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Abstrakt 

Titel: Hälsorisker för kabinpersonal på arbetsplatsen – En litteraturöversikt 

Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 
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Författare: Desirée Lyrheden 

Handledare: Diana Stark Ekman 

Sidor: 36 

Månad och år: Maj 2016 

Nyckelord: Arbetsmiljö, exponeringsfaktorer, kabinpersonal, psykosocial hälsa, cancer 

Inledning: I den här studien undersöktes riskfaktorer i arbetsmiljön för kabinpersonal som 

kan leda till psykosocial ohälsa, sjukdomar och skador. Syftet med litteraturöversikten var att 

identifiera hälsorisker i arbetsmiljön för kabinpersonal i ålder 21-65 år och identifiera 

förebyggande hälsointerventioner som kan tillämpas. 
Metod: Databassökningen gjordes i PubMed där 13 peer reviewed originalartiklar valdes ut 

till dataanalysen för att sedan skapa fem teman utifrån artiklarnas resultat. 

Resultat: Resultatet visade en ökad bröstcancerincidens, lägre prevalens av riskfaktorer för 

hudcancer och det standardiserade dödlighetsförhållandet (SMR) var lägre från alla 

sammanslagna dödsorsaker. Kabinpersonal hade fler stressrelaterade symtom jämfört med 

sjuksköterskor och lärare. Arbetet upplevdes som monotont och ansträngande, och i 

arbetsmiljön var flygpersonal exponerade för joniserande kosmisk strålning, luftburna 

smittosamma sjukdomar och fysiska hinder. Melatonin, respiratorisk mask, 

ventilationssystem, utbildning och förbättringar i arbetsscheman föreslogs som förebyggande 

insatser. 

Diskussion: Tidigare studier visar att kabinpersonal är utsatta för flera riskfaktorer och detta 

specifika område har studerats av endast ett fåtal hälsovetare. Frisk personal bidrar till en god 

folkhälsa och därför behövs internationella åtgärder från både arbetsgivare och 

luftfartsreglerande organisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Health Risks at Work for Cabin Crew – An Integrative Literature Review 

Department: School of Health and Education, University of Skövde 

Course: Higher Education Diploma Project in Public Health Science, 7.5 ECTS 

Author: Desirée Lyrheden 

Supervisor: Diana Stark Ekman 

Pages: 36 

Month and year: May 2016 

Key words: Work environment, exposure factors, cabin crew, psychosocial health, cancer 

Introduction: This study investigated health risk factors as diseases and work-related 

environmental hazards among cabin crew. The aim of this integrative literature study was to 

identify health risks at the workplace for cabin crew, age 21-65 years, and to identify 

preventive interventions. 

Method: The database search was made in PubMed, where 13 peer reviewed articles on 

individual studies were chosen to be included in the data analysis. The most important 

findings from each article were summarized to create five themes. 

Results: The result showed an increased breast cancer incidence, a decreased prevalence in 

risk factors for skin cancer and a lower standardized mortality rate (SMR) in all-causes of 

deaths. Cabin crew had more stress-related symptoms compared with other workers. The 

work was monotonous and strenuous, and in the work environment flying personnel were 

exposed to ionizing cosmic radiation, air transmitted diseases and physical obstacles. 

Melatonin, respirator mask, ventilation system, education and improvements in work 

scheduling were suggested as interventions. 

Discussion: Previous studies show that cabin crew are exposed to many risk factors and only 

a few health scientists have studied this specific subject. Occupational health contributes to a 

better public health; therefore measurements need to be taken internationally by employers 

and aviation regulating organizations. 
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Introduktion 

Kabinpersonal utsätts dagligen för hälsorisker på arbetsplatsen i form av fysiska, biologiska 

och psykosociala riskfaktorer. Flygresor har drastiskt ökat på grund av ekonomisk tillväxt, 

ökad globalisering och en hög efterfrågan av fritids- och affärsresor. I USA flyger 1,7 

miljoner människor dagligen, vilket motsvarar 600 miljoner passagerare per år (Kim & Lee, 

2007). Globalt flög totalt 3,3 miljarder passagerare år 2014 (International Air Transport 

Association, 2015) och år 2015 flög över 34 miljoner resenärer från Sveriges flygplatser 

enligt Transportstyrelsen (u.å.a). Utöver passagerare finns besättning i form av flygpersonal 

och kabinpersonal, varav över 300 000 människor arbetar idag som kabinpersonal (Inflight 

Institute, u.å.). Vid flygningar med fler än 19 passagerare måste kabinpersonal ingå i 

besättningen av säkerhetsskäl då kabinpersonalens huvudsakliga uppgift ombord är 

säkerheten (Transportstyrelsen, u.å.b). Med en globalt växande flygtrafik ökar efterfrågan av 

både kabin- och flygpersonal vilket därmed även kan försämra folkhälsan nationellt och 

internationellt. 

 

Besättningen ombord är exponerade för flera hälsorisker: strålning, hypoxi, ljud, vibrationer 

och oväntade olyckor. Följaktligen kan det leda till flera negativa hälsotillstånd som är akuta 

eller kroniska, till exempel: cancer, hörselnedsättning, gastrointestinala störningar, 

respiratoriska sjukdomar, ryggsmärtor, matförgiftning och immunsuppression (Kim & Lee, 

2007). På grund av skiftarbete och oregelbundna arbetstimmar kan dygnsrytmen rubbas vilket 

leder till sömnstörningar och förändringar i menstruationscykeln hos kvinnan (Whelan, 

Grajewski, Pinkerton, Hein & Zivkovich, 2002). En förändring i en 24-timmars dygnsrytm 

kan öka förekomsten av cancer och psykiska sjukdomar då den biologiska klockan är 

fundamental för kroppens funktion (Lowrey & Takahashi, 2004). I följande avsnitt beskrivs 

hur arbetet är organiserat för kabinpersonal samt psykosociala och biologiska faktorer som 

påverkar hälsan hos kabinpersonal. 

