHQ�DQSDVVDG�I|U�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU��Vn�YDG�JUXQGDU�VLJ�SUREOHPHW�PHG�
YLEUDWLRQVVNDGRU�L"�

(Q�WDQNH�lU�DWW�GHW�KDQGODU�RP�WLGVEULVW��,�DYVQLWW�����I|UNODUDU�IOHUD�DY�GH�WLOOIUn�
JDGH�DWW�GH�LQWH�KLQQHU�PHG�DUEHWVURWDWLRQHU�RFK�DWW�SRlQJPHWRGHQ�LQWH�IXQJH�
UDU� HIWHUVRP�GH�PnVWH� |YHUVWLJD� JUlQVYlUGHW� I|U� DWW� IlUGLJVWlOOD� DUEHWHW� L� WLG��
%\JJEUDQVFKHQ� lU� L� VLJ� HQ� EUDQVFK� PHG� K|JW� WHPSR� RFK� VRP� VW\UV� RHUK|UW�
P\FNHW�DY�WLG�RFK�SHQJDU��$UEHWVVlWW�VND�KHOD�WLGHQ�EOL�PHU�RFK�PHU�HIIHNWLYD�I|U�
DWW� VSDUD� WLG� RFK� GlUPHG� SHQJDU�� QnJRW� VRP� W\YlUU� J|U� DWW� VlNHUKHWVDUEHWH�
PnQJD�JnQJHU�EOLU�OLGDQGH��

$WW�I|UKLQGUD�YLEUDWLRQVVNDGRU�NUlYHU�MXVW�WLG��6RP�EHVNULYV�L�DYVQLWW�����lU�GHW�
RHUK|UW�YLNWLJW�PHG�H[SRQHULQJVYLOD�I|U�DWW�YLEUDWLRQVVNDGRU�VND�I|UEOL�|YHUJn�
HQGH�RFK�LQWH�EHVWnHQGH��WLG�VRP�W\YlUU�LQWH�YLVDWV VLJ�ILQQDV�DOOD�JnQJHU�Sn�GH�
SURMHNW�VRP�EHV|NWV�XQGHU�DUEHWHW�PHG�GHQQD�UDSSRUW��'HW�JnU�DWW�VNDSD�WLG�I|U�
DUEHWVURWDWLRQHU�RFK�H[SRQHULQJVYLOD�UHGDQ�PHG�UnGDQGH�DUEHWVVlWW��PHQ�GHW�lU�
VYnUW�RFK�NRPPHU�PHVW�WUROLJW�VNH�Sn�EHNRVWQDG�DY�QnJRW�DQQDW�YLNWLJW�DUEHWV�
PRPHQW��3RQHUD�DWW�6NDQVND�EHVOXWDU�RP�DWW� I|UOlQJD�DOOD�VLQD�SURMHNW� I|U�DWW�
KLQQD�PHG�DUEHWVURWDWLRQHU�RFK�H[SRQHULQJVYLOD��'HWWD�VNXOOH�OHGD�WLOO�DWW�DQGUD�
VWRUD�I|UHWDJ�VNXOOH�NXQQD�XWI|UD�VDPPD�DUEHWH�Sn�NRUWDUH�WLG�RFK�GlUPHG�WLOO�
HWW�ELOOLJDUH�SULV��'HWWD�VNXOOH L�VLQ�WXU�OHGD�WLOO�DWW 6NDQVND VNXOOH I|UORUD�SURMHNW�
WLOO�GH�DQGUD�I|UHWDJHQ��'HW�KlU�WURV�YDUD�HQ�DY�DQOHGQLQJDUQD�WLOO�DWW�DUEHWVVlWW�
IRUWVlWWV�DWW�DQYlQGDV�WURWV�DWW�GHW�LQWH�lU�GHW�RSWLPDOD�XU�DUEHWVPLOM|V\QSXQNW��
PDQ�KDU�KHOW�HQNHOW�LQWH�UnG�DWW�J|UD�I|U�VWRUD�I|UlQGULQJDU�WLGVPlVVLJW�L SUR�
MHNWHQ��)|U�DWW�lQGUD�GHWWD�EHK|YHU�KHOD�EUDQVFKHQ�WD�HWW�JHPHQVDPW�EHVOXW�RFK
ODJVWLIWD�WLG�I|U�DUEHWVPLOM|�
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'HWWD�lU�UDSSRUWHQV�DYVOXWDQGH�NDSLWHO�GlU�DUEHWHWV�VOXWVDWV�RFK�UHNRPPHQGDW�
LRQHU�I|U�I|UElWWUDW�DUEHWH�PHG�UHGXFHULQJ�DY�YLEUDWLRQHU�SUHVHQWHUDV�L�DYVQLWW�
�����6OXWOLJHQ�JHV�I|UVODJ�Sn�IRUWVDWWD�XQGHUV|NQLQJDU�LQRP�RPUnGHW�L�DYVQLWW����

����6OXWVDWV�RFK�UHNRPPHQGDWLRQHU

(IWHU�HQ�DQDO\V�DY�UHVXOWDWHW�VDPW�JHQRPI|UG�GLVNXVVLRQ�GUDV�VOXWVDWVHQ�DWW�SUR�
EOHPHW�PHG�YLEUDWLRQVVNDGRU WLOO�VWRU�GHO�EHURU�DY�WLGVEULVW��8W|YHU�WLGVEULVW��WURV�
RUVDNHQ�WLOO�VNDGDQ�LQWH�OlQJUH�WLOO�OLND�VWRU�GHO�YDUD�RNXQVNDS�RFK�QRQFKDODQV�
XWDQ�LVWlOOHW�HQ�NRPELQDWLRQ�DY�EULVW�L�SODQHULQJ�DY�DUEHWVVlWW�VDPW�HQ�DFFHSWDQV�
WLOO�DWW�VNDGDQ�LQWUlIIDU��

'HW�EHK|YHU�VWlOODV�K|JUH�NUDY�Sn�SODQHULQJ�DY�DUEHWVURWDWLRQHU�RFK�DQYlQGQLQJ�
DY�PHWRGHU�I|U�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU��3n�GH�SURMHNW�VRP�EHV|NWV�SODQHUDV�DU�
EHWVURWDWLRQHU� XWDQ� VW|G� IUnQ� DUEHWVOHGQLQJHQ�� YLONHW�PnQJD� JnQJHU� OHGHU� WLOO�
EULVWHU�L�URWDWLRQHQ��)|U�DWW DUEHWVURWDWLRQHU�VND�NXQQD�SODQHUDV�RFK�JHQRPI|UDV�
DY�DUEHWVOHGQLQJHQ�NUlYV�DWW�GHW�JHV�WLG�WLOO�GHWWD�L�WLGLJW�SODQHULQJVVNHGH��+lU�
EHK|YHU�GHW�DOOWVn�VNH�HQ�I|UlQGULQJ�L�SODQHULQJVDUEHWHW�I|U�DWW�L�WLGLJW�VNHGH�WD�
KlQV\Q�WLOO�RFK�XWYlUGHUD�ULVNHUQD�PHG�YLEUDWLRQHU�RFK�KXU�DUEHWVVlWW�NDQ�DQ�
SDVVDV� I|U�DWW� UHGXFHUD�GHVVD��bYHQ�GH� I|UHVNULIWHU� VRP�ILQQV�JlOODQGH�DUEHWH�
PHG�YLEUDWLRQHU�EHK|YHU�WDV ElWWUH KlQV\Q�WLOO�WLGLJDUH�L�SODQHULQJVVNHGHW�RFK�
I|OMDV�XSS�XQGHU�SURMHNWHWV�JnQJ��

'H� DQVWlOOGD� lU� YlO�PHGYHWQD� RP� DWW� NROOHJRU� RFK� GH� VMlOYD� EOLU� VNDGDGH� Sn�
JUXQG�DY�YLEUDWLRQHU��PHQ� WURWV�GHW� IRUWO|SHU�DUEHWHW� VRP�YDQOLJW�XWDQ�VW|UUH�
NUDY�Sn�I|UlQGUDW�DUEHWVVlWW��'HW�ILQQV�HWW�YLVVW�PRWVWnQG�WLOO�DWW�DUEHWVVlWW�I|U�
lQGUDV�RFK�DQSDVVDV�I|U�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU��lYHQ�RP�DWWLW\GHUQD�JlOODQGH�
YLEUDWLRQHU�lU�EHW\GOLJW�P\FNHW�PHU�WLOOP|WHVJnHQGH�lQ�YDG�VRP�I|UXWVDWWHV�LQ�
QDQ�DUEHWHW�PHG�GHQQD�UDSSRUW�VWDUWDGH��+MlOSPHGHO�I|U�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU�
EHK|YHU�LQIRUPHUDV�RP�L�VW|UUH�XWVWUlFNQLQJ�RFK�DUEHWVOHGQLQJHQ�EHK|YHU�VWlOOD�
NUDY�Sn�DWW�GHVVD�DQYlQGV��$FFHSWDQVHQ�WLOO�VNDGRU�EHK|YHU�lYHQ�HOLPLQHUDV�I|U�
DWW�\UNHVDUEHWDUQD�VND�E|UMD�VWlOOD�NUDY�Sn�ElWWUH�DUEHWVVlWW�

