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Inledning 
Arbetsmiljöverket uppskattar att dagligen exponeras ca: 350 000 personer för 
vibrerande verktyg. Arbetsmiljöundersökningar från 2011 (Statistik 2011) visar att 
andelen sysselsatta totalt som uppger att de exponeras för vibrerande handhållna 
maskiner minst ¼ av arbetstiden är 9%. Bland män är siffran 15% och kvinnor 3%. Ser 
man till åldersfördelningen uppger 20% av de i åldern 16-29 år att de exponeras för 
vibrationer minst ¼ av arbetstiden medan i de högre åldersgrupperna 30-64 år är det 
13-14%. Det är inom byggnads- och snickeribranschen (74%) men även gjuteri, svets 
och plåtslageri (64%) som de flesta uppger att de exponeras för handhållna vibrationer. 
Riskbedömningen för vibrationer från handhållna maskiner sker idag i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om vibrationer, 2005:15 (Arbetsmiljöverket 2005). Av 
föreskriften framgår att den dagliga vibrationsexponeringen baseras på en 
”representativ” arbetsdag och när exponeringen förändras påtagligt mellan olika 
arbetsdagar, bör man ta rimlig hänsyn till detta utan att ha klargjort vad ”rimlig hänsyn” 
innebär.  
 
Förutom den vibrationsnivå maskinen avger, är tiden för arbete med vibrerande 
maskiner en viktig faktor, vilken visat sig svår att bestämma.  De metoder som används 
för studier av exponeringstid är oftast dagbok, frågeformulär eller intervjuer, vilka 
samtliga är subjektiva skattningar av tid (Hagberg et al. 2008). Exponeringstid och 
vibrationsnivåer har också förändrats över tid; äldre maskiner med höga 
vibrationsnivåer är inte lika vanliga idag. I en studie av metallarbetare visades att under 
en 20-årsperiod (1987-2008) har medelvibrationsnivån för slipmaskiner reducerats 
från 5,8 till 4,5 m/s2 och för slagghackor från 11,0 till 7,6 m/s2. Den dagliga 
vibrationsnivån (8h) bland arbetstagarna har minskat från 3,9 till 1,9 m/s2 (Burström et 
al. 2009). Trots detta rapporteras fortfarande vibrationsskador (Bovenzi 2010a, Bovenzi 
2010b). Vidare har sambandet mellan vibrationsexponering och symtom för hand-arm-
vibrationer ifrågasatts utifrån att det baseras på icke-representativa exponeringsnivåer 
och att studerat utfall endast har varit ”vita fingrar”. Det finns också studier som visar 
att andra symtom som nervpåverkan i form av tex. domningar och nedsatt känsel 
uppkommer tidigare än ”vita fingrar”. (Bovenzi 1998, Lundström et al. 1999, Bovenzi et 
al. 2000, Burström et al. 2006). Det finns därför ett behov att flytta fokus mot lägre 
exponeringsnivåer och ”tidiga” symtom men det finns en brist på studier av 
vibrationsnivåer och exponeringstid som förekommer på dagens arbetsplatser. 
Vibrationsnivån går idag att mäta med teknisk utrustning medan tiden oftast skattas 
subjektivt av arbetstagaren. För att förbättra tidsskattningen för vibrationsexponering 
vill vi använda ett objektivt instrument för kvantifiering.  Det skulle vara personburet 
och följa med arbetstagaren under hela arbetsdagen och registrera exponeringstiden 
även om arbetstagaren växlar mellan olika maskiner samt att det inte utgör ett hinder 
eller påverkar arbetet som utförs.  
Det finns tidigare studier där olika metoder för objektiv mätningar av exponeringstid 
har testats (Tokita & Ohkuma 1990, Nagoya 1994, Gillmeister et al 2001, Dong et al 
2001, Peterson et al. 2008). Vi har testat en sk ”Vibrologger”, vilket är en Actigraph som 



har modifierats för att registrera vibrationer inom ett visst frekvensområde.  Den bärs 
som en klocka på armen och identifierar vibrationer överförda till hand och underarm 
då vibrerande maskiner används av arbetstagaren. Data från Vibrologgern möjliggör 
kontinuerlig registrering av vibrationsexponering över hela arbetsdagar för enskilda 
individer och man kan dessutom studera mönstret i exponeringspauser. Vibrologgern 
har utvärderats i laborativa försök men också i fält bland verkstadsarbetare. 
Fältmätningarna visade att Vibrologgern inte registrerade de vibrationer som 
arbetstagaren exponerades för på ett korrekt sätt p g a den fysiologiska dämpning som 
handen utgör. Denna dämpning var dessutom inte lika mellan olika personer trots att 
samma maskintyp användes under liknande arbetsförhållanden. Slutsatsen var att det 
skulle krävas en rad modifieringar av mätutrustningarna och dess mjukvara för att den 
skulle kunna ge tillförlitliga mätvärden, om det ens var tekniskt möjligt med tanke på 
dess placering på armen (opublicerade data). 
 