Arbetsvillkor för kabinpersonal 

Federal Aviation Administration (FAA) är en amerikansk luftfartsmyndighet som ansvarar för 

säkerheten inom den civila luftfarten i USA (Federal Aviation Administration [FAA], 2005). 

Sveriges motsvarighet är Luftfartsverket och Transportstyrelsen (Luftfartsverket, u.å.; 

Transportstyrelsen, u.å.c).  Bestämmelser som innefattar internationell och svensk 
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kabinpersonal regleras av FAA där varje flygbolag har sina egna föreskrifter. Arbetsvillkoren 

för kabinpersonal beror på var flygbolaget är registrerat och till vilka länder flygningar görs. 

Till exempel varierar antal arbetstimmar och antal flygningar per månad för kabinpersonal 

(FAA, 2007). Tjugoett år är minimumålder vid anställning hos flera flygbolag (Delta, u.å.; 

Emirates, u.å.; KLM, u.å.). Minimum arbetstimmar för vila mellan två flygningar är idag nio 

timmar innan en 14 timmars tjänstgöring. De nio timmarna kan ändras till åtta timmar om den 

nästkommande vilan omfattar mer än tio timmar. Under de sju kalenderdagarna måste 

kabinpersonal ha minst ett dygn ledigt (FAA, 2007). Trots gemensamma arbetsvillkor och 

regleringar bidrar täta flygningar, tidzonsförändringar och arbetsförhållanden till 

hälsoproblem för kabinpersonal. 

 

International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett specialiserat organ inom Förenta 

Nationerna (FN) som tillsammans med de 191 medlemsstaterna utarbetar internationella 

standarder och rekommendationer för civil luftfart och strategier för att främja en säker, 

effektiv, ekonomisk och miljömässigt hållbar sektor. Dessa standarder och rekommendationer 

används av ICAO:s medlemmar för att säkerhetsställa att lokala flygverksamheter anpassas 

till globala normer. Varje dag görs mer än 100 000 flygningar i världen som följer ICAO:s 

regler (International Civil Aviation Organization, u.å.), varav Sverige ratificerade reglerna år 

1946 (Transportstyrelsen, u.å.d). 

Psykosociala faktorer som påverkar kabinpersonalens hälsa 

Fatigue 

De huvudbidragande faktorerna till fatigue hos kabinpersonal är störd dygnsrytm, sömnbrist, 

antal arbetstimmar och arbetsbelastning. Skiftarbete och sömnstörningar inverkar på 

dygnsrytmen. Mindre än 7-8 timmars sömn per natt, vilket motsvarar det rekommenderade 

antalet timmar, resulterar i sömnbrist. Resultatet av sömnbrist är minskad produktivitet och 

förmåga att vaksamt och snabbt utföra arbetssysslor. Fatigue har rapporterats bland 

kabinpersonal som flyger både inrikes och utrikes. Bland de som flyger inrikes beror 

tröttheten framför allt på den totala arbetstiden, antalet landningar, arbetsbelastning och 

duration mellan två flygningar. Flygtid och antal korsade tidszoner är de huvudsakliga 

anledningarna till trötthet hos de som flyger utrikes. Arbetssysslor innefattar bland annat 

fysiskt arbete med tunga lyft, i en bullrig miljö med krav på socialt engagemang och 

stressfulla situationer i kabinen (FAA, 2007). 



3 
 

Jetlag 

Jetlag är ett problem för kabinpersonal som korsar flera tidszoner under en arbetsdag eller en 

flygning. Regleringen i hjärnans hypotalamus påverkas av jetlag. I hypotalamus finns två 

receptorer för hormonet melatonin där även information om ljuset från ögat tas emot. 

Melatonin är ett naturligt hormon som reglerar den biologiska klockan, som talar om när det 

är dags att vakna respektive somna. Att resa genom flera tidszoner kan leda till störd cirkadisk 

rytm som orsakar trötthet, aptitlöshet, koncentrationssvårigheter, minskad kognitiv förmåga, 

gastrointestinala besvär och hormonell obalans. Tillståndet kallas jetlag och kan resultera i 

allvarliga psykiska problem och förvärra tillståndet hos de människorna med redan 

existerande affektiva störningar. För att förebygga jetlag finns det forskning som stödjer ett 

intag av melatonin i form av tillskott (Srinivasan, Aingh, Pandi-Perumal, Brown, Spence & 

Cardinali, 2010). En ytterligare rekommendation är att så snart som möjligt göra justeringar 

till den nya tidszonen, som att hålla sig vaken under dagen och sova på natten (Waterhouse, 

Reilly, Atkinson & Edwards, 2007). Vidare kunskap inom ämnet kan leda till behandling av 

sömnstörningar, jetlag och andra hälsoproblem (National Institutes of Health, 2012). 

Stress 

Kabinpersonal har flera monotona arbetsuppgifter som ofta utförs under tidspress, där både 

monotona uppgifter och tidspress är faktorer som ökar stressnivån. De flesta människor har 

någon gång känt sig stressade på sin arbetsplats då stress kan uppstå på grund av obalans 

mellan de krav som ställs på individen och individens förmåga och förutsättningar (Morrison 

& Bennett, 2012). Stress hos kabinpersonal och andra arbetare kan vara både akut och 

kronisk, där den akuta stressen ger energi medan långvarig stress skadar kroppen. En 

långvarig tidsperiod med upplevd stress kan leda till förhöjt blodtryck, muskelvärk och precis 

som vid jetlag, kan stress leda till koncentrationssvårigheter bland kabinpersonal och andra 

stressade arbetare. Det blir svårare att klara av det vardagliga livet, som bland annat innebär 

att fullfölja arbetsuppgifter och ta hand om anhöriga. Vid upplevd långvarig stress 

rekommenderas i första hand kontakt med vårdcentral eller företagshälsovård för att sedan få 

hjälp av till exempel en läkare, psykolog, kurator eller fysioterapeut (Roos, 2014). 
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Biologiska faktorer som påverkar kabinpersonalens hälsa 

Smittsamma sjukdomar 

Om den upplevda stressen blir långvarig kan immunförsvaret försämras. Immunförsvaret 

skyddar kroppen från bakterier, virus och cancer genom att producera celler i blodet och 

lymfsystemet (Morrison & Bennett, 2012). Med ökad risk för infektion blir smittorisken för 

olika sjukdomar större. Kabinpersonal är ofta exponerad för passagerare med smittsamma 

sjukdomar. Under flygresor har utbrott av tuberkulos (TBC) (Kenyon, Valway, Ihle, Onorato 

& Castro, 1996), influensa (Moser, Bender, Margolis, Noble, Kendal & Ritter, 1979) och svår 

akut respiratorisk sjukdom (SARS) (Olsen, Chang, Cheung, Tang, Fisk, Ooi, Kuo, Jiang, 

Chen, Lando, Hsu, Chen & Dowell, 2003) inträffat. Escherichia coli, Salmonella och Serratia 

marcescens är bakterier som vid ett flertal tillfällen upptäckts i mat som serveras på flygplan. 

När livsmedel innehållande sjukdomsalstrande mikroorganismer intas kan matförgiftning 

uppstå (Kim & Lee, 2007). Matförgiftning kan leda till sjukfrånvaro som ger samhället och 

flygbolag kostnader i form av sjukersättning, vårdkostnader och lägre produktion. I Sverige är 

incidensen låg i jämförelse med den internationella incidensen. Förebyggande åtgärder är kall 

förvaring av mat och god handhygien innan måltider till passagerare hanteras. I Sverige kan 

vidare smittspridning förhindras genom kontakt med miljö- och hälsoskyddskontor 

(Livsmedelsverket, 2015). 

 

Kabinpersonal kan exponeras för mikroorganismer innehållande influensa eller TBC, som 

överförs från smittade människor till friska människor genom flygplanets luftfiltreringssystem 

(Kim & Lee, 2007). Tuberkulos är en av de mest smittsamma sjukdomarna i världen, varav 

cirka en tredjedel av jordens befolkning bär på bakterien. De flesta sjukdoms- och dödsfallen 

inträffar i Afrika och Asien, nästan tio miljoner människor drabbas och en halv miljon dör 

årligen. Antalet fall i Sverige beräknades år 2015 vara 835, varav 90 % av individerna med 

TBC var födda utomlands, vilket indikerar att resor är en eventuell exponeringsrisk för TBC. 

Sjukdomen orsakas av bakterierna Mycobacterium tuberculosis och Mycobacterium bovis och 

sprids framför allt genom upphostningar. Den förebyggande åtgärden är vaccination och 

behandling ges i form av läkemedel (Folkhälsomyndigheten, 2016). Forskning har visat att 

risken att smittas av TBC ombord på ett flygplan är liten men förmodligen förekommer fler 

fall än vad som rapporteras eftersom inkubationstiden är längre än flygresan. Andra 

potentiella allvarliga luftburna sjukdomar som kan spridas under flygresor är: influensa, 

mässling, meningokocksjukdom och SARS (WHO, 2006). 
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Flygbolagen förväntas följa internationella hälsoföreskrifter som är utformade för att upptäcka 

och förhindra smittspridningen av bland annat tuberkulos. En passagerare som förmodas bära 

på en sjukdom kan hindras från ombordstigning av både pilot och kabinpersonal. Samtidigt 

måste flygbolagen följa de lagar som gäller i det landet där flygbolaget är baserat och det är 

flygbolagets skyldighet att vara bekant med de specifika regler om infektionssjukdomar som 

gäller passagerare för varje destination. Gällande passagerarinformation ska flygbolag 

garantera konfidentialitet då hälsomyndigheter delar information om smittbärande 

passagerare. Konfidentialitet är även nödvändigt då hälsomyndigheter kan begära passagerar- 

och besättningslistor (World Health Organization, 2006). 

Cancer 

På grund av exponering för joniserande kosmisk strålning har kabinpersonal en ökad risk för 

flera cancerformer (Kim & Lee, 2007). Cancer är ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar 

som kan uppstå i nästan alla de 200 olika celltyper som finns i kroppen. Det är i celldelningen 

som förändringen från en vanlig cell till en cancercell sker. Cancercellerna kan utvecklas till 

en elakartad (malign) tumör som kan växa in i vävnader och sprida sig till andra delar av 

kroppen. Utvecklingen av cancer tar ofta lång tid och det kan ta åratal innan DNA-skador 

upptäcks (Holmér, 2013). Under år 2014 rapporterades 64 555 maligna tumörer för 60 524 

personer till landets cancerregister. De senaste två decennierna har antalet tumörer ökat med 

2,4 procent för män och 2,0 procent för kvinnor. Förklaringen till ökningen anses bero på 

befolkningens åldersstruktur, screening, förbättrade diagnostiska metoder och exponering för 

riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2015). Cancer kan vara ärftlig och det tycks också finnas ett 

samband med flera miljö- och livsstilsfaktorer, såsom UV-strålning, radioaktiv strålning, 

rökning, matvanor och fysisk aktivitet (Holmér, 2013). 

 

Flygplan flyger på höjder upp till 13 500 meter och ju högre altitud desto högre är nivån av 

joniserande kosmisk strålning. Joniserande strålning är utöver de tidigare listade faktorerna, 

en möjlig riskfaktor till cancerutveckling. Malignt melanom (hudcancer), bröst- och 

prostatacancer är några av de vanligaste cancerformerna hos flygpersonal på grund av hög 

strålningsexponering (Kim & Lee, 2007). Årligen exponeras flygpersonal för en dos av cirka 

2-6 millisievert (mSv) joniserade kosmisk strålning (Bartlett, 2004). Det är ungefär två gånger 

så stor dos som den allmänna befolkningen exponeras för per år (International Commission on 

Radiological Protecion, 2007). Vid beräkning av exponering av joniserande kosmisk strålning 



6 
 

är det den direkta exponeringen som beräknas, kosmisk strålning innehåller inga radioaktiva 

partiklar och kan därför inte tas upp och lagras i kroppen (Kim & Lee, 2007). Endast en 

långtidsexponering kan eventuellt leda till negativa hälsoeffekter. I en studie av Ström (2003) 

undersöktes norska piloter under 17 års tid och där fanns en ökad risk för hudcancer men 

resultatet förklarades kunna bero på livsstilsfaktorer. Trots att O’Brien, Friedberg, Duke, 

Snyder, Darden Jr och Sauer (1992) uppskattade en ökad risk för dödlig cancer associerat med 

joniserande kosmisk strålning hos flygpersonal i en studie, behövs mer forskning inom 

området för att slutsatser ska kunna dras om kabinpersonal löper en större risk att drabbas 

kontra den allmänna befolkningen (Ström, 2003). 

 

Beskrivet i det här avsnittet är exponeringsfaktorer som utgör risker för kabinpersonalens 

hälsa. Att förstå de yrkesmässiga riskfaktorerna som påverkar hälsostatusen är viktigt för 

kabinpersonalens livskvalitet och för att kunna identifiera lämpliga förebyggande insatser. 

Syfte 

Syftet med den här litteraturöversikten är att identifiera hälsorisker i arbetsmiljön för 

kabinpersonal i ålder 21-65 år och vilka förebyggande insatser som kan tillämpas. 

Metod 

Studiedesign 

Den här studien är baserad på en litteraturöversikt. Litteraturöversikt är en systematiskt 

genomförd studie som innehåller en överskådligt presenterad sammanställning av 

vetenskapliga originalartiklar. En anledning till varför en litteraturöversikt görs är för att få en 

överblick över tidigare forskning inom området, som i det här fallet ska resultera i ett 

examensarbete. Litteraturöversikter kan bidra till ökad kunskap inom hälso- och sjukvården 

som kan leda till politiska initiativ, förbättringar inom omvårdnad och direkta tillämpningar i 

praktiken. Att kombinera data kan vara komplext därför bör litteraturöversiktens metod och 

analys vara noggrant systematiskt utarbetad, då minskas risken för bias (Whittemore & Knafl, 

2005). 
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Datainsamling och urval 

Litteratursökningen gjordes i databasen PubMed som är en version av databasen Medline. Vid 

nekad åtkomst till fulltext av artiklar användes bibliotekskatalogen WorldCat Local och 

Google Schoolar som gavs tillgång till via Högskolan i Skövdes hemsida. Databasen PubMed 

omfattar flera vetenskaper men är specifikt inriktat på hälsa och biomedicinska 

ämnesområden och består huvudsakligen av vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & 

Wengström, 2008). I Tabell 1 presenteras datum för databassökningen i PubMed, sökord, 

antal träffar, lästa titlar, lästa abstrakt, lästa artiklar och utvalda artiklar. 

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar 

Databas och 

datum 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 

2016-03-08 

cabin crew 

AND disease 

13 13 6 3 2 

PubMed 

2016-03-08 

cabin crew 

AND stress 

5 5 5 3 2 

PubMed 
2016-03-09 

cabin crew 

AND cancer 

11 11 8 4 3 

PubMed 
2016-03-09 

flight 

attendant* 

AND cosmic 

radiation 

10 10 2 2 1 

PubMed 
2016-03-09 

travel AND 

melatonin 

AND jet lag 

23 23 14 3 1 

PubMed 

2016-04-15 

cabin crew 

AND injury 

7 7 6 3 2 

PubMed 
2016-05-03 

cabin crew 

AND fly* 

8 8 5 2 1 

PubMed 
2016-05-03 

flight 

attendant* 

AND cancer 

14 14 3 2 1 

 

Sökorden “cabin crew”, “flight attendant”, “travel”, “melatonin”, “jet lag”, “cosmic 

radiation”, “cancer”, “disease”, “stress”, “injury” och “fly” kombinerades med den booleska 

operatoren “AND”. Några av sökorden kombinerades även med trunkering för att erhålla fler 

träffar. De valda sökorden identifierades från litteraturöversiktens introduktion.  

 

Databassökningen resulterade endast i mellan fem och 23 träffar vilket gjorde det möjligt att 

läsa alla titlar. Om titeln innehöll ord som syftade till forskning på djur annat än människan 

eller ord för kemiska substanser så lästes inte abstraktet. Likaså gjordes en exkludering om 

titeln beskrev forskning som inte gjorts på ett flygplan utan på ett annat färdmedel. Om det 

framgick av titeln att det inte var en originalartikeln så uteslöts artikeln från vidare läsning.  
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Totalt lästes 49 abstrakt. Av dessa lästes 22 hela artiklar varav 13 inkluderades i 

litteraturöversikten. Hela artikeln lästes om abstraktet omfattade män och/eller kvinnor inom 

yrkeskategorin kabinpersonal, där både flygvärdinnor, stewards och pursers ingick. Abstrakt 

gällande endast piloter, flygstyrmän, helikopterpersonal, markpersonal, kryssningsbesättning 

och astronauter exkluderades från vidare läsning. I sökningen ”travel AND melatonin AND 

jet lag”, exkluderades en artikel om sportmedicin och en artikel om ljusbehandling efter att ha 

läst abstrakten. De nio artiklar som lästes men som inte ingick i litteraturöversikten var 

översiktsartiklar, var inte etiskt godkända av en kommitté eller motsvarade inte studiens syfte. 

 

De vetenskapliga studierna hade utförts på olika geografiska platser och inkluderade 

människor från olika nationer. Avgränsningar i artikelsökningen gjordes för alla artiklar som 

publicerats de senaste tio åren. Endast originalartiklar som blivit peer reviewed valdes ut. 