����)|UVODJ�Sn�IRUWVDWWD�VWXGLHU

1HGDQ�JHV�I|UVODJ�Sn�IRUWVDWWD�VWXGLHU�LQRP�lPQHW�

� *HQRPI|UD�HQ� OLNQDQGH�XQGHUV|NQLQJ�VRP�GHQQD�PHQ�PHG� IRNXV�Sn�
VNDGRU�RUVDNDGH�DY�KHONURSSVYLEUDWLRQHU��+.9��
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� (Q�XQGHUV|NQLQJ�DY�KXU�DUEHWVVlWW�L�WLGLJW�SODQHULQJVVNHGH�NDQ�DQSDVVDV�
I|U�DWW�UHGXFHUD�YLEUDWLRQHU��*nU�GHW�DWW�WLOOKDQGDKnOOD�WLG�I|U�YLEUDWLRQV�
UHGXFHUDQGH� PHWRGHU� VRP� WLOO� H[HPSHO� DUEHWVURWDWLRQHU� UHGDQ� L� SUR�
MHNWHWV� SODQHULQJVVNHGH"� 2P� LQWH�� KXU� NDQ� PDQ� Sn� DQQDW� VlWW� VNDSD�
ElWWUH�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�KLQQD�PHG�YLEUDWLRQVUHGXFHUDQGH�DUEHWHQ"

� (Q�XQGHUV|NQLQJ�PHG�V\IWH�DWW�MlPI|UD�ROLND�E\JJI|UHWDJV�DUEHWH�PHG�
DWW UHGXFHUD�YLEUDWLRQVVNDGRU��'HWWD�I|U�DWW�JH�HQ�EUHGDUH�XSSIDWWQLQJ�DY�
KXU� E\JJEUDQVFKHQV� DUEHWH� PHG� VNDGDQ� VHU� XW�� 8QGHUV|NQLQJHQ� E|U�
EODQG�DQQDW�EHKDQGOD�KXUXYLGD�GH�PHWRGHU�VRP�ILQQV�I|U�DWW�NRQWUROOHUD�
GHQ� GDJOLJD� YLEUDWLRQVH[SRQHULQJHQ� IXQJHUDU� RFK RP VDPPD� EULVWHU�
VRP�SnNRPPLWV�L�GHQQD�XQGHUV|NQLQJ�nWHUNRPPHU�lYHQ�KRV�DQGUD�I|�
UHWDJ�

� (Q�VWXGLH�L�XWYHFNOLQJHQ�DY�IMlUUVW\UGD�PDVNLQHU��.DQ�YLEUDWLRQHUV�Sn�
YHUNDQ�Sn�PlQQLVNRU�HOLPLQHUDV�JHQRP�HQ�|NDG�DQYlQGQLQJ�DY�IMlUU�
VW\UGD�PDVNLQHU�RFK�YDG�KDU�PDVNLQVW\UQLQJ�I|U�LQYHUNDQ�Sn�DUEHWVPLOM|�
RFK�DUEHWVI|UKnOODQGHQ"

� 8QGHUV|ND�KXU�XSSNRPVWHQ�DY�YLEUDWLRQHU�VNLOMHU�VLJ�PHOODQ�E\JJQDW�
LRQHU�L�YLUNH�MlPI|UW�PHG�L�EHWRQJ��,�GHQQD�VWXGLH NRP�E\JJQDWLRQHU�L�
YLUNH�XSS�VRP�I|UVODJ�Sn�KXU�YLEUDWLRQHU�NDQ�UHGXFHUDV��GHWWD�I|UElWW�
ULQJVI|UVODJ�E|U�XQGHUV|NDV�YLGDUH�I|U�DWW�VH�RP�UHVXOWDWHW�JHU�HQ�EHW\�
GDQGH�VNLOOQDG��+XU�VWRU�SnYHUNDQ�KDU�YDO�DY�PDWHULDO�Sn�GHQ�GDJOLJD�
YLEUDWLRQVH[SRQHULQJHQ�L�MlPI|UHOVH�PHG�YDO�DY�DUEHWVVlWW"
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>�@�$)$�)|UVlNULQJ��$UEHWVRO\FNRU�RFK�VMXNVNULYQLQJDU�L�E\JJEUDQVFKHQ��0DUV������

>�@�6NDQVND�6YHULJH�$%��.RUW�RP�6NDQVND
KWWSV���ZZZ�VNDQVND�VH�RP�VNDQVND�VNDQVND�L�VYHULJH�NRUW�RP�VNDQVND�
�+lPWDG�������������

>�@�6NDQVND�6YHULJH�$%��9nUW�VlWW�DWW�DUEHWD��9VDD����������,QWHUQW�PDWHULDO��
KWWSV���RQH�VNDQVND�FRP�VY�VH�P\�XQLW�RUJDQL]DWLRQDO�XQLWV�VNDQVND�VYH�
ULJH�YDUD�DUEHWVVDWW�YDUW�VDWW�DWW�DUEHWD�YVDD�
�+lPWDG�������������

>�@�$)$�)|UVlNULQJ��$UEHWVVMXNGRPDU�RUVDNDGH�DY�YLEUDWLRQHU KWWSV���ZZZ�DID�
IRUVDNULQJ�VH�JOREDODVVHWV�Q\KHWVUXP�VWDWLVWLN�RP�YLEUDWLRQVVNDGRU�SGI��
VLGD�����
�+lPWDG�������������

>�@�/lNDUWLGQLQJHQ��$%&�RP�9LEUDWLRQVVNDGRU
KWWS���ZZZ�ODNDUWLGQLQJHQ�VH�)XQFWLRQV�2OG$UWLFOH9LHZ�DVS["DU�
WLFOH,G �����
�+lPWDG�������������

>�@�0DJQH�+ROPH�,��.URKQ�6ROYDQJ�%��9DO�DY�PHWRG��,Q�0DJQH�+ROPH�,��.URKQ�
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BILAGA 1 

Intervjufrågor ställda till yrkesarbetare och tjänstemän på pro-
jekten under fysiska intervjuer 

 Ålder: 

 År inom Skanska: 

 Arbetsroll: 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att bli skadad/att yrkesarbetare blir 
skadade? 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att hålla koll på din vib-
rationsexponering? / Vilka förutsättningar ger du för att yrkesarbetarna 
ska kunna hålla koll på sin vibrationsexponering? 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbätt-
ras? 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor skickade till tjänstemän via e-post 

 Ålder: 

 År inom Skanska: 

 Arbetsroll: 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

 Vilka förutsättningar kan du i din roll ge för att minska arbete med vi-
brerande verktyg i projekten? 

 Prioriteras arbetsmiljö, till exempel reducering av vibrationer, vid plane-
ring av arbete? 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbätt-
ras? 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 
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BILAGA 3 

Intervjusvar från fysiska intervjuer 

RESPONDENT 1 

Ålder: 31 år 

År inom Skanska: 12 år 

Arbetsroll: Arbetsledare, tidigare yrkesarbetare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Jag vet att de är ganska vanliga, att de kan visa sig på lite olika sätt och att många 

äldre får problem med vita fingrar och domningar. Vi arbetar mycket med högvarvs-

maskiner vilket skapar mer vibrationer ute på arbetsplatserna. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, flera snickare på Skanska lider utav vibrationsskador. Jag känner även en arbetsle-

dare som tidigare var snickare, men var tvungen att sluta som snickare på grund av 

vibrationsskador. 

Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Jättetråkigt att man ska behöva bli skadad av sitt arbete. Skadorna blir permanenta, 

för resten av livet, vilket är jättetråkigt. Därför är vibrationer något man behöver ar-

beta med och förebygga. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? Eller gjorde du det när du tidigare jobbade 

som yrkesarbetare? 

Nej, inte så mycket. Men man kände efter att man hade arbetat med vibrerande ma-

skiner att de kröp eller kittlades i fingrarna. Man kände efter arbetet att man hade 

blivit påverkad utan att reflektera så mycket över det och fortsatte på samma sätt 

nästa dag. Vi bygger mycket med betong och det är främst i samband med betongar-

bete som man behöver använda maskiner som skapar vibrationer, när man slipar, bi-

lar eller borrar i betong. 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att att yrkesarbetare blir skadade? 