En annan utrustning som både mäter tid och vibrationsnivå nämligen HealthVib®, vilket 
är arbetshandskar med inbyggd mätare för vibrationsnivån med samtidig tidmätning. 
Dessa handskar har sin sensor placerad i handflatan på handsken och sensorn hamnar 
därför i kontaktytan mellan hand och maskin, vilket gör att mätningen sker direkt vid 
användning av handhållna vibrerande maskiner. HealthVib® kan också användas på 
konventionellt sätt genom att fästa sensor direkt på maskin/handtag men i detta projekt 
har den använts med rekommenderad mäthandske. 
 
Syfte 
Syftet är att utveckla en mät-metodik för objektiv skattning av exponeringstiden vid 
exponering för hand-arm-vibrationer med hjälp av en handske med inbyggda sensorer 
för vibrationsregistrering.  
 

Metod 
Vi har utgått ifrån en kommersiellt tillgänglig produkt, HealthVib®, som tagits fram av 
det svenska företaget CVK (http://www.cvk.se/). Detta system bygger på att det finns en 
aktiv enhet (accelerometer) som placerats inuti en handske i handflatan och där 
registreras exponering för vibrationer (figur 1). Handsken i originalutförande används 
till att mäta vibrationsexponeringen och marknadsförs som ett alternativ till mätning 
med en accelerometer som fästes på maskinen vilken är kopplad till en analys och 
registreringsenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 1. HealthVib®-systemet med handske och logger för insamling av data. 
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Modifiering av HealthVib®-systemet 

Systemet är utvecklat för att mäta exponering för hand-armöverförda vibrationer i 
enlighet med riktlinjerna i ISO-5349 och EU-direktivet 2002/44/EG (AFS 2005:15). 
Detta innebär att data som sparas i dataloggern är vägda enligt det filter som finns i ISO-
5349 och att vissa frekvenser av vibrationssignalen ges en större vikt. Då vårt syfte inte 
har varit att mäta accelerationens (vibrationens) magnitud utan enbart att mäta tiden 
som en individ är exponerad var det nödvändigt att genomföra vissa tekniska 
modifieringar av mätsystemet.  Eftersom vi endast var intresserade av vibrationer 
alstrade av maskiner (ej vanliga hand- och armrörelser), innebar modifieringarna i 
korthet att frekvenser från 16Hz upp till 500 Hz skulle ingå och övriga frekvenser 
filtreras bort. Detta åstadkoms genom att använda ett specialbyggt mjukvarufilter i 
handskens loggerenhet (figur 2). Filtret har ett mätområde som inkluderar dessa 
frekvenser. Handsken var också tänkt att bäras under hela arbetsdagen även om ingen 
vibrationsexponering förekommer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 2. Visar funktionen av det nya filter som används i Vibrohandskens logger-enhet. 
 
Data samplas med 5000 Hz i tre riktningar och i loggerenheten medelvärdesbildas sedan 
denna signal över 1 sekund för respektive riktning.  Dessa 1-sekundersvärden 
exporteras sedan till Microsoft Excel för vidare analys. Minnes- och batterikapacitet 
tillåter att data samlas in över en hel arbetsdag. Det modifierade systemet refereras till 
som Vibrohandske i följande text. I studien är vi enbart intresserade av 
exponeringstiden och responsen på y-axlen i alla mätningar är inte viktade enligt ISO-
5349. Därför benämner vi värdena enbart som respons från Vibrohandsken.  
 
Laborativa mätningar 
Initialt testades Vibrohandsken i laborativ uppställning genom att använda en vibrator 
(Ling Altec 7/600B) med tillhörande förstärkare (LDS PA 300). På vibrator axel, figur 3, 
monterades ett handtag. Uppsättning möjliggjorde att olika frekvens och 
accelerationsnivå på vibrationssignalen kunde undersökas. Utöver detta testades också 
inverkan från den kraft personen som handsken applicerade på det vibrerande 
handtaget och de krafter som undersöktes var 20, 40 och 60 N.  
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Figur 3. Illustration av den laborativa undersökningen av Vibrohandsken. 
 
 
 
Efter dessa tester genomfördes också tester där personen som bar handsken spikade 
med hammare med olika frekvens (1 slag/sekund och 2 slag/sekund). Vidare användes 
olika vibrerande maskiner för att studera utfallet från Vibrohandsken.  
 