Ytterligare avgränsningar i databassökningen var artiklar skrivna på engelska, svenska och 

forskning på människor. Studiepopulationen var mellan 21 och 65 år. Alla studier med 

forskning på människor hade erhållit ett godkännande från en etisk kommitté. 

Databassökningen utfördes mellan den åttonde mars och tredje maj år 2016. De valda 

artiklarna ansågs relevanta för studiens syfte och uppfyllde alla inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Dataanalys 

I utvärderingen av studiernas kvalitet togs flera faktorer i beaktning, till exempel: val av 

studiefråga, metod, studiepopulation, etiskt förhållningssätt, förslag på förebyggande åtgärder, 

och om resultatet visades på ny forskning eller gav stöd till tidigare forskning. Eventuella 

brister i artiklarnas kvalitet diskuteras senare i litteraturstudien. 

 

För att analysera data lästes först de utvalda artiklarna upprepade gånger. Därefter 

identifierades två till tre nyckelord per artikel som var relaterade till studiepopulation, miljö 

och studiemetoder och utifrån dessa nyckelord skapades kategorier. Kategorierna bearbetades 

därefter till teman som var en del av litteraturöversiktens resultat. Exempel på dataanalysen i 

val av tema ges i Tabell 2. De viktigaste resultaten samt temana färgkodades och med all 

samlad information jämfördes artiklarna för att kunna identifiera likheter och skillnader.  
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Tabell 2. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande enhet Sammanfattning Tema 

“The probabilistic approach 

indicated that the number of 

secondary infection cases can be 

reduced from 3 to 0 and 20 to 11, 

for influenza cases if N95 

respirator masks are used by 

passengers. The approach and 

methods can easily be 

implemented in other enclosed 

spaces such as buildings, trains, 

and buses to assess the infection 

risk.” 

Risken att smittas av en 

infektionssjukdom kan minska vid 

användandet av en respiratorisk 

mask. 

Förebyggande interventioner 

 

Betraktat som en helhet identifierades de ingående artiklarna i den här litteraturöversikten 

som fem teman relaterade till studiens syfte. De fem temana var: arbetsrelaterad ohälsa hos 

kabinpersonal, cancerrisk, exponering för hälsorisker i arbetsmiljön, mortalitet och 

förebyggande interventioner. I Tabell 4 redovisas nyckelord och teman utifrån artiklarna. 

Litteraturöversiktens resultat kan komma att påverkas av författarens förförståelse då 

författaren själv har tidigare erfarenhet från yrket som kabinpersonal. Trots förkunskap 

förväntas resultatet vara objektivt. 

Tabell 3. Identifierade nyckelord och teman 

Artikelförfattare Nyckelord Tema 

McNeely, Gale, Tager, Kincl, Bradley, Coull 

och Hecker (2014); Sveinsdóttir, 

Gunnarsdóttir och Friðriksdóttir (2007); 

Wahlstedt, Lindgren, Norbäck, Wieslander 

och Runeson (2010) 

Psykosocial arbetsmiljö, 

hälsoskillnader, stressrelaterade 

symtom och sjukdomar 

Arbetsrelaterad ohälsa 

hos kabinpersonal 

Kojo, Helminen, Pukkala och Auvinen 

(2013); Pukkala, Helminen, Haldorsen, 

Hammar, Kojo, Linnersjö, Rafnsson, 

Tulinius, Tveten och Auvinen (2012); Winter, 

Blettner och Zeeb (2014) 

Bröstcancer, cancer, hudcancer och 

riskfaktorer 

Cancerrisk 

Agampodi, S. B., Dharmaratne och 

Agampodi, T. C. (2009); Gupta, Lin och Chen 

(2012); Han, Sze, Fu, Chao och Weng (2014); 

Waters, Grajewski, Pinkerton, Hein och 

Zivkovich (2009) 

Arbetsmiljö, cirkadiska rytmen, 

flygolyckor, kosmisk strålning, 

skador, smittsamma sjukdomar och 

smittorisk 

Exponering för 

hälsorisker i 

arbetsmiljön 

Hammer, Auvinen, De Stavola, Grajewski, 

Gundestrup, Haldorsen, Hammar, Lagorio, 

Linnersjö, Pinkerton, Pukkala, Rafnsson, 

Dos-Santos-Silva, Storm, Strand, Tzonou, 

Zeeb och Blettner (2013); Linnersjö, Brodin, 

Andersson, Alfredsson och Hammar (2011) 

Cancer, dödlighet, kardiovaskulära 

sjukdomar och livslängd 

Mortalitet 

Agampodi et al. (2009); Gupta et al. (2012); Förebyggande, hälsofrämjande, Förebyggande 
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Han et al. (2014); Paul, Miller, Gray, Love, 

Lieberman och Arendt (2009), Sveinsdóttir et 

al. (2007); Wahlstedt et al. (2010) 

melatonin, respiratorisk mask och 

utbildning 

interventioner 

Etiska aspekter 

Forskning på människor bör följa etiska principer som avser att skydda människors hälsa, 

identitet och rättigheter. Den studerade populationen i de primära studierna måste ha gett sitt 

samtycke till medverkan i undersökningen (Bryman, 2011). De artiklar som ingår i studien 

har erhållit tillstånd från en etisk kommitté och följer etiska normer. Artiklarna i 

litteraturöversikten redovisas och arkiveras på ett säkert sätt i tio år. Genom att göra en 

korrekt referenshantering och redovisa den kunskap som motsätter studiens hypotes, följer 

den här litteraturöversikten ett etiskt förhållningssätt (Forsberg & Wengström, 2008). 

Resultat 

De 13 artiklar som ingår i litteraturöversikten sammanfattas i Tabell 4 med namnet på 

författare, publikationsår, plats för studien, antal deltagare, urval, deltagarnas medelålder, val 

av metod och huvudresultat. Designen för samtliga studier var kvantitativ. 

Tabell 4. Sammanställning av artiklar 

Författ-

are och 

år 

Titel Land Deltagare 

(antal) och 

urval 

Medel-

ålder och 

SD (år) 

Studiemetod Resultat Slutsats 

Agam-

podi et 

al., 2009 

Inci-

dence 

and 

predict-

tors of 

onboard 

injuries 

among 

Sri 

Lankan 

flight 

atten-

dants 

Sri 

Lanka 
322 
 

All 

srilanke-

sisk kabin-

personal 

som 

genomgick 

sin årliga 

hälso- och 

första 

hjälpen-

utbildning 

och flugit 

de senaste 

sex måna-

derna. 

31,0 ± 8,0 Tvärsnitts-

studie med en 

enkät som 

undersökte 

skador 

ombord under 

sex månader 

för att 

registrera 

incidensen.   

Incidens-

frekvensen 

var 795 per 

1000 

personer per 

år. Flyg-

värdinnor 

hade en 2,9 

gånger större 

skaderisk än 

sina manliga 

kollegor. 

Arbets-

relaterade 

skador är en 

hälsofara för 

kabinpersonal 

i Sri Lanka, 

varav 

majoriteten av 

skador går att 

förebygga. 

Gupta et 

al., 2012 
Risk 

assess-

ment of 

airborne 

infec-

tious 

Kina 29 

 
Fullsatt 

kabin med 

passage-

rare och en 

n/a Ett influensa-

utbrott 

utvärderades i 

ett flygplan 

med en 

virusbärande 

Avståndet 

till index-

personen 

och flygtid 

var 

associerat 

Sannolikheten 

att smittas kan 

minimeras vid 

användning av 

en 

respiratorisk 
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diseases 

in 

aircraft 

cabins 

index-

person. 
passagerare. 

Virus-

partiklarna 

som 

exhalerades 

från index-

passageraren, 

spridningen 

och inhalering 

av mottagliga 

passagerare 

uppskattades 

för att 

kvantifiera 

sannolikheten 

att smittas. 

med 

infektions-

sannolik-

heten. 

Inhalerade 

partiklar 

minskade 

vid 

användning 

av mask. 

mask då 

mängden 

inhalerade 

viruspartiklar 

minskar. 

Hammer 

et al., 

2014 

Mortality 

from 

cancer 

and other 

causes 
in comer-

cial 

airline 

crews: a 

joint 

analysis 

of 

cohorts 

from 10 

countries 

Dan-

mark, 

Finland, 

Tysk-

land, 

Grek-

land, 

Island, 

Italien, 

Norge, 

Sverige, 

Storbri-

tannien 

och USA 

93 771 

 
Besätt-

ningsmed-

lemmar 

från tio 

länder som 

huvud-

sakligen 

identi-

fierats från 

person-

akter på ett 

flygbolag 

inom 

respektive 

land. 

50,0 ± n/a Analys av 

dödligheten i 

en 

sammanslagen 

kohortstudie 

som följdes 

under genom-

snittligen 21,7 

år, varav 5508 

dödsfall 

inträffade. 

SMR av alla 

samman-

slagna 

dödsorsaker 

var lägre hos 

kvinnlig 

kabin-

personal. 

Endast 5,9 % 

av studie-

populationen 

dog under 

observations-

tiden vilket 

resulterar i en 

stor osäkerhet 

kring risken 

för cancer. 

Därför 

rekommen-

deras en 

uppföljning 

efter en längre 

tid. 

Han et 

al., 2014 
Effect of 

human 

move-

ment on 

airborne 

disease 

transmis-

sion in 

an 

airplane 

cabin: 

study 

using 

numeri-

cal 

modeling 

and 

quantita-

tive risk 

analysis 

Kina n/a n/a Statistisk 

modell som 

med fältteorin 

“Eulerian-

Lagrangian” 

simulerade 

spridning och 

exhalering av 

SARS 

partiklar. Med 

dos-respons-

modellen 

bedömdes 

infektions-

risken hos 

passagerare. 
Sannolikhets-

analysen var 

en hypotes-

prövning för 

variabler och 

olika antagna 

mänskliga 

rörelsemönster 

med hjälp av 

en digital 

mänsklig 

Infektions-

risken i 

flygplans-

kabinen var 

associerat 

med rörelse-

beteendet 

hos 

passagerare, 

kabin-

personal och 

index-

personen. 

Kabinpersonal 

och 

passagerare 

som rör sig i 

kabinen har en 

större 

infektionsrisk. 
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modell. 
Kojo et 

al., 2013 
Risk 

factors 

for skin 

cancer 

among 

Finnish 

airline 

cabin 

crew 

Finland 1709 

 
Kvinnlig 

finsk 

kabin-

personal, 

identi-

fierade 

bland 

register 

från 

Finnair 

(flygbolag) 

och ett 

slump-

mässigt 

urval av 

kvinnor 

från det 

finska 

popula-

tions-

registret. 

Kabin-

personal: 

51,4 ± n/a  

 

Referens-

grupp: 

51,6 ± n/a 

Riskfaktorer 

mättes i en 

enkät gällande 

arbete, 

individen själv 

och 

exponerings-

faktorer. 

Joniserande 

kosmisk 

strålningsdos 

och 

ultraviolett 

(UVR) 

strålningsdos 

uppskattades i 

en ”nested” 

fall-

kontrollstudie 

bland kabin-

personalen. 

Ingen 

skillnad i 

prevalensen 

av 

riskfaktorer, 

inklusive 

UVA-

exponering, 

mellan 

studiepopu-

lationerna. 

Kosmisk 

joniserande 

strålning var 

inte 

associerat 

med 

hudcancer. 

Ingen skillnad 

i prevalensen 

av riskfaktorer 

associerade 

med 

hudcancer 

mellan 

kvinnlig 

kabinpersonal 

och den 

kvinnliga 

allmänna 

befolkningen. 

Exponering av 

kosmisk 

strålning 

förklarade inte 

hudcancer hos 

kabinpersonal. 

Linner-

sjö et al., 

2011 

Low 

mortality 

and myo-

cardial 

infarc-

tion 

incidence 

among 

flying 

person-

nel 

during 

working 

career 

and 

beyond 

Sverige 7591 

 
Flyg-

personal 

anställda 

på den 

svenska 

delen av 

Scandi-

navian 

Airlines 

och/eller 

Försvars-

makten 

någon 

gång 

mellan år 

1957 och 

år 1994 

ingick. 

30,1 ± n/a Mortalitet och 

incidens av 

myokardin-

farkt 

observerades i 

kohortstudien 

och jämfördes 

med den 

förväntade 

frekvensen i 

den allmänna 

svenska 

befolkningen. 

SMR av alla 

samman-

slagna 

dödsorsaker 

var lägre hos 

kvinnlig 

kabin-

personal. 
Mortaliteten 

i kardio-

vaskulära 

sjukdomar 

var 

väsentligt 

lägre hos 

båda könen 

jämfört med 

den 

allmänna 

befolk-

ningen. 

Svensk 

kabinpersonal 

har en låg 

mortalitet från 

alla 

sammanslagna 

dödsorsaker 

och framför 

allt kardio-

vaskulära 

sjukdomar. 

Incidensen av 

hjärtinfarkt 

under både 

anställning 

och pension är 

låg. 

Mc-

Neely et 

al., 2014 

The self-

reported 

health of 

U.S. 

flight 

attend-

ants 

com-

pared to 

the 

general 

popu-

lation 

USA 9724 

 
Slump-

mässigt 

urval av 

kabin-

personal 

från två 

flygbolag i 

USA. 

Kabin-

personal: 

46,7 ± 9,8  

 

Referens-

grupp: n/a 

 

Hälso-

tillståndet 

uppskattades i 

en enkät, 

jämfördes med 

samtida 

kohortstudier i 

“National 

Health” och 

“Nutrition 

Survey” 

(NHANES), 

från år 2005-

2006 och år 

2007-2008, 

Kabin-

personal 

hade tre 

gånger så 

stor risk för 

kronisk 

bronkit 

jämfört med 

den 

allmänna 

befolk-

ningen. 

Prevalensen 

av hjärt-kärl-

sjukdomar 

Vissa 

specifika 

respiratoriska, 

kardio-

vaskulära och 

mentala 

sjukdomar var 

mer före-

kommande 

hos 

kabinpersonal. 

Längre 

anställningstid 

kan vara en 

förklaring 
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genom 

standardi-

serad 

prevalenskvot 

(SPR). 

Sambandet 

mellan 

anställningstid 

och hälsoutfall 

analyserades i 

logistiska 

regressions-

modeller. 

var 3,5 

gånger större 

och sömn-

problem, 

depression 

och fatigue 

var 2-5,7 

gånger 

vanligare. 

Cancer i 

reproduk-

tionsorganen 

var 34 % 

vanligare 

hos kvinnlig 

kabin-

personal. 

till prevalen-

sen. 

Paul et 

al., 2008 

Mela-

tonin 

treatment 

for 

eastward 

and 

westward 

travel 

prepara-

tion 

Kanada 22 

 
“Normal 

friska” 

försöks-

personer. 

Experi-

ment 1: 

37,3 ± 8,9 

 
Experi-

ment 2: 

40,7 ± 10,5 

Experimentell 

studie i syfte 

att utvärdera 

förändringar i 

cirkadiska 

dygnsrytmen 

genom tre 

olika 

melatonin-

formuleringar 

och doser som 

administre-

rades vid olika 

tidpunkter. 

I båda 

experi-

menten 

medförde 

melatonin 

signifikanta 

fasändringar 

i dygns-

rytmen. 

Jetlag kan 

kringgås 

genom ett 

intag av 0,5 

milligram 

melatonin 

Pukkala 

et al., 

2012 

Cancer 

incidence 

among 

Nordic 

airline 

cabin 

crew 

Finland, 

Island, 

Norge 

och 

Sverige 

10 066 

 
Kabin-

personal 

från 

Finland, 

Island, 

Norge och 

Sverige 

som identi-

fierats från 

olika 

register. 

n/a 

 
Ålders-

grupp: 

<35-64 

Cance-

rincidens 

studerades i en 

kohortstudie 

under en 

genomsnittlig 

uppföljnings-

tid på 23,6 år 

och jämfördes 

med nationella 

cancerregister. 

Standardiser-

ade 

incidenskvot 

(SIR) var 

förhållandet 

mellan antalet 

observerade 

och förväntade 

fall. En 

”nested” fall-

kontrollstudie 

genomfördes 

för att 

uppskatta 

förhållandet 

mellan samlad 

kosmisk 

strålningsdos, 

Hög SIR för 

olika cancer-

former hos 

kvinnlig 

kabin-

personal. 

Manlig 

kabin-

personal 

drabbas av 

hudcancer 

samt kaposis 

sarkom och 

alkohol-

relaterade 

cancer-

former. 

Cancer-

incidensen 

bland kabin-

personal är 

inte 

associerat 

med 

störningar i 

cirkadiska 

dygnsrytmen

. 

Ökad incidens 

av flera 

cancerformer 

bland 

kabinpersonal. 

Enligt fall-

kontroll-

studien beror 

inte ökningen 

på kosmisk 

strålning eller 

störningar i 

cirkadiska 

dygnsrytmen 

från att ha 

korsat flera 

tidszoner. 
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antal 

flygningar 

som korsat sex 

tidszoner 

(indikator för 

störd 

dygnsrytm) 

och 

cancerrisk. 