Det gäller att planera arbetet och välja rätt arbetsmetoder. I det här projektet vid gjut-

ning av bjälklag försöker vi hålla ner nivån på betongen och spacklar ytbeläggningen 

senare. Vi har jobbat mycket med att försöka gjuta bjälklagen i rätt höjd och försöker 

undvika att bearbeta betongen i flera moment, till exempel för att slippa onödig slip-

ning. På det sättet får man bort många av de moment där vibrationsskador uppstår. 
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 Vilka förutsättningar kan du ge för att yrkesarbetarna ska kunna hålla koll på sin 

vibrationsexponering? 

Inför den här intervjun kollade jag i vårt visuella rum efter information om vibrat-

ionsskador men vi hade inget sådant som satt uppe på väggarna. Jag kollade på 

OneSkanska, vår portal, vad som fanns om vibrationsskador men hittade inget. De 

länkar som fanns fungerade inte eller gav ingen användbar information om vibrat-

ionsexponering eller hur man kan räkna på hur mycket vibrationer man utsätts för. 

Det är ganska dåligt överlag. 

 Om en yrkesarbetare kommer och berättar om en maskin som behöver rustas upp 

eller liknande, tar du det på allvar då eller blir det bara ett extra stressmoment som 

glöms bort? 

Självklart tar jag problemet på allvar. Vi har till exempel alltid handskar på oss när vi 

är ute på arbetsplatsen, vi försöker skapa rätt förutsättningar för att kunna jobba på 

rätt sätt, rätt verktyg till rätt moment. Sedan kommer tillverkarna med nya maskiner 

som är bättre för vibrationsskador och ergonomi och vi försöker se till att ha de bästa 

maskinerna. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Som jag pratade om tidigare, att man väljer rätt arbetssätt från början för att undvika 

extra moment med vibrationer. Vi försöker se till att vi får prefabelement med förbe-

redda hål från fabriken för att slippa arbete med håltagning, arbete med prefab-

betong för att slippa behöva borra och bila så mycket på arbetsplatsen. Det förbättrar 

både vibrationer och övrig arbetsmiljö med damm osv. 

 Har du varit med om att man använder arbetsrotationer? 

Arbetsrotationer är något som vi pratar väldigt mycket om och försöker använda för 

att undvika förslitningsskador och enformigt arbete, men också för att man ska tycka 

det är kul att gå till jobbet. Men sedan hamnar man lätt i ett mönster där samma per-

soner kör på med samma moment för att de det så bra, det blir lätt samma person på 

samma plats oavsett.  

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Jag var på BAM-utbildning (BAM=Bättre arbetsmiljö) i höstas och då pratade man 

lite snabbt om vibrationer och tog upp exemplet på när det kom vibrationshandskar 

för några år sedan som man skulle köra med och som skulle reducera vibrationerna i 

händerna. Men det visade sig att de inte alls var så jättebra egentligen eftersom de 

var mycket sämre mot kyla. Så det blev egentligen bara sämre av att använda de 

handskarna än att ha ett par vanliga handskar på sig.  
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RESPONDENT 2 

Ålder: 60 år 

År inom Skanska: 18 år 

Arbetsroll: Betongarbetare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Egentligen inte så mycket, arbete med högvarvsmaskiner skapar vibrationer och då 

får man dålig blodcirkulation, man tappar känsel, fryser och får vita fingrar, man för-

stör händerna helt enkelt. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, en gubbe här på bygget som är förådare nu på grund av sina skador. Sticker man 

honom med nålar känner han att han blir stucken men inte med hur många nålar. 

Han har nästan tappat känseln helt i händerna. Det upptäcktes på en hälsoundersök-

ning nu för något år sedan, då någon tog tag i det. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Jag hatar de där maskinerna, ändå blir det fler och fler. När vi platsgjuter väggar här 

på bygget till exempel, förr flexar vi aldrig någonsin sådana väggar, men nu är det 

industrin som levererar väggar och då behöver vi alltid flexa dem. Samma sak med 

golven, dem flytspacklade vi alltid förr, nu börjar man gå tillbaka till det igen, men 

det har varit en period när vi inte flytspacklade golven och då har vi behövt flexa 

dem med. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja det är klart man gör, man känner om man gått med flexen eller bilmaskinen att 

man är lite bortdomnad i händerna. 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att bli skadad? 

Jag gör nog ingenting, säger någon till mig att bila eller flexa så gör jag det som be-

hövs. Sedan har Skanska varit rätt bra, eller i och för sig, man skjuter ju problemet till 

en annan firma. Men när det är mycket bilning, då lejer Skanska bort det till en an-

nan firma, och det kan man tycka är lite sådär, för då är det någon annan som måste 

utföra arbetet med vibrationer ändå. Men då tycker Skanska att vi tar tag i problemet 

när vi lejer bort det till någon annan, men egentligen kvarstår problemet. 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att hålla koll på din vibrationsex-

ponering? 

De är rätt så bra, ju mindre maskinerna är desto mer vibrerar dem, men säger jag till 

får jag kanske en större maskin som går lite lugnare. Det gjorde jag på förra bygget, 

då hade jag en liten gammal maskin och då så sa jag att “den här kör inte jag med!”. 

Då köpte man dels en ny liten maskin som är mycket bättre än de gamla, sedan fick 



 

 

B3.4 

jag en större maskin också. En större maskin blir lite tyngre när man jobbar, men det 

är inga vibrationer i den. 

 Har du hört om arbetsrotationer? 

Jag har aldrig varit med om det, men man pratar om det väldigt mycket. 

 Har du koll på Arbetsmiljöverkets poängsystem? 

Jag har inte så bra koll på det, men jag vet att vi överstiger det redan till frukost. Vi 

räknade på det en gång under en utbildningsdag och vi överstiger det flera gånger 

om, det fungerar inte. Vi ska hinna producera också, tanken är god men det fungerar 

inte.  

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Platsbygge, då slipper man maskinerna. På Falkarna som vi byggde på Råbyvägen i 

Uppsala, där gjöt vi en platta på mark utan voter. Där byggde man med självbärande 

väggar, och det innebär att det är väldigt mycket armering i väggarna. All den arme-

ringen gör att när man ska gjuta väggarna och ha igenom svärden för att sätta fast 

gjutformen finns det inte plats för svärden. Då måste man kapa hål till alla svärd, och 

då används vibrerande verktyg. Men på det här projektet när vi gjuter en platta med 

riktiga voter då behöver man inte ha så mycket armering i väggarna. Då behöver 

man heller inte kapa så mycket, har du tur behöver du inte kapa alls. Då minskar ju 

vibrationsexponeringen. Platsgjutna väggar är också mycket bättre, men det är dy-

rare. Sen kan man bygga i trä, det är också bra. Då arbetar man i och för sig mycket 

med skruvdragare och muttermaskiner istället, så jag vet inte om det är så mycket 

bättre det heller, men man slipper bilmaskin i alla fall. 

 Har du upplevt att arbetsledningen försökt komma med förbättringar som inte 

togs emot av yrkesarbetarna? 

Arbetsledningen pratar väldigt mycket om vibrationer, men det händer inget. Nästan 

varje morgon säger de att vi ska tänka på damm och vibrationer, “ja precis” tänker 

vi, vi kan tänka på det men vad ska vi göra åt det då? 

RESPONDENT 3 

Ålder: 35 år 

År inom Skanska: 16 år 

Arbetsroll: Träarbetare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Jag vet att det är skadligt, jag känner det i mina handleder och har fått försämrad 

styrka i händerna efter alla år. Jag märker stor skillnad från när jag var ung. 
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 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, många av de äldre, till exempel en av våra arbetsledare med sina händer. Sedan 

finns det även en yrkesarbetare här på bygget. Det förekommer hos de flesta, att man 

får problem med händer och olika leder i armar och axlar. Det tror jag till stor del är 

vibrationsskador. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Jag har ju tagit den här rollen som snickare och vet vad det är som gäller, men jag vill 

inte bli skadad och behöva byta jobb. Man får vara försiktig och får försöka begränsa 

det så mycket som man kan. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja. 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att bli skadad? 

Jag försöker alltid utföra mitt arbete så gott jag kan så att jag inte behöver gå dit och 

bearbeta det med maskiner som vibrerar ännu mer, som bilmaskiner och flexar. Jag 

försöker jobba bort de momenten så gott jag kan. 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att hålla koll på din vibrationsex-

ponering? 

Det vet jag inte riktigt, det var en svår fråga. Men som sagt, jag försöker ju bara göra 

så gott jobb som jag kan från början så att jag slipper utföra efterarbete, det är det jag 

kan påverka i stort sätt tycker jag. Vi bygger på det här sättet, det är det systemet vi 

följer, så det är svårt att ändra på allting. Jag kan inte säga till att jag bara vill bygga 

hus i virke för att det ger mindre vibrationer. 

 Upplever du att ni får stöd från arbetsledningen på något sätt? 

Ja, verktygen blir ju bara bättre och bättre och det snålas inte med nya verktyg, abso-

lut inte. De gör nog absolut allt de kan för att det ska vara de nya bra verktygen vi 

jobbar med, det tror jag. 

 Märker du något i arbetssättet för att minska vibrationsexponering, arbetsrotat-

ioner till exempel? 

Nej, det har man aldrig använt när jag jobbat, det blir svårt i ett tidspressat projekt. 

Det går inte att rulla på folk hur som helst, jag kan inte bila en kvart och sen lämna 

över arbetet till nästa person utan jag kör tills arbetet är klart.  

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Det är inget jag tänkt på, det är det här systemet vi bygger efter och det är jättesvårt 

att ändra på. Men, virke, det är det man ska bygga med enligt mig, det tar bort jätte-

mycket av vibrationerna. Bygger vi stommar i virke, till exempel utfackningsväggar, 

undviker vi metallstommarna som vi använder när vi bygger utfackningsväggar. Det 

uppstår mycket mindre vibrationer av att såga i virke mot att såga i metall, samma 

sak med att proppa i betong. Det är virke som är lösningen, som jag ser, och jag 
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tycker även det är roligt att jobba med virke. Jag tror att det är svårt att komma bort 

från vibrationer helt med det systemet vi bygger med idag. 

RESPONDENT 4 

Ålder: 56 år 

År inom Skanska: 33 år 

Arbetsroll: Skyddsombud 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Man kan få dem genom vibrerande maskiner, borrmaskiner, bilmaskiner. Allt som 

har med el att göra kan man få skador av i olika utsträckning. Det är oftast vita fing-

rar, i stort sätt 100%. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, vi har en yrkesarbetare här på jobbet, han får inte köra med elmaskiner något mer. 

Sedan finns det säkert många som har vita fingrar fast i liten utsträckning. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Det är inte bra att få det. Det är väldigt svårt för oss som använder många maskiner 

hela tiden, det spelar ingen roll om man använder rondell ett tag och sedan kör med 

borrmaskin, sedan olika maskiner. Men alla kan någonting om skador, det är vårt 

yrke. Man bilar till exempel inte 8 timmar per dag eftersom det är farligt, utan man 

använder en hel arsenal av olika verktyg. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja, framför allt om man håller på med samma sak under en hel dag, till exempel om 

man borrar en hel dag så funderar man över det. 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att bli skadad/att yrkesarbetare blir skadade? 

Man ska inte göra bara ett moment, att till exempel bara gå runt och regla upp inner-

väggar utan man gör allting, man reglar upp, man gipsar, man gör alltså alla mo-

ment för att få bort det monotona arbetet. Man pratar mycket om arbetsrotationer, 

men det blir oftast inte av. Om någon har blivit duktig på grej så byter man inte av 

den personen, eftersom det tar kanske 2-3 dagar innan en ny lär sig hur man ska göra 

arbetet. Då är det bättre om man kan rotera inom en grupp när det kommer till ett 

visst moment, att man byter av varandra inom gruppen. 

 Vilka förutsättningar ger du för att yrkesarbetarna ska kunna hålla koll på sin vib-

rationsexponering? 

Som skyddsombud har jag en del ansvar men jag kan inte se vad alla yrkesarbetare 

gör och hur länge de gör det, det måste de själva ha koll på. Krav är lite svårt att 

säga, men en viss koll har jag. Men jag kan aldrig se hur länge en person borrar där 
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ute. Jag har tittat på poängskalan som man använder för att beräkna vibrationsexpo-

nering, alla maskiner ger olika poäng per minut. En bilmaskin ger till exempel fler 

poäng än en skruvdragare. Enligt poängskalan kan man bara bila 20 minuter per 

dag. Det kommer man tyvärr inte långt på. Ska man bila i en hel dag kommer man 

då gå igenom hela arbetsstyrkan som ska byta av, för att det ska fungera. Sedan kan 

man kanske se till att inte en person står och bilar hela tiden utan man byter av inom 

en grupp. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Med hjälp av arbetsrotationer och att man inte delar upp jobbet utan man gör alla 

moment i ett svep. Då har man kommit en bra bit på vägen. Säg att jag reglar upp en 

vägg, så står jag och sågar med handklingan sedan skjuter med bultpistol, sedan så 

ska jag gipsa, sätta plyfa, då använder jag skruvdragare. Det är olika maskiner ialla-

fall med olika påverkan på kroppen. 

 Hur fungerar det i ditt arbete? Kan du bestämma själv hur du ska arbeta? Får du 

det stöd du behöver av arbetsledningen? 

Jag kan själv bestämma ganska mycket på arbetet och får även stöd av arbetsled-

ningen. Det är Skanska bra på. Hade det varit en mindre firma då blev det kanske ett 

större problem. Då kostar det pengar på ett annat vis. Skanska är så pass stort så att 

säkerheten är AO. Det brukar aldrig vara något problem att få hjälpmedel. På det vi-

set är det väldigt skönt att jobba åt ett stort företag. Man slipper krångel kring saker. 

Ska vi ha en skylift hit för att vi ska göra ett jobb då kommer hit den. Hade det varit 

ett mindre företag, hade man fått svaret att det är för dyrt. Att det kostar så mycket i 

timmen att vi får hitta på ett annat arbetssätt. Trots att det kanske inte är riktigt sä-

kert. Så där gör vi ett bra jobb. 

RESPONDENT 5 

Ålder: 28 år 

År inom Skanska: 9 år 

Arbetsroll: Lagbas/betongarbetare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Att det är väldigt vanligt bland de äldre. Jag tror att nästan alla har någon vibrations-

skada som har jobbat ett antal år. Man får vita fingrar, tappar känseln eller fryser lätt. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja. De tog reda på det på hälsoundersökningar. De har börjat gnälla om att de tappar 

känsel och kraft och att fingrarna blir vita. För ett år sedan när vi hade hälsokontrol-

ler var det fokus på vibrationsskador. Vissa har fått byta uppgifter sedan dess och 

man har börjat tänka också. 
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 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Man vill inte ha det, men alla maskiner man använder vibrerar, så det är svårt. Man 

försöker tänka till men allt vi använder är i princip vibrerande verktyg till viss del. 

Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja, jag försöker. 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att bli skadad? 

Man försöker välja. Man får tänka till vad man använder för maskiner, man behöver 

inte alltid ta den maskin som slår mest. Ibland är det lätt och ta det första bästa som 

fungerar till det allra mesta istället för att tänka till. Sedan hjälps man åt. Är man 

några stycken som jobbar med samma sak då byts man av så inte en står med en vi-

brerande maskin hela dagen. 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att hålla koll på din vibrationsex-

ponering 

Ingenting, vad jag vet. Inte en aning. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Det beror mycket på maskintillverkarna, de har ett stort ansvar. Här på bygget flyt-

spacklar vi alla våningar istället för att man ska gå och slipa för hand. Man kan oftast 

bygga bort vibrationer, det finns olika sätt att välja på. 

RESPONDENT 6 

Ålder: 39 år 

År inom Skanska: 1 år 

Arbetsroll: Arbetsledare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Att de är ganska vanligt förekommande hos yrkesarbetare, att många har problem 

och att man får det utav maskiner. I och med att händerna skakar då man håller i ma-

skinen så bli det skador på blodkärl och vävnad i händer och underarmar. När de får 

problem så har de ofta svårt att greppa eller får sockerdrickskänsla i händerna. De 

har kanske även lätt att förfrysa med mera. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, det finns några som känner av domningar och stickningar när de kör maskiner. 

En snickare som försöker undvika när han monterar stålform, då kör ha en hellre 

med en sådan här stor nyckel som drar ihop istället för att köra med mutterdragare. 
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 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Det är inte bra med vibrationsskador, det går väl att undvika om man väljer rätt me-

toder och verktyg och om man använder någon form av arbetsrotation inom ett mo-

ment. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Lite tänker man på det. 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att yrkesarbetare blir skadade? 

Vid arbetsberedning gäller det att yrkesarbetarna är flera stycken som tillsammans 

ska göra momentet och sinsemellan byts av så att inte någon håller på och bilar hela 

tiden. Är det många hål som ska borras då har vi betongborrargruppen som hjälper 

oss med det. Man får se till att de kommer hit och inte våra yrkesarbetare utför arbe-

tet. Betongborrargruppen har nämligen verktyg som lämpas mycket bättre vid mer 

omfattande borrningsarbete. Deras maskiner behöver inte hållas, utan de skruvas 

fast på väggen och sedan fungerar dem som en pelarborr, de snurras bara ner i be-

tongen. 

 Du pratade om arbetsrotationer förut. Är det någonting du planerar eller sköter yr-

kesarbetarna det själva? 

Yrkesarbetarna brukar sköta arbetsrotationen själva, går man in i för mycket i detalj 

då kan man kväva lusten att arbeta. Man kan istället använda sig av en uppdragstak-

tik och säga att “vi ska lösa den här uppgiften, vi har de här delarna, vi får hålla oss 

inom den här ramen”, sedan är det viktigt att yrkesarbetarna själva får tänka och be-

stämma vem det som gör vad i ett arbete. Det går inte att styra för mycket, att säga 

att “du ska hålla på 2 timmar här, du ska vara 4 timmar där”, då blir det inte så roligt 

för dem heller. Men att man lyfter upp vid arbetsberedningen att det är viktigt med 

arbetsrotation. 

 Vilka förutsättningar kan du ge för att yrkesarbetarna ska kunna hålla koll på sin 

vibrationsexponering? 

I VSAA finns det tabeller, man skulle kanske kunna vara ännu mer tydlig med att 

skriva ut och ha med dem vid arbetsberedingen. Jag har inte haft det med hittills, 

men det är någonting man kan ta med sig framöver. 

 Brukar du få önskemål från yrkesarbetarna angående hjälpmedel vid vibrationer? 

Jag får önskemål från yrkesarbetare när vi pratar om maskiner. De vill ha maskiner 

som är bäst och vi handlar de bästa åt dem på Hilti. Så där ger vi dem förutsättning-

arna. Nu utgår vi ifrån vibrationer men vi tar hänsyn till att inte handla bland annat 

för tunga maskiner, utan lättare, batteridrivna maskiner istället. Man försöker alltså 

tillgodose deras önskemål. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Just med att framhäva vikten av rotation, så att man verkligen roterar emellan så att 

ingen blir stående hela tiden. Sedan kan man just i arbetsberedningen ha fokus på 
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vibrationer och ha med den vibrationsplanschen från Vsaa, som brukar vara ansla-

gen på anslagstavlan ute på byggen. Det vi kan dessutom göra är att diskutera med 

yrkesarbetarna hur man kan minska vibrationsskadorna. Det är svårt, eftersom i bör-

jan känner man inte av någonting, och då tycker man att det fungerar bra att köra 

med maskin som vibrerar. Men ju längre tid går börjar man få problem och när man 

börjar fundera om problemet då är det kanske för sent. Sedan är det aldrig för sent 

att sluta. Men viktigt att jobba med förebyggande. Och sedan har olika individer 

olika benägenheter att få vibrationsskador också. Det är bra att på Skanska går man 

på hälsokontroll vartannat år. Då kan man få reda på om man redan börjar få föränd-

ringar i händer, underarmar och man kan få hjälp mycket snabbare, uppfölja proble-

met och bryta det redan då. 

RESPONDENT 7 

Ålder: 56 år 

År inom Skanska: 30 år 

Arbetsroll: Träarbetare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Jag vet om att man får vibrationsskador om man arbetar med vibrerande maskiner. 

Jag har lite känningar själv. Man kan få kalla fingrar och domningar i armarna. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja det gör jag. De är känsliga för kyla, det är även jag själv. Jag domnar i fingrar och 

upp mot armbågen, det är inte övergående utan jag kan känna av det hemma i 

sängen och soffan också. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Att skadan är allvarlig. Jag vet en snickare som fått byta roll, han kan inte jobba som 

snickare längre för att han har vibrationsskador. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja det gör jag. 

Om ja, hur gör du för att förebygga att bli skadad? 

Jag tänker på att inte arbeta för länge med maskiner och försöker hitta andra arbets-

moment att utföra mellan arbetet med maskinerna. Det kan vara svårt men jag försö-

ker. 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att hålla koll på din vibrationsex-

ponering? 

Det är jag själv som måste hålla reda på det. Jag försöker rotera och byta arbetsupp-

gifter. 
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 Har du koll på hur mycket vibrationer du utsätts för på en dag? 

Nja, det är väldigt varierande men jag har någorlunda koll. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Genom andra arbetsmetoder och mer planering inför utförandet av ett arbete. Vi 

skulle till exempel borra upp 10 000 hål i taket här, då borde man ha tagit fram något 

ergonomiskt verktyg för att förhindra monotont arbete med vibrationer. Överlag när 

det är mycket borrning borde det planeras med andra arbetsmetoder. 

 Känner du att du får stöd från arbetsledningen? 

Någorlunda, men inte tillräckligt. Till exempel när vi utförde arbetet med borrningen 

hade momentet kunnat vara bättre planerat. 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Det blir lätt så med vibrationsskador att man arbetar på eftersom man inte känner 

några symtom. Sedan helt plötsligt när man väl känner att man är skadad är det för 

sent då blir man inte av med det. Oftast är man ung och stark och då arbetar man på 

utan att reflektera över det, sedan helt plötsligt kommer skadan. 

RESPONDENT 8 

Ålder: 54 år 

År inom Skanska: 36 år 

Arbetsroll: Träarbetare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Jag vet att små blodkärl i fingrarna blir förstörda och aldrig återställs även om man 

slutar använda vibrerande verktyg. Läget blir konstant. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, den första som verkligen var allvarligt skadad var kanske 30 år, han var på väg att 

sluta just för att han hade vibrationsskador. Hans skador var så svåra att han bara 

kunde arbeta ute när det var varmt. Jag tror det är personligt hur känslig man är för 

vibrationer, inte bara att det har med ålder att göra. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Det är inte min bästa vän kanske. Ibland utsätter jag mig för risker på eget bevåg, 

men inställningen till vibrationsskador är att de måste minska, och det gör de väl tro-

ligtvis med bättre maskiner. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja det gör jag, när jag kör med högfrekventa maskiner. 
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 Om ja, hur gör du för att förebygga att bli skadad? 

Till exempel när jag arbetar med “Fein”-maskinerna vid håltagning i väggar, då bru-

kar jag försöka se till att använda ett par handskar för att i alla fall ha något skikt 

mellan mig och maskinen. Jag försöker undvika att arbeta tills batteriet är slut, jag tar 

en bit i taget och kanske tar en liten paus. 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att hålla koll på din vibrationsex-

ponering? 

Arbetsgivaren ger mig inte direkt några förutsättningar utan det är jag själv som 

måste hålla koll. Det är inte som att det står någon från arbetsledningen och slår av 

maskinen när jag inte får köra mer utan det är mitt eget ansvar. När det kommer till 

bilmaskiner får man köra kanske 20min på en dag för att klara rekommendationerna. 

Dock blir det inte så mycket gjort på den korta tiden så jag överskrider det säkert 

ofta. 

 Får du stöd från arbetsledningen när det kommer till att förebygga vibrationsska-

dor? 

Jag tror inte vi nekas, jag har aldrig upplevt ett motstånd från arbetsledningen när 

jag ber om hjälp utan det finns en dialog. Mycket har blivit bättre, till exempel att 

man använder sig av fjärrstyrning, men då är det oftast personal från andra företag 

som tas in på grund av att man behöver ha kunskap om hur man styr en sådan ma-

skin. Det är på eget initiativ som jag håller koll på min vibrationsexponering är. Vi 

har temaveckor med fokus på vibrationer eller damm, någon gång om året, men efter 

den veckan går det tillbaks till gamla vanor igen. Men det ger ändå något, de veck-

orna brukar väcka en liten tanke hos mig så det ger nog ändå lite effekt. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Man hyr mycket maskiner och då tycker jag att det är upp till arbetsledare att ha koll 

på vibrationer och vilka maskiner som är mest skonsamma. Det behöver inte alltid 

vara den mest effektiva maskinen man väljer utan arbetsledaren behöver kunna 

medla mellan vad som är bra för människan respektive arbetet för att använda det 

som är minst skadligt. 

 Har du hört om arbetsrotationer, har ni använt det någon gång? 

Ja, vi försöker rotera ibland, speciellt vid arbete som medför stora mängder arbete av 

samma typ. Till exempel när vi skulle borra 10 000 hål i taket försökte vi turas om, ta 

varsin våning och arbeta med något annat mellan det för att få en paus. Det blir ju en 

form av arbetsrotation då när man byter moment. Det är vi yrkesarbetare som plane-

rar rotationerna, ibland fungerar det och ibland fungerar det inte alls, så det skulle 

behöva organiseras bättre av arbetsledningen. Istället för att det bara är vi yrkesarbe-

tare som tar initiativ till rotationer. Annars blir det lätt att vi arbetar med det vi bru-

kar på rutin, och då blir det lätt samma yrkesarbetare som kör utför hela jobbet utan 

rotation.  
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RESPONDENT 9 

Ålder: 48 år 

År inom Skanska: 31 år 

Arbetsroll: Arbetsledare, tidigare grov-, betong- och träarbetare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Att det inte är bra att få. Jag föddes med en sjukdom som heter Raynauds fenomen, 

2% av män och 10-20% av kvinnor har sjukdomen sedan födseln. Jag har fått diagno-

sen att jag inte ska använda vibrationsmaskiner, det försämrar min sjukdom. Jag har 

varit på massa utredningar och därför har jag blivit arbetsledare, för att undvika vib-

rationsexponering. 

 Efter hur lång tid började du känna av det? 

Jag har alltid frusit, så 2013 började jag göra utredningar för att få reda på varför. Jag 

fick göra en lista på hur många vibrationsmaskiner jag hållit på med under hela mitt 

liv, hur många timmar jag arbetat med vibrationer per dag, månad eller år. Så jag 

började utreda det 2013 men jag har alltid vetat att vibrationsmaskiner inte är bra för 

mig. Maskinerna har ju blivit bättre men de vibrerar fortfarande. 

 Känner du någon annan som drabbats av vibrationsskador? 

Nej, inte utöver några av snickarna här på projektet. Det finns flera inom vårt distrikt 

på Skanska som har känningar, men jag vet inte hur långt deras utredningar har 

kommit. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Min inställning till vibrationsskador är att det inte är positivt att få, det är helt för-

kastligt. Det är jättesvårt att låta bli maskiner med vibrationer helt och hållet, men 

det kan minimeras. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Jag försöker väl, men det är som sagt jättesvårt att undvika.  

 Om ja, hur gör du för att förebygga att yrkesarbetare blir skadade? 

Vi försöker minimera användandet av sådana maskiner. Ska vi bila stora mängder, 

till exempel, försöker vi få en robot att bila. Vi är tvungna att leja håltagning ibland, 

men då exponeras den inhyrda personalen för vibrationer i stället. Jag vet inte hur 

man ska gå tillväga, det är jättesvårt, arbetet måste utföras. Vibrationsmaskiner går 

inte att undvika helt och hållet. 

 Vilka förutsättningar ger du för att yrkesarbetarna ska kunna hålla koll på sin vib-

rationsexponering? 

Det finns tillgång till broschyrerna tillhörande varje maskin, så att yrkesarbetarna 
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kan läsa på om maskinerna. Där står det hur mycket vibrationerna ger utslag i per 

minut. Det är väl de förutsättningarna man kan ge dem, och tala om att det är farligt 

för att påminna hela tiden. Försöka hitta på lösningar på arbete med mindre vibrat-

ionsmaskiner när man ska utföra ett jobb, som rivning till exempel. Att man river 

med en maskin som inte vibrerar så mycket och att man utför arbetet på rätt sätt. Det 

är dem förutsättningarna jag försöker ge. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Det är som jag har varit inne på tidigare, att försöka minimera användandet. Vi kom-

mer aldrig kunna undvika vibrerande maskiner helt och hållet, och vibrationsfria 

maskiner tror jag inte att man kommer lyckas få fram, men det är ju positivt om nå-

gon gör det. Även en liten batterimaskin vibrerar, den får man arbeta med i kanske 

2-3 timmar på en dag bara, även fast det är en liten maskin. Vi kan inte bygga utan 

sådana maskiner, det är jättesvårt att förhindra. Förbättra det kan man alltid göra, 

försöka lägga alla maskiner åt sidan och jobba så mycket med andra grejer som det 

går, men det fungerar inte i längden. Vi måste ta hjälp av maskiner till allt i stort sett, 

till att såga plywood, när man gipsar, eller vid gjutning då man använder vibrations-

stavar, bryggor och så vidare. 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Nej, jag undviker att tänka på sådant här på grund av min bakgrund. Jag vill helst 

inte tänka på hur allvarligt det är. 

RESPONDENT 10 

Ålder: 36 år 

År inom Skanska: 10 år 

Arbetsroll: Produktionschef 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Det är ganska komplext det där, men det man vet är att man får ganska allvarliga 

skador som kan få stora konsekvenser. Framförallt om man jobbar med det dagligen 

och mycket, då får man inre skador och organskador, man kan få problem med ner-

ver, frusna händer och fötter, det är ganska brett det där. Jag tror inte att man tog det 

på så stort allvar från början, det gör man mer och mer nu den senaste tiden när man 

har större förståelse för vilka följder det blir utav användning av maskiner som med-

för stora vibrationer. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, det finns några snickare som har problem med både nerver, frusna händer och 

fötter. Deras muskler ger upp lite granna när de håller i ett verktyg för länge, det är 
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på grund av att de använt vibrerande verktyg, under längre period. Det är framför-

allt de äldre snickarna som drabbas. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Ja men som jag sa tidigare så är det jätteviktigt att ta det på allvar, att man försöker 

minimera användandet av både bilmaskiner och maskiner som vibrerar. Det vi kan 

göra är att vi uppmuntrar arbetsrotationer, att man inte utför samma moment under 

längre period. Det är jätteviktigt att tänka på de sakerna, för att som sagt var, vibrat-

ionsskador är ingenting man märker på en gång när man är lite yngre utan det kom-

mer oftast senare. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Det gör vi hela tiden, i alla fall vi som planerar jobb, gällande arbetsberedningar och 

vilket moment som ska utföras. 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att yrkesarbetare blir skadade? 

Vi kollar upp om man kan utföra det på ett annat sätt eller om man kan ta in UE som 

har bättre verktyg, maskiner och kunskaper. Det finns både handskar och massor av 

hjälpmedel som man kan ta hjälp av för att minimera vibrationsproblem, det försö-

ker vi tänka på dagligen i vår planering av moment och arbeten. 

 Vilka förutsättningar ger du för att yrkesarbetarna ska kunna hålla koll på sin vib-

rationsexponering? 

Det finns olika sätt, vi är ett stort företag så vi har både hälsoundersökningar och har 

råd att köpa in nya maskiner som är bättre mot vibrationer. Vi lyssnar på personalen, 

på deras erfarenheter och önskemål. Som jag sa, vi försöker rotera lite så att man inte 

jobbar för länge med samma moment och vi tar även in experthjälp vid behov. Man 

får ta hjälp av de som kan det här mycket bättre än oss, framförallt när det kommer 

till att vi kanske inte har rätt utrustning och rätt verktyg för att utföra vissa moment. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Framförallt ska man ha större förståelse för vad vibrationer innebär i det långa lop-

pet, att man kanske inte kan använda en bilmaskin halva dagen utan att man måste 

ha koll på att det finns begränsningar för hur länge man kan arbeta med en maskin 

innan man får bestående skador. Förståelse för vibrationsskador kan alltid förbättras, 

både inom företaget och allmänt. Jag tror att många glömmer bort att tänka på det 

när de utför sina arbetsuppgifter. Det finns hjälpmedel redan nu men det gäller att få 

bättre förståelse för varför och hur de bör användas. Sen får man inte glömma bort 

att det inte bara är stora bilmaskiner som vibrerar utan att det även finns andra typer 

av mindre maskiner som kan bidra till att man blir skadad. 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Det kanske finns kunskap och hjälpmedel, men det är begränsat. Når det verkligen 

ut hela vägen, hur når man ut hela vägen? Det är väl det som är det svåra oftast, hur 

man ska använda den hjälp som finns, hur man når ut till samtliga och på vilket sätt? 
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Hur man får folk att ändra beteende, det är ganska så komplext, som allt annat, men 

det gäller att få och ge förståelse för skadan. För det är ju samma sak som med allt 

annat gällande säkerhet och hälsa, det är det som är viktigast när man är på jobbet, 

oavsett vad man utför för arbete måste man tänka på arbetsmiljön och hjälpas åt. Det 

här är viktiga saker definitivt, men jag tror inte att så många har tillräckligt stor kun-

skap gällande de här bitarna, det har inte jag heller om jag ska vara helt ärlig. 

RESPONDENT 11 

Ålder: 35 år 

År inom Skanska: 4 år 

Arbetsroll: Träarbetare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Jag kan känna av i händerna när jag jobbar med vissa maskiner, de domnar bort, se-

dan går det över. Men det beror helt på vilka maskiner man använder. De maskiner 

som verkligen skakar kan vara ganska obehagliga. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Inte vad jag kommer på just nu. Jag har faktiskt varit inne och kollade mig själv för 

jag kände av händerna när jag använde vissa maskiner. Men något mer än det har 

det inte varit. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Det är viktigt, absolut. Man måste ha bra förutsättningar och få nytta av de hjälpme-

del som finns på marknaden. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? Om ja, hur gör du för att förebygga att bli 

skadad? 

Det är beroende på vilket jobb man gör, men jag försöker att inte hamna på de där 

jobben som vibrerar mest. Jag brukar säga till att jag har problem med händerna och 

undviker gärna dem. 

 Använder ni arbetsrotationer? 

Mycket sällan. Det pratas mycket om det och att det är bra men det finns aldrig tid 

för det. Om man roterar så måste den som byter av sätta sig in i arbetsmomentet och 

det tar lite tid. Tid som inte finns. Oftast är det den som tilldelas ett visst moment 

som arbetar med det hela tiden. 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att hålla koll på din vibrationsex-

ponering? 

Jag vet inte. 
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 Vet du hur mycket vibrationer du utsätts för en dag? 

Det är svårt att säga. Vi fick någon affisch förut där man såg hur man kan beräkna 

hur mycket vibrationer man utsätts för. Har man jobbat ett visst antal minuter med 

en viss maskin så fick man ett visst antal poäng och man fick inte komma över en 

viss poäng för då var det färdigjobbat. Men det är sällan att det fungerar så i verklig-

heten. Då får man inte jobba så många minuter per dag. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Man ska försöka utnyttja de bästa och senaste maskinerna som finns just nu för att 

utsätta sig för så lite vibrationer som möjligt och undvika att slita sig. Det finns bra 

hjälpmedel att använda. 

 Känner du att du får stöd av arbetsledningen om du är i behov av eller har önske-

mål om hjälpmedel? 

Inte av alla. Allt handlar om pengar, det är det som styr. Vi ska få framföra önske-

mål, men det beror på vem man jobbar med och vilket bygge man är på. Tyvärr 

handlar allt om pengar i slutändan. Jag har fått höra att det inte spelar någon roll vad 

en maskin kostar, det viktiga är att vi yrkesarbetare mår bra och kan utföra arbetet 

bra. Men så är det inte i verkligheten. Pris kommer ofta före kvalitet. 

RESPONDENT 12 

Ålder: 45 år 

År inom Skanska: 9 år 

Arbetsroll: Lagbas 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Det jag vet om det är egentligen ganska begränsat. Vi har pratat om det lite vid läkar-

kontroller. Men min kunskap om det sträcker sig inte något längre än det. Jag tror att 

man kan få domningar, man fryser lättare eller man kan ha svårt att hålla i små sa-

ker. Någonting sådant. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Vi pratade om det litegrann idag inför intervjuerna, sedan har vi även haft en riktad 

skyddsrond tidigare angående vibrationsskador då fick vi lite information. Jag kän-

ner flera som har varit på utredningar gällande vibrationsskador men exakt vad ut-

redningen visat vet jag inte. Jag har testat mig just för vibrationsskador i samband 

med läkarkontrollen. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Vi har börjat prata om det litegrann. Tidigare tänkte man inte alls på det, man arbe-

tade med maskinen, man tänkte inte att det är någon större fara med den. Men nu 
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har man fått reda på att det kanske inte var så nyttigt. Man försöker tänka efter mer 

och mer numera. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja, iallafall när man ska arbeta med en maskin som vibrerar. 

 Om ja, hur gör du för att förebygga att bli skadad? 

När man arbetar med de där maskinerna så försöker man vara försiktig och kanske 

inte använda dem mer än nödvändigt. Än så länge har vi inte vägrat att använda nå-

gon maskin men antar att det är nästa steg. En del av de här maskinerna är ganska 

onyttiga, som jag har förstått. 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att hålla koll på din vibrationsex-

ponering? 

Jag vet att det fanns någon app där man kunde skriva in vilka maskiner man an-

vände och sedan räknade den ut vibrationer och hur länge man fick använda maski-

ner. Så det fanns något, men nu vet jag inte riktigt vad. Någon här på bygget visade 

mig den iallafall. Jag var inne och tittat på det. Så jag vet att det finns och man kan 

söka på det. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Framför allt med att utveckla bättre maskiner, eftersom själva arbetet måste utföras, 

vi kan inte undvika att borra i betongen och bila ibland. Jag vet själv inte hur utveckl-

ingen kan genomföras, det får någon annan sköta. Men bättre maskiner borde vara 

en lösning. Och kanske även att rotera med personal så gott det går, så att inte en 

person står och arbetar med de där maskinerna hela tiden utan att man försöker tu-

ras om mer. Annars vet jag inte. 

 Känner du att du får stöd av arbetsledningen om du är i behov av eller har önske-

mål om hjälpmedel? 

Ja, jag har aldrig känt att det inte är någon som lyssnar på om jag kommer med såd-

ana bekymmer. Jag tror inte att det skulle vara något problem 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Som sagt får man kolla lite på det när man går på hälsokontroller. Jag känner ju själv 

att det kan domna i händerna och att jag har lite svårt att hålla i saker. Det händer 

ofta, men jag vet inte om det beror på vibrationer, jag har inte varit på någon utred-

ning. Antingen är det klumpar eller så har det med vibrationer att göra. Att man tap-

par lätt saker. Det är någonting på gång kanske. Jag vet att jag pratade om det förra 

gången på hälsokontrollen men det kom inte så mycket längre än att man fick lite 

tips och råd. Det finns väl ingen bra lösning kanske. Det är väl bara att man prata om 

det. Tyvärr.  
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RESPONDENT 13 

Ålder: 26 år 

År inom Skanska: 9 månader 

Arbetsroll: COOP-praktikant 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Det enda jag vet om vibrationsskador är att det är någonting som finns och som man 

riskerar att få om man jobbar med tunga maskiner. När man borrar till exempel. Men 

jag känner inte till någon skada man kan få. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

De senaste dagarna har jag hört om personer som känner av vibrationsskador men 

inte helt förstått hur de känner av det. Utan mer bara i förbigående förstått att det har 

drabbat flera av mina kollegor. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Jag har sett mycket sådant material, där man försöker påminna om att man inte ska 

jobba för lång tid med maskiner som kan orsaka vibrationsskador. Och att man ska 

vidta åtgärder efter ett visst antal timmar man har arbetat under vissa arbetsformer. 

Så det är någonting jag tänker på passivt. Under tiden jag har arbetat har jag jobbat 

en del indirekt med borrning i stål och tegel, men jag har inte reflekterat över risken 

för vibrationsskador. Passivt har det legat i mitt medvetande men jag har inte tagit 

hänsyn till det aktivt i min roll här. Så det ligger ändå lite för långt bak i hjärnan. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Nej. 

 Vad skulle du kunna göra för att förebygga vibrationsskador? 

Det enda jag kan tänka mig att man gör är att fördela arbetet på ett sätt så att man 

inte utför samma vibrationsutsatta arbete allt för sammanhängande. Annars känner 

jag inte riktigt till några åtgärder man kan vidta. Det är nog att kolla på olika typer 

av maskiner, kanske finns det andra verktyg att använda. 

Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att lära dig om vibrationsexpone-

ring? 

Jag har inte hört någon lyfta det. Nu när vi pratar om det så vet jag var jag kan hitta 

mer information om det. Jag skulle kunna gräva i det och fråga runt. Så förutsätt-

ningarna är nog goda även fast jag inte har fått det serverat aktivt. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Som jag var inne på tidigare att det är ytterligare en faktor att ta hänsyn till och att 

arbeta in rutiner så att man säkerställer att man har uppsikt över den risken tillsam-

mans med alla andra risker. Jag tänker att det kanske är en fråga om rutiner mer än 
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någonting annat. Det finns väl inte något annat sätt än att man ser till det när man 

gör arbetsberedningen. Att man skriver in det som en återkommande faktor att ta 

hänsyn till. Men samtidigt vet jag inte hur man gör det praktiskt, det skulle också 

krävas att man gör samma sak för buller, damm, ljud, ljus och hälsofarliga ämnen. 

Att kila in den medvetenheten någonstans i arbetsprocessen, så att man konstant på-

minns om det. Eller förbjuda alla maskiner som orsakar vibrationsskador, men det 

går nog inte. Det är säkert en teknisk-politisk fråga. 

RESPONDENT 14 

Ålder: 28 år 

År inom Skanska: 2 år 

Arbetsroll: Projektekonom 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Inte mycket faktiskt, men det är lättare att drabbas än vad man tror. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, en kollega. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Att man ska försöka undvika det så gott man kan, men att det finns för lite info om 

det. Det är ingenting jag möts dagligen med. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Nej. 

 Hur skulle du kunna göra för att förebygga vibrationsskador? 

Man kunde ha det i introduktionen, så redan när man kommer till bygget får man 

lite information om det. Dessutom borde man prata om det med yrkesarbetarna of-

tare och beställa bättre utrustning. Jag vet att det går att byta handtag för bergborrar 

som är lite vibrationsdämpande och det finns även speciella handskar. Det är det lilla 

jag vet. 

 Vilka förutsättningar har du på arbetsplatsen för att lära dig om vibrationsexpone-

ring? 

Vsaa, fast det kommer inte naturligt för mig att söka om vibrationsskador där. Det 

skulle komma naturligt, det är väl ett sådant sätt man måste arbeta framåt. Alla ska 

ha kunskap om att det är värre och att det är fler som har det som man tror. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbättras? 

Jag vet inte hur man arbetar idag, men för det första, att informera mer, bättre utrust-
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ning, uppdatera och byta ut utrustning. Man borde ha något kontinuerligt, till exem-

pel att byta utrustning var sjätte månad. Det kanske görs men jag har ingen aning. 

Det borde även vara någon som följer upp det, någon som har ansvar över att det 

inte sker. 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Jag har haft hand om några yrkesarbetare men jag har inte haft någon tanke på det. 

Man kommer inte i kontakt med vibrerande verktyg och då tänker man inte på vib-

rationsskador. Hos min tidigare arbetsgivare kom jag ofta i kontakt med vibrationer, 

då bytte jag handtag och handskar och gick på kontroller men jag vet inte hur det 

funkar på Skanska, eftersom jag inte har den rollen.
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BILAGA 4 

Intervjusvar via e-post 

RESPONDENT 15 

Ålder: 49 år 

År inom Skanska: 13 år 

Arbetsroll: Produktionschef 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

En hel del men det finns garanterat mer att lära sig. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja. Uteslutande äldre yrkesarbetare som tidigt i yrkeslivet helt ovetandes ar-

betade med maskiner och arbetssätt som var direkt vibrationsskadeframkal-

lande. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Det är inte okej. Vi måste använda maskiner samt arbetsmetoder som förhind-

rar att skada uppstår. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja, absolut. Det ingår som en punkt i arbetsberedningen. 

 Vilka förutsättningar kan du i din roll ge för att minska arbete med vibre-

rande verktyg i projekten? 

Informera samt ställa krav på att rätt arbetsmetoder, rätt maskiner och rätt ar-

betsrotation/variation används. 

 Prioriteras arbetsmiljö, till exempel reducering av vibrationer, vid plane-

ring av arbete? 

Absolut, förutom att det både är en etisk och moralisk fråga så är det även ett 

arbetsmiljökrav. Punkten finns med i arbetsmiljöplanen samt arbetsbered-

ningar. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbätt-

ras? 

Information och hårdare kontroll/styrning. 
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 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Oacceptabelt att det händer på 2000-talet. 

RESPONDENT 16 

Ålder: 42 år 

År inom Skanska: 14 år 

Arbetsroll: Projektchef 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Det har de senaste åren varit stort fokus på vibrationsskador. De flesta vibrat-

ionsskador visar sig efter många år och inte direkt när arbeten med vibre-

rande maskiner används. De flesta som jobbar med vibrerande maskiner har 

dålig koll på hur länge de ska arbeta med maskinerna innan det är dags att 

pausa arbetet. I vårt nuvarande projekt, Brf Aftonfalken, har Hilti varit här 

flera gånger och visat nya och bättre maskiner just med tanke på vibrationer. 

Dessa har vi köpt så att vi alltid har de bästa och nyaste maskinerna till våra 

yrkesarbetare. Dock hänger inte verktygsbranschen med och maskinerna är 

fortfarande inte tillräckligt bra gällande vibrationsskador. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja! En av våra yrkesarbetare fick börja jobba som tjänstemän eftersom han inte 

kunde jobba vidare som yrkesarbetare p.g.a. vibrationsskador. En annan har 

stora problem och läkaren har uppmanat honom att söka andra jobb! 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Att det är något som branschen måste ta allvarligt på samt att det måste infor-

meras om riskerna. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Inte för egen del då jag inte kommer i kontakt med maskiner som tjänsteman. 

Däremot tänker jag på riskerna för våra yrkesarbetare och underentreprenö-

rer. 

 Vilka förutsättningar kan du i din roll ge för att minska arbete med vibre-

rande verktyg i projekten? 

Se svar på fråga 1. 
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 Prioriteras arbetsmiljö, till exempel reducering av vibrationer, vid plane-

ring av arbete? 

Absolut! Se fråga 1. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbätt-

ras? 

Som jag skrev på fråga 1 så måste branschen få fram bättre maskiner. Jag tror 

även att mycket av vibrationsskadorna skulle försvinna om alla arbetsplatser 

jobbade mer förebyggande än vad som görs idag! 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

De som jobbar med vibrerande maskiner måste själva börja tänka på vilka ris-

ker som finns och vad som kan hända i framtiden med deras kroppar. Det lig-

ger stort ansvar hos var och en för annars kommer det inte gå framåt. Det kan 

inte alltid vara arbetsgivarens ansvar utan arbetstagaren måste självförändra 

beteendet. 

RESPONDENT 17 

Ålder: 54 år 

År inom Skanska: 36 år 

Arbetsroll: Arbetsledare 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Att det är ett problem, och att man får vita fingrar av att jobba mycket och 

länge med vibrerande verktyg. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Svårt att göra något åt dessa. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Ja. 

 Vilka förutsättningar kan du i din roll ge för att minska arbete med vibre-

rande verktyg i projekten? 

Se till att vi har det bästa verktygen för att förebygga framtida problem, och 

att inte jobba så länge i sträck med dessa. 



 

B4.4 

 Prioriteras arbetsmiljö, till exempel reducering av vibrationer, vid plane-

ring av arbete? 

Nja. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbätt-

ras? 

Bättre avvibrerande verktyg. 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Vi måste tänka på problemet hela tiden och försöka undvika dem så länge det 

går. 

RESPONDENT 18 

Ålder: 55 år 

År inom Skanska: 15 år 

Arbetsroll: Projektchef 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Att det är enkelt att få om man arbetar med vibrerande maskiner och mycket 

statiskt jobb. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Ja, det finns fler som har känningar av det. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Att det är onödigt med dagens kunskaper att inte använda de hjälpmedel som 

finns. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Inte i dagligt arbete för mig själv men på de yrkesarbetare vi har. 

 Prioriteras arbetsmiljö, till exempel reducering av vibrationer, vid plane-

ring av arbete? 

Det tycker jag. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbätt-

ras? 

Finns mycket mer att inhämta från exempelvis de som hyr ut maskiner och 

arbetsfordon. 
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RESPONDENT 19 

Ålder: 54 år 

Arbetsroll: Funktionschef projektering 

 Vad vet du om vibrationsskador? 

Jag känner till att långvarigt användande av verktyg som fortplantar vibrat-

ioner till individen skapar skador i händer och armar. 

 Känner du någon som drabbats av vibrationsskador? 

Har hört talas om att en del av våra hantverkare drabbats. 

 Vad är din inställning till vibrationsskador? 

Något vi måste ta på allvar och göra insatser för att förhindra. 

 Tänker du på vibrationer i ditt arbete? 

Inte i någon större omfattning. 

 Vilka förutsättningar kan du i din roll ge för att minska arbete med vibre-

rande verktyg i projekten? 

Inte mycket då vi som projekteringsledare inte väljer verktyg. Dock har vi 

ständig dialog med produktionsmedarbetare och det är viktigt att dessa per-

soner har med denna aspekt när de tänker på vilka produktionsmetoder som 

ska användas. 

 Prioriteras arbetsmiljö, till exempel reducering av vibrationer, vid plane-

ring av arbete? 

Inom projektering så har vi ett hjälpmedel som heter Arbetsmiljö checklistan 

där vi går igenom projektets arbetsmiljöutmaningar. 

 Hur tycker du att arbetet med att förhindra vibrationsskador kan förbätt-

ras? 

Genom att tydliggöra för våra produktionsmedarbetare som är med i tidiga 

skeden (projekteringen) även beaktar vilka hjälpmedel som ska användas i 

produktion. 

 Har du några övriga tankar angående vibrationer och vibrationsskador? 

Viktigt att fortsätta utveckla verktyg (t.ex. handverktyg) och produktionsme-

toder (t.ex. vibrationsfri betong).
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BILAGA 5 

Arbetsmiljöverkets poängtabell för beräkning av 

daglig vibrationsexponering A(8) 

 

Källa: Arbetsmiljöverket, Poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för 

hand- och armvibrationer 

 