Mätningar i fält 
Samtidigt som mätningarna genomfördes med Vibrohandsken observerades 
arbetstagen och tiden som arbetstagen använde vibrerande maskiner under 
arbetsdagen. Vid varje tillfälle observerades och följdes arbetstagaren under en halv 
arbetsdag. Tiden med vibrerande maskiner noterades för att kunna jämföras med den 
uppmätta tiden från vibrationshandsken. Arbetstagarna fick också själva skatta sin 
exponeringstid. 
 
Nedan beskrivs de olika typer av arbeten som studerades och hur många mätningar som 
genomfördes på respektive arbetsplats. 
 

 På en billackeringsfirma deltog under tre olika tillfällen tre personer, vilka alla 
arbetade på lackeringsavdelningen. Maskiner som användes var en typ av 
slipmaskin som används för att polera billackytor. 
 

 På en personbilsverkstad deltog en och samma bilmekaniker vid två olika 
tillfällen. De maskiner som användes var framför allt olika typer av slipmaskiner 
men även kapmaskin, se vidare tabell 1. 
 

 Från ett byggföretag deltog fyra betongarbetare och sex snickare. På de fyra 
betongarbetarna genomfördes en mätning på två personer, två mätningar på två 
personer och tre mätningar på en person, sammantaget sju mätningar. På de sex 
snickarna genomfördes en mätning på tre personer och två mätningar på en 
person, sammantaget sju mätningar. Maskiner som användes var spikpistol, 
skruvdragare, vinkelslip, borrmaskin, cirkelsåg, vibrostav, hammare, sk. Humlan 
(kittstripper), armeringskap samt bockningsmaskin, se vidare detaljer tabell 1. 

 
 
 
 



Resultat 
 
Laborativa mätningar 
Testerna med vibrationssimulator visade att Vibrohandsken kunde detektera 
vibrationer från 50 Hz och uppåt då den frekvensvägda accelerationsnivån var 2,5 m/s2 
(Figur 4). Skillnaden som kan ses mellan höger och vänster hand beror med stor 
sannolikhet på kontakten mellan handske och handtag samt variation i den kraft som 
applicerats på handtaget. 
 
 
 

 
Figur 4. Responsen från Vibrohandsken vid olika frekvenser. Frekvensvägd 
accelerationsnivån var 2,5 m/s2 vid alla frekvenser. 
 
 
 
 
 
Under laborativa förhållanden testades också Vibrohandsken vid användning av olika 
vibrerande maskiner/utrustning samt vid manuellt arbete med hammare, se figur 5 och 
6.  Vortex är en skakapparat som används för att blanda innehållet i provröret man 
håller i handen och förekommer på laboratorier. Slipmaskinen var en vanligt 
förekommande vinkelslipmaskin som används inom bygg- och anläggningsindustrin, så 
även skruvdragaren. Det framkom att vid manuell användning av hammare så blev 
responsen likartad som vid användning av maskiner, även om nivån på responsen (se y-
axeln) från Vibrohandsken var lägre jämfört med tex slipmaskin. Skruvdragaren gav 
relativt låg respons, vilket beror på dessa maskiner har generellt vibrationsnivåer kring 
eller under 2,5 m/s2. 
 
 



 
 
Figur 5. Responsen (summavektorn för x-,y-, z-ritkningen) från Vibrohandsken vid 
användning av olika maskiner under laborativa förhållanden.  
 

 
 
Figur 6. Responsen (summavektorn för x-,y-, z-ritkningen) från Vibrohandsken vid 
spikning med hammare. 
 
 
Användning av Vibrohandsken för mätningar i fält 
De första fälttesten genomfördes på en billackeringsfirma och visade på god 
överensstämmelse, dvs. ingen skillnad mellan Vibrohandsken och observerad tid för 
vibrationsexponering (para-t-test, p=0.3, data visas ej) mellan Vibrohandsken och 
observation för de tre personer som deltog, ett representativt exempel visas i figur 7. 
För att filtrera bort brus i responsen bestämdes en gräns på responsen vid 5. 
 



 
Figur 7. Exempel från en mätning med Vibrohandsken på en person som arbetade vid 
billackeringsfirman samt jämförelse mellan observerad och av Vibrohandsken 
registrerad exponeringstid (s). 
 
Resultaten för den andra mätomgången i fält sammanfattas i tabell 1. Observerad tid och 
av Vibrohansken registrerad exponeringstid redovisas med hänsyn till tre olika brus-
gränser.  Av totalt 11 deltagande arbetstagare kunde 7 följas i arbetet och 
exponeringstid observeras. För övriga var det svårt att observera arbetet då det pga 
säkerhetsskäl inte var lämpligt att följa dem runt på arbetsplatsen.  
För höger hand och vid samma brus-gräns som ovan dvs. 5, underskattar 
Vibrohandsken tiden i 6 fall och överskattar i 2 fall. I endast ett fall var observerad och 
registrerad tid samstämmig. Tidsskillnaderna varierade mellan 11 och 57 minuter. I de 
två fall där det var tekniska problem med hög brusnivå i mätningarna kan man istället 
jämföra med brus-gränsen 10 och i båda fallen underskattar Vibrohandsken 
exponeringstiden. I syfte att filtrera bort mer brus, leder dock ändrad brus-gräns till att 
underskattningarna i tidsregistreringen generellt förstärks. I ett fall med överskattning 
av exponeringstiden användes inga vibrerande maskiner utan endast manuellt arbete, 
ändock registrerades vibrationer alstrade av denna typ av arbete.  
Skillnaderna i höger och vänster hand beror på att personerna var högerhänta samt att 
för maskinerna är det en- eller två-handsgrepp.  
 
Signalerna som erhålls vid registreringen är svårtolkade om man inte följer 
arbetstagaren och får information om när arbetstagaren använder en vibrerande 
maskin. I de fall där inte arbetstagaren observerades och följdes under arbetsdagen och 
därav enbart Vibrohandskens registreringar fanns, är det svårt att utläsa vad som är 
vibrationer från de olika handhållna maskinerna.  
 
 



 
 
Tabell 1. Observerad exponeringstid för användning av vibrerande maskin samt av Vibrohandsken registrerad tid vid tre olika brus-gränser (bortfiltrering av brusnivån) för de 
olika deltagande yrkeskategoriern samt vilka maskiner de använt under mättiden. Personens subjektiva uppskattning av exponeringstiden redovisas som uppskattad tid. 
 
 

Yrkes-
kategorier 

ID:mätning Observerad       
exp-tid  

 
 
 

 
(min) 

Registrerad 
exp-tid 

  
höger/vänster 
brus-gräns 5  

 
(min) 

Registrerad 
exp-tid 

 
höger/vänster 
brus-gräns 10  

 
(min) 

Registrerad 
exp-tid 

 
höger/vänster 
brus-gräns 20  

 
(min) 

Uppskattad 
tid  

 
 
 
 

(min) 

Maskiner 

Bilmekaniker  1:1 35 35 /18 26 /11 16 /7 29 huggmejsel, vinkelslip, 
kapmaskin, slipmaskin, 
fingerslip, oscilerande 
slipmaskin, sticksåg 

   1:2 37 24 /14   18 /9 12 /5 60 oscilerande slipmaskin, 
fingerslip, kap 

Betong-
arbetare 

 2:1 0 48 /40 38 /29 22 /14 0 inga vibrerande verktyg 

   3:1 47 36 /41 23 /22 14 /8 75 vibrostav, humlan, 
vinkelslip, klippmaskin, 

bockmaskin 
   3:2 61 40 /34 24 /22 12 /12 60 vibrationsstav, 

klippmaskin 

   3:3 56 48 /50 41 /44 19 /32 50   
humlan, vinkelslip  

   4:1 51 36 /4 5 /2 1 /1 80 vibrostav   

   4:2 58 131a /14 49a /6 1a /2 150 vibrostav 

   5:1 - 22 /17 13 /8 5.3 /2 20 Slagborrmaskin 
 
 
 
 
 
 



 

a) Tekniska problem, tidsregistreringen har en baseline på 5 
b) Observerad tid något osäker p g a användning av pistolverktyg

Snickare  6:1 70 b 39 /27 24 /13 10 /3 70 pappistol, cirkelsåg 

   7:1 59 b 108 a /24 22 a /10 7 a /2 70 spikpistol, cirkelsåg 

   8:1 27 b 84 /21 24 /14 16 /1 45 cirkelsåg, tigersåg, 
spikpistol, 

slagborrmaskin, 
hammare 

   9:1 - 18 /16 12 /9 6 /3 5 cirkelsåg  

   10:1 - 68 a /36 62 a /27 55 a /18 60 vinkelslip, 
slagborrmaskin 

   10:2 - 26 /22 13 /14 3 /4 50 pappistol 

   11:1 - 26 /17 13 /7 4 /1 85 skruvdragare, burit gips 



 
Diskussion 
 
Det modifierade filtret registrerar frekvenser mellan 50-300 Hz, vilket stämmer väl 
överens med de arbetsfrekvenser dvs. det frekvensspektra som alstras av de maskiner 
som används inom verkstads- och byggindustrin, medan sämre för de 
maskiner/instrument som tex används inom tandvården. Handsken är dock inget 
alternativ i dessa miljöer och exponeringstiden har visats kunna registreras på annat 
nog så effektivt sätt i tidigare studier. Exempelvis kan nämnas att en studie bland 
tandhygienister har exponerad tid uppmätts med hjälp av en elektriskt tidur 
seriekopplat till fotkontrollen, med vilken ultraljudsverktygen styrs (Åkesson et al 
2001). Detta skulle man kunna jämställa det med det arbete som utfördes av personer i 
vår första fälttest-studie vid billackeringsföretaget (fig 7).  Arbetet var av typen löpande-
band- styrt och arbetsmomentet utfördes på ett relativt likartat sätt. Slipmaskinen var 
kopplas till samma luftmatningsuttag under hela arbetstiden. Vibrohandsken visade 
också en god överensstämmelse med observerad tid.  
 
Laborativa studierna visade att vibrationsnivåer på 2,5m/s2 (fig 4) var möjliga att 
registrera med Vibrohandsken och även lägre nivåer som 1 m/s2 (data visas ej). Dock 
visar tester med skruvdragare att responsen är relativt låg (fig 5) och detta kan leda till 
att denna vibrationsexponering inte registreras. Vid en brus-gräns på 5 eller högre kan 
exponeringar eventuellt filtreras bort. I yrken som snickare kan detta vara ett verktyg 
som används relativt frekvent och därmed kan mätningar med en Vibrohandske leda till 
en underskattning av exponeringstiden. Andra orsaker till att tiden underskatta kan 
vara att sensorn i Vibrohandsken inte haft kontakt med handtaget på maskinen och då 
inte registrerat vibrationerna på optimalt sätt.   
 
Generellt underskattar mätningar med Vibrohandsken exponeringen i jämförelse med 
observerad tid (tabell 1). Vid ett av tillfällena då tiden överskattades hade personen inte 
använt någon handhållen vibrerande maskin och vid ett annat tillfälle väldigt lite, men 
utfört diverse manuellt arbete som tex, sopa och hacka med spett. Dessa arbeten 
genererar vibrationer som faller inom det frekvensområde som registreras av 
Vibrohandsken, liknande det som sågs vid de olika försöken med hammare (fig 6). 
 
Arbetstagarnas egna skattade tider är inte tillförlitliga att använda i utvärderingen av 
Vibrohandsken eftersom denna studie tyder på att de överskattar exponeringstiderna. 
Detta är dock i linje vad vetenskapliga studier av exponeringstider har visar. 
Arbetstagare generellt överskattar sina exponeringstider i olika typer av arbete 
(Åkesson et al.2001, Palmer et al 2000, Barrero et al 2009, McCallig et al 2010, Chang et 
al 2010). Sålunda leder detta dock bara till att underskattningen av Vibrohandsken blir 
ännu större.  
 
För att i framtiden kunna utveckla ett instrument för mätningar av exponeringstid vid 
arbete med handhållna maskiner krävs det dels en sensor som kan samla data mer 
frekvent än 1 sekund, gärna rådata, samt en mjukvara där signalanalys kan appliceras 
för att ringa in de tillfällen då vibrationsexponering sker. Vibrohandsken har en 
samplingfrekvens på 5000 Hz men det som lagras i dataloggern är ett summavärde över 
en sekund. Detta innebär att det inte går att använda ytterligare frekvensanalyser till 
hjälp för att säkerställa att det är exponering för vibrationer och inte till exempel 



manuellt hamrande. Det hade därför varit intressant att försöka spara data som 
samplats med tillräckligt hög frekvens för att se om man i lämplig mjukvara hade kunnat 
skapa algoritmer för att avgöra om det är exponering för vibrationer eller inte. Till 
exempel skulle man kunna anta att grundfrekvensen måste vara minst 20 Hz och att 
durationen av perioden skulle vara tex minst tre sekunder för att det skulle räknas som 
en vibrationsexponering. Detta tror vi skulle kunna minska risken för att manuell 
hantering tolkas som vibrationsexponering.  
 
Slutsatsen av den här studien är att på grund av de många osäkerhetsfaktorerna är 
Vibrohandsken i ombyggd version med tillhörande mjukvara som finns idag inte en 
tillförlitlig metod att mäta exponeringstid för vibrationer. Det krävs tekniskt 
utvecklingsarbete för att kunna tolka och särskilja de olika källorna till de registrerade 
vibrationerna. 
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