Sveins-

dóttir et 

al., 2007 

Self-

assessed 

occupa-

tional 

health 

and 

working 

environ-

ment of 

female 

nurses, 

cabin 

crew and 

teachers 

Island 1039 

 
Kvinnlig 

kabin-

personal, 

sjuk-

sköterskor 

och grund-

skolelärare 

registrer-

ade vid 

isländska 

föreningar. 

Kabin-

personal: 

40,9 ± 10,6 
 

Lärare: 

43,4 ± 10,0 
 

Sjuk-

sköterskor: 

43,6 ± 9,6 

Korrelations-

beskrivande 

studie med 

insamlad data 

från en enkät 

med 

sociodemogra-

fiska och 

arbetsmiljö-

mässiga 

variabler och 

en 

symtomlista. 

Kabin-

personal 

bedömde sin 

hälsa sämre 

och 

upplevde sin 

arbetsmiljö 

vara mer 

krävande än 

både lärare 

och sjuk-

sköterskor. 

Inom varje 

yrkesgrupp 

var den 

fysiska 

arbetsmiljön 

och den 

fysiska 

ansträngnings

graden 

associerade 

med en 

negativ effekt 

på hälsan hos 

de anställda. 

Wahl-

stedt et 

al., 2010 

Psycho-

social 

work 

environ-

ment and 

medical 

symp-

toms 

among 

Swedish 

comer-

cial 

airline 

cabin 

crew 

Sverige 846 

 
All kabin-

personal på 

ett 

nationellt 

flygbolag 

bjöds in till 

att delta. 

Män: 45  

  ± 8,6 

 

Kvinnor: 

46 ± 8,2 
 

Associationer 

mellan 

psykosociala 

faktorer 

mättes med 

“krav-

kontroll-” och 

“iso-strain-

modellen” och 

stress-

relaterade 

symtom 

genom en 

enkät och 

användes för 

att studera 

arbets-

förhållanden 

inom olika 

roller i 

yrkeskategorin 

kabinpersonal. 

Stress-

relaterade 

symtom var 

signifikant 

vanligare 

under “high 

strain”, som 

upplevdes 

framför allt 

bland flyg-

värdinnor/-

värdar och 

stewards. 

Pursers hade 

högre 

kontroll över 

sitt arbete än 

de andra två 

yrkes-

rollerna. 

”Krav-

kontroll- och 

”iso-strain-

modellen” är 

användbara 

för att studera 

stress-

relaterade 

symtom hos 

kabinpersonal. 

Waters 

et al.,  

2009 

Develop-

ment of 

historical 

exposure 

estimates 

of 

cosmic 

radiation 

and 

circadian 

rhythm 

disrupt-

tion for 

cohort 

studies of 

USA 11 324 

 
Anställda 

på Pan Am 

(flyg-

bolag), 

som 

arbetat i 

över ett år, 

minst en 

dag efter 

första 

januari år 

1953, och 

var ameri-

n/a Kohortstudie 

med tre 

specifika 

exponerings-

mått: 
samlad 

joniserande 

kosmisk 

strålningsdos, 

antal korsade 

tidszoner och 

restid under 

det normala 

sömn-

intervallet. 

Expo-

nerings-

frekvens för 

samlad 

joniserande 

kosmisk 

strålningsdos 

var 

associerat 

med antal 

korsade 

tidszoner. 

Skiftarbete 

är associerat 

med störd 

Metoden har 

tidigare 

använts i en 

kohortstudie 

av mortalitet 

bland 

kabinpersonal 

på Pan Am 

och ska 

anpassas för 

att användas i 

en studie av 

bröstcancer-

incidens för 

kabinpersonal 
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Pan Am 

flight 

atten-

dants 

kanska 

med-

borgare vid 

anställning

. 

cirkadisk 

rytm. 

tidigare 

anställda på 

flygbolaget. 

Winter 

et al., 

2014 

Preva-

lence of 

risk 

factors 

for breast 

cancer in 

German 

airline 

cabin 

crew: a 

cross-

sectional 

study 

Tyskland 1310 

 
Slumpmäs

sigt urval 

bland 

nuvarande 

och 

tidigare 

kvinnlig 

kabin-

personal 

inom ett 

förbund för 

kabin-

personal. 

41,6 ± n/a Insamlad data 

och 

beskrivande 

statistik från 

en enkät 

användes för 

att jämföra 

prevalensen 

för 

riskfaktorer 

för 

bröstcancer 

med allmän 

tysk 

befolknings-

data. 

Bland kabin-

personal var 

alkohol-

konsumtion 

och fysisk 

aktivitet 

högre 

jämfört med 

den 

allmänna 

befolk-

ningen. 

Kabin-

personal var 

3 centimeter 

längre och 

hade ett 

lägre BMI 

på 2,5kg/m2. 

Genom-

snittlig ålder 

vid 

förstagångs-

förlossning 

var 32,1 år, 

jämfört med 

25,5 år. 

Antal födda 

barn var 

0,62, jämfört 

med 1,34. 

Användning 

av hormon-

läkemedel 

och rökning 

var mer före-

kommande 

hos den 

allmänna 

befolk-

ningen. 

Det fanns 

skillnader i 

antropometri-

ska, gyneko-

logiska, 

reproduktiva 

och livsstils-

faktorer. 

Skillnaderna 

kan leda till 

en ökad eller 

minskad 

bröstcancer-

prevalens. 

 

Dataanalysen visade flera gemensamma teman som var relaterade till studiens syfte och 

population. Artiklarna i litteraturöversikten skildrade hälsan hos kabinpersonal, 

exponeringsfaktorer i arbetsmiljön och/eller förebyggande insatser. Tre av de 13 studierna 

beskrev hur kabinpersonal upplevde sin hälsa jämfört med andra populationer. Stress- och 

utmattningssymtom var vanligt förekommande (McNeely et al., 2014; Sveinsdóttir et al., 

2007; Wahlstedt et al., 2010). