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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

En del av företagssköterskans arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande och se olika typer av 

problematik som finns hos arbetstagare och arbetsgivare. Omvårdnad av människan ska stå i 

fokus och rikta sig mot arbetslivet där en säker och god omvårdnad ges (SOU 2011:63). 

Vibrationsexponering av händer och åtföljande effekter utgör ett betydande arbetsmedicinskt 

problem där kyrkvaktmästare utgör en exponerad yrkesgrupp. 

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga besvär i händer och armar hos kyrkvaktmästare och deras 

kunskaper kring riskerna med vibrationsexponering.  

Metod 

50 kyrkvaktmästare besvarande två enkäter, en om symtom och en om arbetsmiljö vid 

vibrationsexponering av handhållna verktyg och dess risker och skador. Resultatet 

presenterades som deskriptiva data. 

Resultat 

Köldkänsla 40 %, vita fingrar 38 % och kramp 38 % var de vanligaste symtomen. Symtom 

var vanligare bland dem som arbetat minst 10 år i vibrations exponerade arbete.  

De hade lite kunskap om riskerna med arbetet. Ingen av kyrkvaktmästarna hade blivit 

erbjuden medicinsk kontoroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Slutsats 

Symtom var vanligt förekommande, om medicinska kontroller hade utförts skulle symtomen 

förmodligen ha upptäcks i ett tidigare skede och inneburit att deras lidande kunde ha minskat.  

Den medicinska kontrollen hade även inneburit att arbetsgivaren tagit sitt arbetsmiljöansvar 

för att minimera vibrationsexponeringen (AFS 2005:15). 

 

En viktig del i företagssköterskans preventiva arbete är att informera arbetsgivaren om dennes 

ansvar vid vibrations exponerade arbete och arbetstagarna om riskerna. 

  

Nyckelord: hand- arm vibration, riskfaktorer, yrkessjukdomar, yrkesmässig exponering, 

kyrkvaktmästare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Background 

Part of the company nurse's work is to work proactively and identify different types of 

problems among workers and employers. Nursing of man should be the focus and target the 

workplace where a safe and good nursing care is provided (SOU 2011:63). 

Vibration exposure of hands and concomitant effects represent a significant work related 

problem with care takers from an exposed profession. 

Aim 

The aim of the study was to identify hand and arm symptoms in vibration exposure with care 

takers and their knowledge of the risks associated with vibration exposure. 

Method 

Fifty care takers answered two questionnaires, one about symptoms and one about the work 

environment and vibration exposure of the hand-held tools and its risks and injuries. The 

results were presented as descriptive data. 

Results 

Sensation of cold (40%), white fingers (38%) and cramp (38%) were the most common 

symptoms. Symptoms were more common among those who had worked at least ten (10) 

years in vibration exposed work. 

They had little knowledge of the risks associated with vibration exposure. None of the care 

takers had been offered medical examination according to the regulation. 

Conclusion 

Symptoms were common among care takers; if medical examinations had been carried out the 

symptoms would probably have been detected at an earlier stage and meant that their 

suffering could have been reduced. The medical examinations had also meant that the 

employer would have taken the safety responsibilities to minimize vibration exposure (AFS 

2005:15). 

An important part of the job of the company nurse is to inform the employer of his 

responsibility for vibration exposure and the workers about the risks. 

Keywords: hand-arm vibration, risk factors, occupational diseases, occupational exposure, 

care takers. 
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1. Inledning 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom 

företagshälsovård (2010) beskrivs att företagssköterskan i sin yrkesroll ska arbeta och verka 

för omvårdnaden i arbetslivet. Detta stämmer väl in med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2007), vilken innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

sjukdom. Omvårdnaden där människan ses som en del av ett sammanhang, från att denne är 

aktiv och skapande leder det till ett helhetsperspektiv på människan, från en humanistisk syn 

med ett filosofiskt synsätt. Sambandet mellan människa, miljö och hälsa respektive ohälsa är 

viktigt i företagssköterskans arbete. Där ingår även att hjälpa till att införa hälsofrämjande 

metoder och arbeta med förebyggande insatser vilka resulterar i att människors hälsa främjas 

och bibehålls. 

 

Arbete med handhållna vibrerande verktyg kan ge vibrationsskador, som sammanfattande 

benämns hand-arm vibrationsskadesyndromet (HAVS). Besvären kan vara neurologiska, 

cirkulatoriska eller muskuloskeletala. Okunskap kring omfattningen av exponeringen och 

riskfaktorerna gör att många män och kvinnor drabbas av HAVS, som även kan innebära 

livslånga besvär (Edling, 2011).  

 

Företagssköterskan ska ha kunskap om vibrationsexponering. Genom att förmedla den ges de 

exponerade bättre förutsättningar att förebygga vibrationsskador samt hjälpa företagen och 

den enskilda individen till en bättre arbetsmiljö och hälsa. Det kan antas att kyrkovaktmästare 

är en yrkesgrupp där vibrationssymtom är vanligt förekommande och att det finns ett behov 

av kunskaper kring arbetet med vibrerande handhållna verktyg. 
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2. Bakgrund 
2.1 Förekomst 

Inom många olika yrken arbetar man med vibrerande handhållna verktyg, så även bland 

svenska kyrkans vaktmästare under hela året. Arbete med vibrerande handhållna verktyg 

kräver kunskap om verktygen och maskinerna samt kunskaper om förbyggande faktorer i 

arbetsmiljön och livsstilen för att undvika vibrationsskador (Nygård, 2013). 

Ca 400 000 personer i Sverige arbetar regelbundet (minst en fjärdedel av sin arbetstid) med 

vibrerande handhållna maskiner. Det motsvarar 15 % av de förvärvsarbetande männen och 3 

% av de förvärvsarbetande kvinnorna. Andelen som exponeras för vibrerande verktyg ökade 

med 32 % 1997 till 2007 enligt Statistiska centralbyrån (2007). Män är mest utsatta för hand- 

och armvibrationer inom industri och byggverksamhet, för kvinnor är det vanligast med 

exponering inom yrken som montör, fotvårdsterapeut, tandläkare, frisör, sjukgymnast och 

tandhygienist/sköterska. Vibrationsexponering kan förkomma vid slipning av golv, 

användning av fotvårdsverktyg m.m. Det kan även förekomma hand- och armvibrationer i 

rattar, styren och reglage (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Besvär av hand- och armvibrationer kan vara tillfälliga och ge köldkänsla, domningar och 

nedsatt känsel i händerna, vilket kan öka risken för olycksfall. Även bestående skador som 

vita fingrar samt nerv- och muskelpåverkan kan uppkomma vid mer omfattande exponering 

(Arbetsmiljöverket, 2005). 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) skall arbetsgivaren 

undersöka arbetsförhållanden och bedöma risken för skador av vibrationsexponering. 

Arbetsgivaren skall även planera så att riskerna till följd av exponering för vibrationer 

minimeras. Arbetstagare exponerade för vibrationer skall erbjudas läkarundersökning enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller (AFS 2005:6.).  

Enligt Nygård (2013) råder brist på kunskap kring vibrationers inverkan på arbetstagarens 

hälsa både bland arbetsgivare och arbetstagare. Vid inspektioner har man sett att 7 av 10 

arbetsgivare inte gör vad som förväntas gällande riskbedömningar kring vibrationer. 

Vibrationsorsakade skador utgjorde 1 % av anmälda arbetssjukdomar 2011. 

Poole och Mason (2005) skrev både om hur vibrationsskador påverkar arbetstagares 

livskvalitet i privatlivet och även att de i vissa fall inte skall arbeta med vibrationsexponering.  

P.g.a. av vibrationsskadades nedsatta förmåga att utföra vardagliga uppgifter finns också risk 

för olyckor i arbetet då de inte har full känsel i händerna när de håller verktyg eller maskiner 

som vibrerar. 

Cederlund och Lundborg (2007) beskriver i sin artikel livskvalitet hos arbetstagare som 

utsattes för hand- och armvibrationer. De beskriver hur de med hand- och armskador hade en 

lägre livskvalitet definierad som lägre subjektivt välbefinnande med fler symtom på ohälsa 

och svårigheter med aktiviteter i det dagliga livet. 

En företagshälsovård utförde vibrationsmätningar på ett pastorat. Risken för 

kyrkovaktmästarna att överstiga insatsvärdena bedömdes som stor då mycket av arbetet 

innebar hantering av olika handhållna maskiner. Förekommande maskiner som gav 

exponering för hand- och armvibrationer var gräsklippare, åkgräsklippare, lövblås, 

motordriven häcksax, trimmer och vanliga elverktyg (Avonova Kinnekullehälsan AB, 2011).  
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2.2 Cirkulatoriskt 

Vid arbete med vibrerande handhållna verktyg blir det en övergående försämring av 

blodcirkulationen i huden och känselsinnet blir påverkat. Vita fingrar eller Raynauds fenomen 

som det också kallas, är den mest kända effekten som är relaterad till vibrationsexponering. 

Kyla utlöser perioder av vita fingrar då blodkärlen drar ihop sig. Det leder till att huden blir 

okänslig, fingertoppen blir vit och det syns en skrap gräns mot den normala huden. Detta kan 

sedan breda ut sig till flera falanger och flera fingrar om vibrationsexponering fortsätter, men 

tummarna drabbas sällan. Då fingrarna värms upp kan personen uppleva smärta och 

stickningar i det drabbade området. Nikotin gör att blodkärlen drar ihop sig, vilket förvärrar 

symtomen. Därför rekommenderas nikotinstopp vid dessa symtom. Det är också viktigt att 

sluta arbeta eller minska exponeringen av vibrationer. Även undvika snabba 

temperaturväxlingar mellan kyla och värme är att rekommendera då man har symtom. 

Symtomen kan också förvärras av stress och fukt. Övergående besvär kan vara köldkänsla, 

nedsatt känselförmåga eller domningar. Besvärens allvarlighetsgrad definieras enligt 

Stockholm Workshop- skalan, stadium 0-4 (Edling, 2011).  

Brauch (2008) skriver att 10 % av dem som arbetar med handhållna vibrerande verktyg 

kommer att utveckla cirkulatoriska symtom inom 12 år om de dagligen exponeras. Han menar 

att vanliga elverktyg har vibrationsnivåer över 5 m/s² och ibland är nivåerna dubbelt så höga. 

Insatsvärdet skall inte vara högre än 2,5 m/s². Risken för skada är därför högre än man 

tidigare har trott. 

2.3 Neurologiskt 

Nervpåverkan relaterad till vibrationsexponering delas in i neuropati och 

karpaltunnelsyndrom. Vid vibrationsexponering kan neuropati uppstå och nervstrukturer 

skadas på olika nivåer i fingrarna. Detta leder till att centrala nervsystemet inte får korrekt 

information från fingrarna och händerna p.g.a. av skador i receptorerna, vilket gör att hjärnan 

inte kan kontrollera handens motorik på rätt sätt. Vid kraftig påverkan blir det besvär för 

personen i det dagliga livet. Man kallar det blinda fingrar och upplever fumlighetskänsla, 

domningar, stickningar, minskad handkraft och även värk. Detta påverkar mer än vita fingrar, 

som kommer då de utsätts för kyla medan blinda fingrar ger besvär dygnet runt. 

Karpaltunnelsyndrom (KTS) förekommer i större utstäckning då man utsätts för 

vibrationsexponering ofta i kombination med mekanisk belastning av handleden, t.ex. 

ytterläge eller kraftgrepp. Skadan beror på att medinusnerven hamnar i kläm. Nerven leder 

impulser till hudens sinnesceller i pek och långfinger samt tummen. De symtom som 

uppkommer är stickningar, nedsatt känsel, domningar, nedsatt motorisk förmåga och i vissa 

fall smärta. De första symtomen som kan uppkomma är domningar i fingrarna nattetid.  

Behandling av KTS görs via karpaltunnelklyvning, men neuropati går inte att behandla. 

Besvärens allvarlighetsgrad vid nervskada delas in efter Stockholm Workshop stadium 0SN-

3SN (Edling, 2011). 

Karpaltunnelsyndrom kan orsakas genom intermittent eller ihållande tryck i karpaltunneln 

enligt Walker (2010). Symtom vid karpaltunnelsyndrom är obehag genom värk i handen och 

underarmen, svagt handgrepp (vilket kan orsaka att individen tappar saker), klumpighet i fina 

fingerrörelser eller minskad fingerfärdighet. Symtomen kan förvärras vid sömn p.g.a. av att 

handen eller armen hålls i samma position och vid upprepade moment av handen eller 

handleden. Symtom kan också vissa sig som svullnad eller färgändringar i den drabbade 

handen. Symtomen brukar förbättras genom att ändra handens position eller att skaka 

handleden.  
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2.4 Rörelseapparaten 

Besvär i rörelseapparaten är mer diffusa och därför svårare att utreda än besvär från kärl och 

nerver. Symtom som kan uppkomma är muskelpåverkan med värk, svullnadskänsla och 

muskelsvaghet i underarmar och händer. Vid vibrationsexponering är personen ofta även 

exponerad för ergonomiska riskfaktorer som repetitivt och statiskt arbete, tung fysisk 

belastning och obekväma arbetsställningar. Det är svårt att avgöra om symtomen/skadorna 

beror på vibrationsexponering eller ergonomisk belastning. Samband har påvisats mellan 

vibrerande verktyg och symtom från handled, armbåge, nacke och skuldror, samt 

artrosförändringar i handled och armbåge. En möjlig åtgärd för att minska symtomen är att 

minska vibrationsexponeringen. Det finns dock ingen specifik behandling (Edling, 2011).  

Den som arbetar med handhållna vibrerande verktyg spänner musklerna i berörda delar i de 

övre extremiteterna. Då ökar belastningen på muskler, senor och leder. Symtom i 

rörelseapparaten, som uppkommer vid vibrationsarbete är framförallt smärta i nacke, skuldror 

och rygg. Om verktyget dessutom är tungt krävs mer muskelkraft för att genomföra uppgiften. 

Detta leder till att vibrationen sprider sig längre upp eller djupare in i rörelseapparaten än vid 

ett arbete då musklerna är avslappnade. Om personen även utsätts för kyla vid 

vibrationsarbete ökar risken för smärta i framförallt nacke, menar Wahlström, Burström, 

Hagberg, Lindström och Nilsson (2008).  

2.5 Åtgärder 

Gradering av HAVS görs ofta enligt Stockholm Workshop Scale, vardera hand för sig. De 

aktuella symtomen graderas i stadier (Tabell 1) 0 – 4, för cirkulatoriska (Gemne, Pyykko, 

Taylor, Pelmear, 1987).   

 

Tabell 1. 

Stadium Besvärsgrad Symtom 

0   Inga attacker av vita fingrar 

1 Mild Anfall då och då, omfattande endast ytterfalangen på ett eller 

flera fingrar 

2 Medelsvår Anfall då och då, omfattande yttre- och mellanfalanger (sällan 

också den proximala falangen) på ett eller flera fingrar 

3 Svår Anfall ofta, omfattande alla falanger på det flesta fingrar 

4 Mycket 

svår 

Som stadium 3 men med trofiska hudförändringar i 

fingertopparna 

(Edling, 2011, s. 288) 

 

Respektive (Tabell 2) 0SN-3SN för neurologiska effekter i händerna (Brammer, Taylor, 

Lundborg, 1997). 

Tabell 2. 

Stadium Symtom 

0SN Exponerad för vibrationer men inga symtom 

1SN Intermittent domning, med eller utan stickningar 

2SN Intermittent eller varaktig domning; nedsatt sensorisk perception 
3SN Intermittent eller varaktig domning; nedsatt taktil diskriminationsförmåga 

och/eller nedsatt finmotorik 

(Edling, 2011, s. 290) 
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På FHVMETODIK’s hemsida, (http://fhvmetodik.se/) finns ett underlag för medicinsk 

kontroll vid arbete med handhållna vibrerande maskiner med ett förslag på läkarundersökning 

med frågeformulär och olika undersökningar, som utförs av företagsläkare och 

företagssköterska.  

Cederlund, Iwarsson och Lundborg (2003) visade i sin studie att riktade tester och frågor om 

handsymtom tillsammans med Stockholm workshop scale är bra för att diagostisera HAVS. 

Studien visade att frågorna om handsymtom stämde väl överens med Stockholm workshop 

scale. Även test för kyla och smärta stämde väl överens med skalorna. En kombination av 

olika frågor, tester och Stockholm workshop scale kan vara bra hjälp för att diagostisera 

HAVS och få med alla neurologiska, cirkulatoriska och muskuloskelettala besvär, som kan 

orsakas av vibrationsexponering. 

Att tidigt identifiera symtom och hur man hanterar dessa symtom och skador är nyckeln till att 

arbeta förebyggande och klara av exponering för vibrerande verktyg. Majoriteten som drabbas 

av vibrationsskador är män. Hand- och armvibrationskadesyndrom är ett komplext potentiellt 

handikappande tillstånd, som omfattar en eller flera specifika neurologiska, kärl och 

belastningsfunktioner associerade till exponering för handhållna vibrerande verktyg (Heaver, 

Goonetilleke, Ferguson och Shiralkar, 2011). 

 

Vibrationsundersökningar har fått ett dåligt genomslag, ingen ökning har setts på Arbets- och 

miljömedicinska klinikerna gällande frågeställningar och utredningar kring vibrationsskador. 

Via företagshälsovården har inte heller setts någon ökning av vibrationsundersökningarna 

efter införandet av reglerna kring vibrationsexponering i arbetet (Rehfisch & Wålinder, 2009).  

Föreskrifterna som Arbetsmiljöverket tagit fram är baserade på EU:s direktiv 2002/44/EG. 

Direktivet beskrev minimikravet för arbetstagarens hälsa och säkerhet (Arbetsmiljöverket, 

2005). 

Enligt AFS 2005:15, då riskbedömningen av vibrationsexponeringen talar för att 

arbetstagaren utsätts för risker, är arbetsgivaren skyldig att ge utbildning och information till 

dem som exponeras för vibrationer. Utbildningen ska innehålla resultat av riskbedömning, 

nivån för gräns- och insatsvärde, om vilka hälsoriskerna är och vilka tecken som tyder på 

vibrationsskador samt vilka åtgärder och arbetsrutiner som skall vidtas för att minska 

exponeringen. Medicinska kontroller skall erbjudas till de arbetstagare som exponeras för 

vibrationsnivåer som överstiger insatsvärdet. Den dagliga vibrationsexponeringen för hand- 

och armvibrationer får inte överskrida insatsvärdet 2,5 m/s². Kontrollens syfte är att i tidigt 

stadium upptäcka tecken på vibrationsskador samt skydda känsliga personer. Även om 

insatsvärdet inte överskrids skall arbetstagaren erbjudas medicinsk kontroll vid misstanke om 

skadliga hälsoeffekter från vibrationsarbete. Läkarundersökning ska erbjudas innan arbete 

med vibrationer påbörjas och därefter en periodisk kontroll med högst tre års mellanrum.  

Uppskattningen av vibrationsexponeringen grundar sig på exponeringen under en 8 timmars 

arbetsdag. Accelerationen mäts antigen genom speciell mätutrustning eller uppskattas genom 

information från instruktionshandboken om arbetsmaskinens vibrationsacceleration. Vid 

värden över gränsvärdet 5,0 m/s² för hand- och armvibrationer ska arbetsgivaren vidta 

omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen, utreda orsaken och planera så att 

gränsvärdet inte överskrids i fortsättningen. Åtgärder för att minimera vibrationsexponeringen 

är att se över alternativa arbetsmetoder, välja ergonomiskt bra anpassad arbetsutrustning, 

införa regelbunden service av arbetsutrustningen samt planera arbetsplatsens utformning och 

arbetstider med regelbundna pauser. Det är viktigt är att ha variation av arbetsuppgifterna 

under dagen, få utbildning om arbetsutrustningen så att den används på ett säkert och riktigt 

http://fhvmetodik.se/
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sätt, ha tillgång till tekniska hjälpmedel för att minska risken för vibrationsskador såsom t ex 

handtag eller handskar och att ha tillgång till arbetskläder som skyddar mot kyla och fukt 

(AFS 2005:15).  

2.6 Teoretisk referensram  

Kyrkvaktmästarna är en yrkesgrupp som är vibrationsexponerade, där vibrationsskador kan 

förekomma. Dessa besvär kan påverka deras livskvalité både yrkesmässigt och privat (Poole 

& Mason, 2005). Lidande är ett omvårdnadsbegrepp som skulle kunna förklara 

kyrkvaktmästarnas känsla som uppkommer vid påverkad livskvalité då de utvecklat 

vibrationsskador. Det är först när människan får en förståelse för sin verklighet som personen 

också kan börja handla på ett annorlunda sätt. Att reflektera över hur teori och praktik kan 

knytas samman kan ge underlag för reflektion. Söka efter nya perspektiv kan leda till att 

verkligheten ses på ett nytt sätt, och hjälpa till att se det som tidigare inte setts på en djupare 

nivå (Wiklund- Gustin & Bergbom, 2013).  

Begreppet lidande är naturligt förekommande i människors liv. Kyrkvaktmästare som drabbas 

av vibrationsskador Att kunna hantera sitt lidande gör att man ändå kan uppleva 

välbefinnande. Lidandet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan delas upp och beskrivas 

utifrån tre olika nivåer: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 2001).  

Den subjektiva mänskliga helhetsupplevelsen av lidandet är att möta något ont och orsakerna 

till det kan vara oändliga. Lidandet kan innefatta t.ex. ofrivillig uteslutning från vardagslivet, 

försök att uthärda viss typ av ansträngning, smärta, förlust av kontroll och hopplöshet. 

Lidandet kan pendla mellan outhärdligt och uthärdligt lidande. När kroppen och dess 

funktioner blir ett hinder för att personen ska kunna göra det som den är ämnad till uppstår ett 

livslidande. Lidandet gör att individens livssituation blir begränsad (Wiklund- Gustin & 

Bergbom, 2012). 

2.7 Företagshälsovårdens roll 

Företagssköterskan ska i sitt arbete vara lyhörd för framgångsfaktorer och brister inom hela 

arbetsmiljöns område. Omvårdnad av människan står i fokus, riktad mot arbetslivet där en 

god och säker omvårdnad ges (SOU 2011:63). 

Ormiston (2013) menade i sin artikel att det är lätt att underskatta risken för skador, som kan 

komma vid arbete med vibrerande handverktyg. Hälsokontroller handlar om att ha rutiner för 

att kunna upptäcka eventuell arbetsrelaterad ohälsa eller skada på tidigt stadium för att kunna 

agera på dessa fynd. Han menar att vissa anställda inte ens är medvetna om att de har 

handrelaterade problem, som kan vara första symtomen på hand- och armvibrationssyndrom. 

Att använda sig av företagshälsovård, som har kunskap om vibrationsrelaterade symtom är 

viktigt för att kunna ge den bästa informationen till arbetarna, för att de ska kunna arbeta 

förebyggande på arbetsplatserna och att tidiga diagnoser ställs.  

 

En avhandling av Björ (2008) visade att risken att drabbas av hjärtinfarkt ökade vid arbete 

med vibrerande maskiner. Risken var mer kopplad till personer i yrkesverksam ålder – under 

60 år. En tillfälligt minskad hjärtfrekvensvariabilitet sågs i samband med exponering för 

hand-arm vibrationer och påverkade hjärtregleringen. Utifrån detta krävs en god fysisk och 

psykisk hälsa vid arbete med vibrerande verktyg för att minimera sjukdom och skada. 

Medicinska kontroller som visar att arbetstagare utsätts för en skadlig påverkan av vibrationer 

ska av läkaren informeras och ges råd kring resultatet och om fortsatta kontroller. Aktuellt 

arbete med vibrerande verktyg bör avslutas. Arbetsgivaren ska informeras om resultaten efter 

beaktande av tystnadsplikten. Utifrån detta kan arbetsgivaren se över riskbedömningar och 

systematiskt vidta åtgärder för att minska exponeringen för vibrationer. Övriga arbetstagare 
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som exponeras för vibrationsarbete ska erbjudas medicinska kontroller som fortlöpande följs 

upp (Edling, 2011). 

För att se hur livskvalitet och eventuella sociala konsekvenser kan påverkas av vita fingrar 

orsakade av vibrationer gjordes en studie i Tyskland av Voelter-Mahlknecht et al.(2007). De 

använde sig av standardiserade frågeformulär med frågor om livskvalité, yrkesutövning, 

förebyggande och social trygghet. I svaren kunde man utläsa att arbetstagarna, som var 

skogshuggare, trädgårdsarbetare och stenhuggare kände brist på information. Endast nio av de 

115 arbetstagarna som svarade på enkäten hade haft information om handhållna vibrerande 

verktyg. Vilka symtom som kan uppkomma och försiktighetsåtgärder på arbetsplatsen, för att 

ge arbetstagarna ökad kunskap kring förebyggande arbetet med vibrerande verktyg.  När 

arbetstagarna hade utvecklat symtom från vibrerande verktyg var det svårt för dem att få 

vidare information. Arbetstagarna upplevde att de fick mest information från företagsläkarna 

om vibrerande verktyg och deras effekter på hälsan. Företagsläkarna satte tidiga 

vibrationsrelaterade diagnoser medan endast en fjärdedel av allmänläkarna satte rätt diagnos. 

90 % av dem som lider av vita fingrar upplevde att deras livskvalitét var begränsad, vilket inte 

bara ledde till en begränsning i det dagliga arbetslivet utan även privatlivet, t ex negativ 

inverkan på hobbys särskilt under vinterhalvåret då symtomen ökar vid kyla. Slutsatsen i 

studien var att med tanke på den potentiella reversibiliteten av denna yrkessjukdom efter 

upphörd exponering för vibrerande verktyg och en snabb diagnos är det viktigt att arbeta 

förebyggande inom detta område, både med information och kunskap till arbetsgivare och 

arbetstagare, men även att de får träffa en företagsläkare som har kunskap om vibrerande 

verktyg, symtom och skador.   

Undersöka förekomsten av vibrationsrelaterade symtom bland kyrkvaktmästare och deras 

kunskaper kring vibrationsexponering, skulle kunna ge kunskap att använda i 

företagshälsovårdens och företagssköterskans förebyggande arbete mot vibrationsskador.  

Vibrationsexponering kan ge vibrationsskador, som kan leda till lidande på olika nivåer för 

kyrkvaktmästare såväl kroppsligen som själsligen.  
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3. Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga besvär i händer och armar hos vibrationsexponerade 

kyrkvaktmästare och vilka kunskaper de har kring vibrationsexponeringens risker. 

3.1 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning förekommer symtom som kan kopplas till vibrationsexponering? 

 Hur stor andel av kyrkvaktmästare har erbjudits och genomgått medicinsk kontroll, 

AFS 2005:6 med anledning av vibrationsexponering? 

 Vad görs för att motverka riskerna och vilka kunskaper finns vid användning av 

handhållna vibrationsverktyg? 

 

4. Metod 

4.1 Design  

Den valda metoden är att utifrån enkäter göra en icke-randomiserad tvärsnittsstudie med 

deskriptivt upplägg (Polit & Beck, 2012) där kyrkovaktmästare fick beskriva upplevelser från 

sitt arbete med vibrerande verktyg/maskiner.  

Studien är baserad på holistisk filosofi, där vi tolkade människors erfarenheter. Det är den 

enskilda personen som avgör hur denne upplevde sin situation. 

4.2 Urval 

Kyrkvaktmästarna tillfrågades utifrån bekvämlighets urval. I enkätundersökningen 

tillfrågades 51 kyrkvaktmästare. Inklusionskriteriet var att personerna hade arbetat minst två 

år inom yrket och säsongsarbetare exkluderades från studien. De som inkluderades i studien 

var verksamma på olika orter i delar av Västra Götalands, Värmlands och Uppsala län, där de 

flesta var anslutna till företagshälsovården. Inom de tillfrågade pastoraten genomfördes en 

totalundersökning. Kontakt togs med arbetsgivaren (Bilaga 1). Deltagande i studien 

godkändes av arbetsgivaren och där efter togs personlig kontakt med de berörda på 

arbetsplatsmöten, där enkäten delades ut tillsammans med missivbrev (Bilaga 2 och 3). De 

tillfrågade accepterade att vara med i studien genom att de besvarade en enkät. 

Respondenterna fyllde i enkäten under arbetsplatsmötet och därefter samlade vi in enkäten 

igen. Enkäten tog ca 25 minuter att fylla i inklusive information om studien. Frånvarande och 

sjukskrivna medarbetare fick enkäten via arbetsgivaren och skickade sedan tillbaka den.  

4.3 Bortfall 

Av de 51 tillfrågade individerna angående enkätundersökningen besvarades 50 enkäter. Alla 

50 enkäterna inkluderades i studien då de var ifyllda på ett korrekt sätt. Svarsfrekvensen var 

98 %, därav skickades ingen påminnelse. 

4.4 Datainsamling  
I studien användes ett frågeformulär från Arbetsmiljöverket (2005), med frågor riktade mot 

symtom. Formuläret kompletteras med egenkonstruerade frågor om kunskap i området, 

framtaget från Arbetsmiljöverket (2005). Frågorna var strukturerade och handlade om det 

ämne vi skulle studera, vilket ökade validiteten på studien där frågorna i enkäten mäter det vi 

avser att mäta (Trost, 2012). I enkäterna fick arbetstagarna svara på frågor om sina upplevda 

besvär och vilken kunskap de hade om vibrationsexponering samt om medicinska kontroller 

erbjudits. Enkäten skulle kunna replikeras och ge samma svar om ingen ny kunskap kring 



  Helena Eriksson
  Kristina Lundin 

9 
 

vibrationsexponering framtas eller förändring i arbetsmiljön görs, vilket då skulle påverka 

reabiliteten. 

Samtliga fick lika information samtidigt då vi lämnade ut enkäterna. Enkäterna förvarades 

inlåsta till skydd för den enskildes integritet. Vi tackade personligen alla individerna då vi 

samlade in enkäten. 

Resultatet kommer att presenteras för de olika pastoraten efter godkänt uppsatsarbete. 

4.5 Databearbetning och analys 

Insamlad data byggde på kvantitativa variabler och användes för att beskriva 

kyrkovaktmästarnas symtom på HAVS och deras kunskaper för att förebygga 

vibrationsskador. Enkäten avslutades med en kvalitativ fråga för att fånga in deras egna 

kunskaper kring riskfaktorer. De kvantitativa frågorna utgick från ordinalskala (Polit & Beck, 

2012). 

Vi kodade enkäten och registrerade dem i Excel. Därefter bearbetades materialet i Excel. Vi 

använde siffrorna i Excel för att få fram frekvenstabeller och olika värden. Utifrån detta 

skapades diagram, tabeller och olika variablar.  

Symtomfrågeenkätens fyra svarsalternativ dikotomiserades, där ganska mycket och lite grann 

blev en gruppen för symtom och obetydligt och nej var gruppen för inga symtom alls. 

Resultatet redovisades utifrån symtom i minst en hand. Fråga 1-8 i den andra enkäten 

bearbetades på samma sätt där vi diktomiserade i ja och nej grupp. Svaren i fråga nio 

sammanställdes och kategoriserades i undergrupper. Vissa frågor från den symtomenkäten 

valdes ut för att undersöka neurologiska och cirkulatoriska symtom grundligare och då 

användes alla svarsalternativen. 

4.6. Etiska överväganden 

Medverkan i undersökningen var frivillig. Vid besvarande av enkäten gav arbetstagaren sitt 

samtycke till att delta i studien. Enkätmaterialet behandlades konfidentiellt och förstördes när 

arbetet var slutfört. Arbetstagarna blev informerade om konfidentialiteten, dels skriftligt i 

missivbrevet och muntligt vid informationen vid arbetsplastsmötet.  

Studien utformades i enlighet med Helsingforsdeklarationen (Medicinska forskningsrådet, 

2003), med undantag av att ingen etisk kommitté granskade eller godkände studien. Arbetet 

följde de etiska principerna, vilket innebar att arbetstagarna i studien blev respekterade och 

hade rätt till självbestämmande och integritet. Att de självständigt kunde ta ställning till 

information om eventuella fördelar och risker med att delta i studien. Arbetstagare som deltog 

behandlades lika och fick inte utsättas för skada. Det var viktigt att vi hade klart för oss vilken 

nytta studien kunde få för den enskilde och samhället (Medicinska forskningsrådet, 2003). 
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5. Resultat.  

5.1 Bakgrundsvariabler 

Av de 50 kyrkvaktmästarna som svarade på enkäten var det 12 kvinnor och 38 män. 

Medelåldern hos dessa var 52 år (Figur 1) och den genomsnittliga arbetstiden i yrket var 17 

år. Bland de 24 % som hade arbetat 2-9 år i yrket var medelåldern 44 år. 10-19 år i yrket hade 

38 % arbeta och där var medelåldern 53 år. 38 % hade arbetat minst 20 år i yrket och 

medelåldern var 56 år. 86 % av kyrkvaktmästarna hade höger hand som dominant hand. 

 

Figur 1. Åldersfördelning bland 50 vibrationsexponerade kyrkvaktmästare.   

5.2 Besvärs förekomst 

Symtomen ökade hos kyrkvaktmästare efter antal arbetade år. 28 % hade inga symtom alls. 

Tabell 3. Antal symtom ganska mycket eller lite grann i minst en hand hos 

vibrationsexponerade kyrkvaktmästare (n=50) uppdelat efter antal år i yrket och kön. 

Antal symptom 

 

   2-9 år 

  (n=12) 

     % 

 10-19 år 

 (n=19) 

     % 

  20 år - 

  (n=19) 

     % 

   Totalt 

   (n=50) 

      % 

       Kvinna 

       (n=12) 

          % 

      Man 

      (n=38) 

          % 

0 50  26  16  28 17  32  

1 8  5  0  4  8  3  

2 8  16  21  16 33  11  

3 0 11  11  8 8  8  

4 8  11  16  12  8  13 

5 8  16  21  16  25  13  

6 8  5  5  6  0  8  

7 8 11  11  10  0  13  

8 0  0  0 0  0  0  

9 0  0  0  0  0 0  

10 0  0  0  0 0  0  
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Det vanligaste symtomet var köldkänsla i hand eller fingrar, där 40 % upplevde besvär. Näst 

vanligast var krampkänsla i arm eller hand och vita fingrar vid fukt eller kyla på vardera 38 % 

(Figur 2). 

Figur 2 Besvärsförekomst uppdelad bland vibrationsexponerade kyrkvaktmästarna(n=50) 

uppdelat efter antal i år i yrket.  

88 % upplevde ingen skillnad i besvärsförekomst mellan vänster och höger hand.  

5.3 Cirkulatoriska besvär 

Svarsalternativen på symtomfrågorna lite grann och ganska mycket besvär med vita fingrar 

vid fukt eller kyla hade 38 %, av dessa svarade 16 % att de hade ganska mycket besvär. Ingen 

skillnad fanns mellan kvinnor och män i besvärsförekomst vad gäller vita fingrar då hälften i 

båda grupperna upplevde dessa besvär.  

Köldkänsla i hand eller fingrar upplevde 40 % att de hade lite grann eller ganska mycket 

besvär, av dessa svarade 14 % ganska mycket besvär. 

5.4 Neurologiska besvär 

Svarsalternativen på symtomfrågorna lite grann och ganska mycket besvär av domningar i 

hand och fingrar nattetid upplevde 34 %, av dessa svarade 18 % att de hade ganska mycket 

besvär. 30 % av männen uppgav att de hade lite grann till ganska mycket besvär av 

domningar hand/fingrar nattetid, motsvarande siffra för kvinnorna var 4 %. 

Nedsatt finmotorik med svårigheter att knäppa knappar svarade 20 % att de hade lite grann 

eller ganska mycket besvär, varav 6 % svarade ganska mycket besvär. 

5.5 Medicinska kontroller 

Ingen av de 50 kyrkvaktmästarna hade blivit erbjuden medicinsk kontroll enligt AFS 2005:6. 

5.6 Arbetsgivarens ansvar 

48 % av kyrkvaktmästarna svarade att regelbunden service sker på deras verktyg, 44 % 

svarade nej och 8 % visste inte om någon service hade utförts på deras verktyg.  
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60-65 % upplevde att de inte hade någon arbetsplanering eller regelbundna pauser vid arbete 

med vibrerande handverktyg (Figur 3). 

Figur 3. Kyrkvaktmästarnas egna upplevda förebyggande arbetsinsatser mot 

vibrationsexponering.  

Informationsbroschyr för varje vibrerande handverktyg fanns på arbetsplatsen svarade hälften 

av kyrkvaktmästarna ja på. 

Utbildning om användarteknik vid arbete med vibrerande handverktyg upplevde 24 % att de 

fått. 

5.7 Riskfaktorer/kunskap 

Mer än hälften angav långa ensidiga arbetspass som en riskfaktor för besvär. 20 % beskrev 

olika verktyg som en riskfaktor. Det framkom även omgivningsfaktorer såsom kyla, stress, 

ergonomi, symtom och service på maskiner, mellan 12-16 %. Enstaka tog upp dålig kunskap, 

att arbetsgivaren inte bryr sig och att ålder var en riskfaktor. 16 % av enkäterna lämnades med 

blanka svar eller att de inte kände till några riskfaktorer alls.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Metodologiska överväganden 

Att utifrån kvantitativ forskningsdesign göra en icke-randomiserad studie med ett deskriptivt 

upplägg har vi bedömt som mest passande metod. Studiens syfte var att kartlägga 

förekomsten av vibrationsrelaterade hälsoeffekter. Ytterligare frågeställningar har lagts till då 

vi ville undersöka vilka kunskaper som finns i yrkesgruppen kring vibrationsexponering. 

Studien får ett bättre sammanhang där besvär kan kopplas till kunskap om 

vibrationsexponering och ge underlag till förebyggande insatser. Observationer på gruppnivå 

kan generaliseras till en större population utifrån att man studerat ett stickprov, extern 

validitet (Polit & Beck, 2012).  

Hälsoeffekter av helkroppsvibrationer uteslöts och bara hand- och armvibrationer studerades 

för att begränsa studiens storlek.  Ett frågeformulär kring symtom/besvär från 

Arbetsmiljöverket (2005) användes. Kompletterande frågor kring kunskaperna om 

vibrationsexponering utformades via samma bok. Frågorna baserades på vedertagen kunskap 

och togs från samma källa (Arbetsmiljöverket, 2005).  

Enligt Trost (2012) kan svarsfrekvensen ligga mellan 50-75 % av antalet tillfrågade, men i 

denna enkätundersökning blev svarsfrekvensen 98 %, vilket tyder på ett intresse från 

individerna i det aktuella ämnet. Att vi besökte kyrkvaktmästarna och presenterade studien 

förefaller ha haft en positiv inverkan på svarsfrekvensen, vilket skulle kunna förklaras att 

bortfallet blev litet. Detta styrker studiens validitet. Respondenterna upplevde ingen tidspress 

under ifyllandet av enkäten. En tredjedel av dem fick enkäten via sin arbetsledare p.g.a. att de 

var frånvarande då vi presenterade enkäten. Av dessa var det en respondent som inte skickade 

tillbaka enkäten. Nackdelen med enkät är att frågorna kan uppfattas som svårförståeliga, 

vilket kan påverka utfallet i svaren (Eliasson, 2010). Enkäterna i denna studie var dock 

fullständigt ifyllda. Enkäten hade ett enkelt och begripligt språk där frågorna var lättförståliga 

vilket styrker reliabiliteten, om enkäten skulle delas ut vid annat tillfälle (Trost, 2012).  

Enkäterna delades ut till kyrkvaktmästarna under samma förhållanden och vid samma 

tidpunkt. Såväl skriftlig som muntlig information gavs. Den muntliga information som 

lämnades till respondenterna kan dock ha varierat något, då vi var två som lämnade 

informationen. De som var frånvarande fick information av sin arbetsledare. Missivbrev 

medföljde för att ge mer information om enkäten och studiens syfte. Att ha arbetsledarens 

godkännande ökade möjligheten att genomföra enkätundersökningen (Eliasson, 2010).   

Upptagningsområdet var relativt stort då kyrkvaktmästare är en mindre yrkesgrupp.  

Exceldokument valdes för att bearbeta materialet. De siffror vi fick fram i Exceldokumentet 

använde vi till att ta fram olika variabler och frekvenser, vilket underlättade arbetet jämfört 

med manuell bearbetning. På detta sätt kunde manuella felräkningar undvikas. Tydliga och 

enkla frågor med klara svarsalternativ användes vilket underlättade sammanställning av data. 
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6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Besvärsförekomst 

De flesta respondenterna var män, vilket speglar könsfördelningen inom arbete med 

vibrerande handhållna verktyg. De stämde väl överens med vad Arbetsmiljöverket hade 

kommit fram till, nämligen att 15 % av alla förvärvsarbetande män arbetade minst en 

fjärdedel av sin arbetstid med handhållna vibrerande verktyg, medan endast 3 % av kvinnorna 

gjorde det (Arbetsmiljöverket, 2005). Även Heaver, Goonetilleke, Ferguson och Shiralkar 

(2001) skrev i sin artikel att majoriteten av dem som drabbas av vibrationssymtom är män. 

Kvinnor är underrepresenterade i vår studie och så även inom yrket generellt. Detta gör att 

trovärdigheten minskar vad gäller kvinnornas symtom i denna studie. Bylund (2000) skrev att 

kvinnor är känsligare att få skador efter kortare tid av exponering, men säger också att det är 

svårt att se skillnaden mellan vibrationsskador och belastningsbesvär. 

Cederlund, Nordensköld och Lundborg (2001) analyserade hur vibrationsexponerade 

arbetstagare från yrken som t.ex. elektriker, byggnadsarbetare, svetsare och mekaniker 

påverkades i sina dagliga aktiviteter. Studien visade på att 42 % hade svårigheter som t.ex. att 

arbeta i kall miljö, påverkad fin motorik och dålig styrka/kraft i handen. 18 % i studien 

uppvisade 1 eller 2 symtom på vibrationsskador, men var inte påverkade i sina dagliga 

aktiviteter. Denna enkätundersökning på kyrkvaktmästare visade att 72 % hade en eller flera 

symtom på vibrationsskador och 20 % av dess 1 eller 2 symtom. I tidigt skede av 

vibrationsskador upplever individen inga hinder i sina dagliga aktiviteter. Kyrkovaktmästarna 

skulle utifrån detta resultat påvisa mera besvär från vibrationsexponering än de nämnda 

yrkesgrupperna. Hälften av den totala gruppen kyrkovaktmästare skulle även tänkas kunna 

påverkas negativt i sina dagliga aktiviteter. 

Vita fingrar och köldkänsla var vanligast bland kyrkvaktmästare som arbetat 10-19 år i yrket. 

De som arbetat mer 20 år hade mindre besvär av vita fingrar och köldkänsla. Att besvären var 

mindre vanliga hos de som arbetat mer än 20år skulle kunna bero på att man avslutar sin 

anställning eller kanske får andra arbetesuppgifter inom yrket, för att minska exponeringen 

p.g.a. att man har symtom och då hoppas man att besvären minskar. Många kyrkvaktmästare 

som arbetet 10-19 år hade mycket besvär med vita fingrar men är ingenting som kan förklaras 

i denna studie, då vi inte vet något om deras tidigare yrkesliv och livsstil. Även dålig 

handkraft upplever denna grupp mera besvär av än de som arbetat 20 år eller mer.  

Antal besvär från vibrationsexponering i de olika ålders grupperna uppdelat efter antal år i 

yrket följer varandra och stiger vid ökad arbetstid.  Medelåldern av respondenterna i de olika 

åldersgrupperna var ganska lika vilket tyder på att vissa började sent som kyrkvaktmästare.  . 

De som arbetat mindre än 20 år skulle kunna haft mindre symtom än vad de har nu, då man 

inte vet vad de arbetat med innan yrket som kyrkovaktmästare. Ingen kunskap finns kring 

deras individuella anamnes eller fritidsintressen, vilket skulle kunna påverkar symtomen. 

Medicinska kontroller ger en rättvis bedömning för varje kyrkovaktmästare och skyddar redan 

känsliga personer för vibrationsskador. En ökning av symtomen kan antas vid mer arbetstid 

inom kyrkvaktmästaryrket utifrån detta resultat. Heaver, Goonetilleke, Ferguson och Shiralkar 

(2001) skrev att symtomen ökar och svårighetsgraden på skadorna enligt Stockholm 

Workshop Scale stiger vid fler antal år i yrket. Att i tidigt skede hitta symtom och därefter 

undvika vibrationsexponering menar de är den bästa formen av behandling. 
Symtomen ökade med efter hur länge man arbetat med vibrerande handhållna verktyg, 

beskrev Burström, Järvholm, Nilsson och Wahlström (2010) i sin artikel. Endast 28 % av 

samtliga hade inga besvär alls, medan 10 % uppgav att de hade 7 av max 10 symtom. Vilket 

tyder på att vissa personer har stora besvär med symtom som kan vara vibrationsorsakade 

även bland dem som arbetat kortare tid inom yrket. Av de korttidsanställda är det betydligt 
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större andel som inte har symtom jämfört med övriga grupper. Att få försämring av symtomen 

utifrån sin arbetsmiljö i så stor omfattning borde inte vara acceptabelt. EU:s direktiv 

2202/44/EG tar upp minimikrav för arbetstagarens hälsa och säkerhet, vilket arbetsgivaren 

skall följa för att skydda arbetstagaren från vibrationsskador (Arbetsmiljöverket, 2005).  

6.2.2 Cirkulatoriska och neurologiska besvär 

Den vanligaste orsaken till vita fingrar är vibrationsexponering (Edling, 2011), men denna 

enkätstudie ger dock inte information om andra riskfaktorer t.ex. tidigare sjukdomar, nikotin, 

mediciner och stress. Därför vet vi inte hur dessa faktorer påverkar resultatet. I vår studie 

framkom det att 38 % hade besvär med vita fingrar, av dessa var det 16 % som skattade sig i 

högsta symtomnivån som var ganska mycket besvär, som kan antas motsvara 2-3 på 

Stockholm Workshop Scale. Enligt Flodin (2013) bör arbetet upphöra eller minimeras vid 

arbete med vibrerande handhållna verktyg vid stadium ett, men det som oftast brukar 

rekommenderas är vid stadium två. Vid fortsatt exponering för vibrationer efter stadium två är 

risken stor att skadorna förvärras. 

 Voelter-Mahlknecht et al.(2007) skrev att 90 % upplevde att livskvaliten var begränsad såväl 

i arbetslivet som i privatlivet för dessa individer, speciellet vintertid då symtomen ökade. 

Bland kyrkvaktmästarna med 10-19 år i yrket besvärades många av vita fingrar och 

köldkänsla vilket kunde påverka deras livskvalité. Detta kunde leda till att de kände 

livslidande och sjukdomslidande. Kvinnor drabbas oftare av vita fingrar (Bylund, Burström, 

Knutsson, 2000) men detta är inget som styrks i vårt resultat då det var lika mycket besvär 

mellan kvinnor och män. 

Domningar i hand och fingrar nattetid upplevde 34 % och 18 % ganska mycket besvär. Detta 

är ett tidigt symtom på känselstörningar och kan till början vara ett övergående besvär. 

Domningar kan också vara tecken på karpaltunnelsyndrom som man kan åtgärda med 

operation och behöver därför utredas. Även här tycker Flodin (2013) att arbete med 

vibrationer bör upphöra vid stadium ett enligt Stockholm Workshop Scale. Det var 20 % som 

svarat att de hade svårt att knäppa knappar, av dessa hade 6 % svarat ganska mycket besvär. 

Detta kan tyda på långt framskridna symtom.  

Med handen utförs många dagliga aktiviteter både privat och i arbetet. Fumlighet och 

muskelsvaghet är senare stadium och kommer efter många års vibrationsexponering 

(Cederlund, Nordensköld & Lundborg, 2001). 

Poole och Mason (2005) beskrev att nedsatt känseln i händerna ökar risken för att olycka sker 

i arbetet.  

Om medicinska kontroller hade utförts enligt AFS 2005:6 skulle man förmodligen upptäckt 

symtomen i tidigare skede. På så sätt hade kyrkvaktmästaren fått information om besvären 

och skadornas prognos och själv kunna bestämma om fortsatt arbete i yrket.  

Ormiston (2013) menar att vissa anställda inte är medvetna om att symtomen de har kan beror 

på vibrationsskador.  

Den medicinska kontrollen avgör inte om man ska fortsätta arbete med vibrationer eller inte, 

utan ligger till grund för en rekommendation (AFS 2005:6). Detta hade även haft en påverkan 

på arbetesgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar för att minimera vibrationsexponeringen (AFS 

2005:15).  

6.2.3 Medicinska kontroller/förebyggande insatser 

Ingen av de 50 kyrkvaktmästarna hade blivit erbjudna medicinsk kontroll enligt AFS 2005:6. 

Resultatet visade hög förekomst av olika symtom associerade med vibrationsexponering. Vid 

påvisande av vibrationssymtom ska arbetsgivaren erbjuda medicinsk kontroll enligt AFS 

2005:6 oberoende om insatsvärdet överskrids eller inte. Ingen av dessa kyrkvaktmästares 
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symtom hade upptäckts i tidigt stadium och inga förebyggande åtgärder hade vidtagits för att 

minska vibrationsexponeringen. Rehfisch och Wålinder (2009) tar upp i sin artikel att ingen 

ökning av vibrationsundersökningar har setts trots införandet av reglerna kring 

vibrationsexponering i arbetet, vilket styrker det som framkommit i enkäten.  

Att utöka medicinska kontrollen med livstils frågor och informera om hjärtpåverkan kanske är 

något som kommer med tiden. Forskning av Björ (2008) visade på att det fanns risk att 

drabbas av hjärtinfarkt vid arbete med vibrerande handhållna verktyg.  Medvetandegöra 

kyrkvaktmästarna om detta är viktigt så att en god fysisk och psykisk hälsa bibehålls. Sunt 

leverne i det dagliga livet ger bättre förutsättningar att inte drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. 

6.2.4 Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren har ett stort ansvar vad gäller den anställdes arbetsmiljö, t.ex. skyldighet att 

göra riskbedömningar vid förekomst av vibrationsexponering, om insatsvärdena överskrids. I 

studien framkom även att kyrkvaktmästarna hade begränsad kunskap om risker med 

vibrationsexponering, vilket arbetsgivaren ska ge utbildning och information om vad gäller 

verktygens exponeringstid och hälsorisker. Bristen på paus i arbete, dåliga arbetsställningar 

och ojämnt utspridd exponering under arbetsdagen kan peka på otillräcklig utbildning. Varje 

maskin har ett insatsvärde som inte får överskridas under dagen.  

Det återspeglas i att få kände till de kända riskfaktorerna såsom nikotin, stress, kyla och 

mediciner. Viktiga riskfaktorer att känna till då man arbetar med vibrerande handhållna 

verktyg, för att kunna förbättra möjligheterna till att minska besvären. Även detta styrker att 

utbildning och information från arbetsgivaren är bristfällig. I artikeln av Voelter-Mahlknecht 

et al. (2007) upplevde trädgårdsarbetarna en brist på kunskapsinformation angående arbetet 

med handhållna vibrerande verktyg och dess påverkan på kroppen endast 8 % upplevde att det 

hade fått informationen.    

En riskfaktor som hälften av kyrkvaktmästarna tog upp var ensidiga och långa arbetspass. En 

möjlig förklaring till att de tog upp detta som riskfaktor kan vara att de känner symtom vid 

långa ensidiga arbetspass. Cherniack et al., (2004) skrev att enbart minska exponeringstiden 

vid arbete med vibrerande verktyg kunde inte ses som enda förbyggande åtgärden utan 

vibrationsnivån hade stor inverkan på symtomutvecklingen. 

16 % respondenter lämnade blanka svar, eller att de inte kände till några riskfaktorer alls. Det 

är svårt att undvika ohälsa med vibrerande handhållna verktyg då man inte känner till vilka 

riskfaktorerna är. Många skador och symtom kanske skulle kunnat undvikas om kunskap och 

utbildning funnits. Nygård (2013) bekräftar att det råder brist på kunskap kring 

vibrationsarbete hos arbetsgivare och arbetstagare, 70 % av arbetsgivarna gör inte vad som 

förväntas av dem utifrån regelverket kring vibrerande handhållna verktyg.  

6.2.5 Företagssköterskans ansvar 

En viktig del i företagssköterskans yrke är att informera arbetsgivaren om dennes ansvar vid 

vibrationsexponering. I tid avbryta skadlig exponering leder till ett minskat lidande hos 

kyrkvaktmästarna och bevarar hälsa för dessa och utgör ett förebyggande arbete för 

kommande generationer. Arbetsmiljöarbetet kring vibrationsexponering innehåller olika delar 

som riskbedömningar, vibrationsmätningar och utbildning kring vibrationsarbetet. Många 

arbetsgivare uppfyller inte det som förväntas gällande riskbedömningar kring vibrationer 

(Nygård, 2013).  

Kyrkvaktmästarna i denna studie visade att behov fanns för att förebygga vibrationsskador. 

Många hade långt framskrida symtom och inga medicinska kontroller hade erbjudits. 

Företagssköterskans roll i detta problemområde är att i kontakten med arbetsgivare informera 

om dennes ansvar kring riskbedömning och förebyggande arbetsmiljöarbete.  
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Douwes och Kraker (2012) skrev i sin artikel om en riskbedömningsmetod för hand- och 

armskador vid arbete med vibrerande verktyg. Metoden utvecklades för företagshälsovårdens 

personal vid riskbedömningar av vibrationsexponerade där risker finns för skador i nacke, 

skuldror och armar. Riskbedömningen kan hjälpa till att påvisa de främsta orsakerna, och 

möjliga åtgärder, som kan minska riskerna.  

Många av kyrkvaktmästarna hade symtom relaterade till arbete med handhållna vibrerande 

verktyg. Symtom och ohälsa kan innebära ett lidande som begränsar individens tillgång till 

sitt eget liv och hot mot kyrkvaktmästarnas autonomi och integritet.  Flera studier beskrev hur 

livskvaliteten påverkades både privat och i yrkeslivet (Cederlund et al., 2007; Cederlund et 

al., 2001; Heaver et al., 2011; Poole & Mason, 2005; Voelter-Mahlkecht et al., 2008; Wiklund 

et al., 2012). Känner personen ett lidande har denne ett behov av stöd och förståelse från 

arbetsgivaren kring sina arbetsuppgifter. Upplever personen att kroppen får olika symtom och 

kan relatera det till sina arbetsuppgifter, men ändå inte ha stöd från arbetsgivaren att utreda, 

förebygga, få utbildning eller kunskap om vibrationsarbete. Leder detta till en hopplöshet att 

inte ha makt att styra över situationen och förhindra de besvär som uppstår. Bylund, 

Burström, Knutsson (2000) skrev att få information från arbetsgivaren om skaderiskerna vid 

arbete med vibrationsexponeringvinom trävaruindustrin upplevde endast 11 % att det hade 

fått. I Voelter-Mahlknecht et al. (2007) studie där informationen om vibrations exponerings 

skaderisker var bristfällig och även när de anställda utvecklat symtom så var det svårt att få 

hjälp och information om vibrationsbesvären. Att inte känna igen sin kropp kan ibland kännas 

som att det delar livet i ”före” och ”efter” symtomen. Företagssköterskan har en viktig uppgift 

i att försöka förstå och se lidandet hos kyrkvaktmästarna, att lindra deras lidande kan 

medverka till ett ökat välbefinnande hos dem. För den som har ett lidande kan bemötande, 

delaktighet och tilltro inge möjlighet till att börja hoppas (Eriksson, 2001). Vissa av de 

kyrkvaktmästare som vi mötte upplevde vi att de hade ett stort behov av att bli sedda och 

hörda i den problematik som de hade. En arbetssituation med vibrationsexponering där inget 

förebyggande arbete eller medicinska kontroller erbjuds kan leda till ett livslångt lidande. Ett 

lidande som försämras för varje år som man arbetar, leder till ett ökat livslidande och 

sjukdomslidande. Dessa kyrkvaktmästare med hög besvärsförekomst och där inget 

arbetsmiljöarbete för att förhindra arbetsmiljöskador finns, gör att dessa kan känna en 

hopplöshet och ensamhet där ingen tar deras symtom på allvar. Även deras livskvalité 

påverkas då i samband med symtomen känner smärta, nedsatt känsel och dålig handkraft som 

påverkar dem både privat och i yrkeslivet gör att lidande kan förstås som en subjektiv 

mänsklig helhetsupplevelse (Wiklund- Gustin & Bergbom, 2012). Lidande där livskvalitet 

enligt Cederlund, Iwarsson och Lundborg (2007) gav ett lägre subjektivt välbefinnande där 

symtomen av vibrationsexponering påverkade deras hälsa och livsstil negativt. 

 

6.2.6 Klinisk nytta 

Denna studie visar att vi som företagssköterskor har ett stort arbete med att arbeta preventivt 

mot vibrationsskador. Inom kyrkvaktmästarnas yrkesgrupp ge ökad kunskap om riskerna med 

vibrationsexponering. Genom utbildning och riskbedömningar, på så sätt medvetandegöra 

dem om riskerna och undvika vibrationsskador. Studien har visat på att inga medicinska 

kontroller har erbjudits av arbetsgivaren och att vissa kyrkvaktmästarna har långt framskridna 

vibrationssymtom. Detta resultat kan vara ett sätt att kunna påverka arbetsgivaren att ta sitt 

ansvar angående arbetsmiljön och erbjuda de anställda medicinska kontroller angående 

vibrerande verktyg.  

Att som företagssköterska inom sin egen yrkesgrupp kunna förmedla studiens resultat vidare 

för att tillsammans kunna förebygga vibrationsskador och arbeta systematiskt kring frågor 

angående vibrationer gentemot kundens behov. Att med denna studie uppmärksamma 
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kyrkovaktmästarna som är en vibrationsexponerad yrkesgrupp och att det kan leda till en 

förbättrad arbetsmiljö för dessa och ett minskat lidande. 

 

6.2.7 Fortsatt forskning 

I studien är det enbart kyrkvaktmästare som vi valt ut för att besvara enkäten. Det skulle vara 

intressant att titta på andra vibrationsexponerade yrkesgrupper för att se deras symtom och 

kunskap kring vibrationer. Är detta resultat unikt för just denna yrkesgrupp eller ser det 

likadant ut i alla yrkesgrupper, som är vibrationsexponerade. Lite forskning är riktad mot 

hand- och armvibrationer hos kyrkvaktmästare/vaktmästare kunde ses. Denna yrkesgrupp är 

lite uppmärksammad vad det gäller vibrationsexponering. 

Att jämföra vilka vibrationsnivåer som kyrkvaktmästarna utsätts för relaterat till vilken grad 

av symtom de har är motiverat. Genom en kvalitativ undersökning kunna studera hur deras 

livskvalité påverkas av symtomen och påverkan av helkroppsvibrationer, är värt att studera.  

Utifrån denna studie syfte skulle man kunna utöka antal delatagare för att kunna dra säkrare 

generella slutsatser kring vibrationsskador. I frågeställningarna även ta med om tidigare 

yrkesliv och livsstil för att se vilken inverkan vibrationsexponering har på deltagarna. 

 

6.2.8 Slutsats  

Kyrkvaktmästarna i studien har i hög utsträckning symtom som kan kopplas till 

vibrationsexponering. I resultatet visade att symtomen ökade med antal år i yrket. De 

vanligaste symtomen var köldkänsla 40 % och vita fingrar 38 %. Endast 28 % hade inga 

symtom alls. Inga medicinska kontroller hade erbjudits. Arbetsgivaren har ansvar för 

arbetsmiljön och sina anställda att de inte ska utsättas för hälsorisker. I studien påvisades att 

det var dålig kunskap om vibrationsarbete och dess effekter, och lite förebyggande 

vibrationsarbete verkade ha utförts. En stor uppgift finns för företagshälsovården och 

företagssköterskan att informera arbetsgivarna om den lagstadgade medicinska kontrollen 

samt påverka arbetsgivaren att utföra riskbedömningar och ge utbildning kring 

vibrationsarbete.  

Om insatsvärdet överskrids i denna undersökning vet vi inte. Men att kyrkvaktmästarna 

påvisar symtom på vibrationsskador går att se, vilket ska leda till medicinsk kontroll och 

riskbedömning riktat mot vibrationsexponering. Företagssköterskan kan redan vid allmänna 

hälsokontroller se och bemöta dessa kyrkovaktmästare och andra yrkesgrupper som uppvisar 

vibrationssymtom. Hjälpa dessa vidare att påverka arbetsmiljön i samtalet med arbetsgivaren. 

Om medicinska kontroller hade erbjudits och utförts hade kyrkvaktmästaren fått kunskap och 

valmöjlighet att bestämma över sitt fortsatta vibrationsarbete. Påvisande av skadlig 

vibrationsexponering skulle även leda till uppföljning för arbetsgivaren att vidta åtgärder 

kring arbetsmiljön för att skydda arbetstagaren. Kyrkovaktmästare i denna studie har med sina 

kroppar fått ”betala priset” för att inget förebyggande arbete skett kring vibrationsexponering. 

Symtomen smyger sig på efter ett antal år i yrket och ger lidande såväl fysiskt som psykiskt, 

såväl privat som i yrkeslivet. Skador som kan bli ett livslångt lidande trots att 

vibrationsexponering upphört. 
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Bilaga 1 

Örebro Universitet    Datum 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Företagssköterskeprogrammet 

XXXXXXPastorat 

Hand- och armbesvär hos vibrationsexponerade kyrkvaktmästare 

Till ansvarig kyrkoherde, förfrågan om deltagande i en studie. 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som utbildar oss till företagssköterskor och ska 

skriva en D-uppsats om hand- och armbesvär hos vibrationsexponerade kyrkvaktmästare 

baserad på en enkätstudie. 

Kyrkvaktmästare i delar av Västra Götalands, Västmanlands och Uppsala län kommer att 

tillfrågas om deltagande i studien, vars syfte är att kartlägga förekomsten av 

vibrationsrelaterade hälsoeffekter hos kyrkvaktmästare samt vilka kunskaper som finns kring 

risker med vibrationsexponering. Kyrkvaktmästare som arbetat minst 2 år i yrket kontinuerligt 

inkluderas i studien. 

Deltagande i studien är frivilligt och görs anonymt. Data hanteras under sedvanlig sjukvårds- 

sekretess. Materialet kommer endast att användas av oss, och efter studiens slut kommer det 

att förstöras. Inga enskilda individer kommer att kunna identifieras i resultatredovisningen. 

Vi önskar presentera studien för de anställda och samtidigt lämna en enkät med frågor till 

berörda kyrkvaktmästare vid lämpligt tillfälle i samband med studiens start. Studien beräknas 

starta i Januari/Februari 2014. Att fylla i enkäten tar ca 20-30 minuter. En skriftlig rapport 

kommer våren 2014 att lämnas till ert pastorat och vid önskemål även att rapporteras muntligt. 

Vi kontaktar dig om ett par dagar för eventuell bekräftelse. 

Med vänliga hälsningar, 

----------------------------------  ------------------------------- 

Kristina Lundin   Helena Eriksson 

Silverhälsan    Avonova Kinnekullehälsan AB 

Hyttvägen 2    Skövdevägen 10 

733 38 Sala    54533 Töreboda 

Tel: 0224-15667   Tel: 0506-12101 

kriluh121@studentmail.oru.se   helena.eriksson@kinnekullehalsan.se

  

Ansvarig handledare: 

Håkan Löfstedt 

Överläkare 

Arbets- och miljömedicinska kliniken 

Universitetssjukhuset Örebro 

Tel: 019-602 24 76 

hakan.lofstedt@oreroll.se  
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Bilaga 2 

Örebro Universitet     

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Företagssköterskeprogrammet 

Hand- och armbesvär hos vibrationsexponerade kyrkvaktmästare 

Till kyrkvaktmästare, i delar av Västra Götalands, Västmanlands och Uppsala län. 

Långvarig exponering för vibrationer från handhållna verktyg kan ge upphov till symtom och 

skador i både kärl och nerver i händer och armar. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka 

dessa skador och då minska exponeringen. Speciella medicinska kontroller inriktade mot 

vibrationsskador skall erbjudas arbetstagare som utsätts för en viss exponeringsmängd. 

Vi är två studenter vid Örebro Universitet som utbildar oss till företagssköterskor och 

genomför en enkätstudie som är grunden till vår D-uppsats. Syftet med studien är att kartlägga 

förekomsten av vibrationsrelaterade hälsoeffekter hos kyrkvaktmästare samt undersöka vilka 

kunskaper som finns kring riskerna med vibrationsexponering. 

Du tillfrågas härmed om att delta i studien genom att besvara en enkät med frågor om symtom 

och vibrationsexponering. Att fylla i enkäten tar ca 20-30 minuter. Ifylld enkät skickas 

tillbaka med bifogat frankerat kuvert. 

Deltagande i studien är frivilligt och görs anonymt. Du kan när som helst avbryta deltagandet 

utan motivering. Data hanteras under sedvanlig sjukvårdssekretess. Inga enskilda individer 

kommer att kunna identifieras i resultatredovisningen. Materialet kommer endast att användas 

av oss, och efter studiens slut kommer det att förstöras.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i en skriftlig rapport våren 2014 samt muntligt 

efter överenskommelse med respektive pastorat. 

Tack för er medverkan, 

----------------------------------  ------------------------------- 

Kristina Lundin   Helena Eriksson 

Silverhälsan                          Avonova Kinnekullehälsan AB 

Hyttvägen 2    Skövdevägen 10 

733 38 Sala    54533 Töreboda 

Tel: 0224-15667   Tel: 0506-12101 

kriluh121@studentmail.oru.se                        helena.eriksson@kinnekullehalsan.se 

Ansvarig handledare: 

Håkan Löfstedt 

Överläkare 

Arbets- och miljömedicinska kliniken 

Universitetssjukhuset Örebro 

Tel: 019-602 24 76 

hakan.lofstedt@oreroll.se  

mailto:kriluh121@studentmail.oru.se
mailto:helena.eriksson@kinnekullehalsan.se
mailto:hakan.lofstedt@oreroll.se
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Besvara samtliga frågor utifrån ditt nuvarande yrke som kyrkvaktmästare. 

1. Har du i ditt nuvarande yrke blivit erbjuden medicinsk kontroll avseende exponering 

för hand- och armvibrationer? 

□Ja  □Nej  □Vet ej 

Om ja, vilket år var senaste gången__________ 

Vid svar Nej eller Vet ej gå vidare till fråga 3. 

 

2. Har du genomgått medicinsk kontroll avseende exponering för hand- och 

armvibrationer? 

□Ja  □Nej   

 

3. Planeras arbetsuppgifterna med vibrerande handverktyg så att de sprids ut jämnt under 

dagen?  

□Ja, nästan alltid  □Ja, ofta □Ja, ibland  □Nej 

 

4. Har du en bra ergonomisk arbetsställning vid arbete med vibrerande handverktyg? 

□Ja, nästan alltid  □Ja, ofta □Ja, ibland  □Nej 

 

5. Tar du regelbundet paus vid arbete med vibrerande handverktyg? 

□Ja, nästan alltid  □Ja, ofta □Ja, ibland  □Nej 

 

 

6. Sker regelbunden service på vibrerande handverktyg på din arbetsplats? 

□Ja  □Nej  □Vet ej 

 

7. Har du tillgång till instruktionsbroschyrer för era vibrerande handverktyg på din 

arbetsplats? 

□Ja, alla □Ja, de flesta  □Ja, ett fåtal  □Nej 
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8. Har du fått utbildning om användningsteknik vid arbetet med era vibrerande 

handverktyg? 

□Ja, alla □Ja, de flesta  □Ja, ett fåtal  □Nej 

 

9. Vilka faktorer känner du till i arbetet, miljön eller hos individen som ökar risken för 

besvär i händerna/armarna när du arbetar med handhållna vibrerande verktyg? 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


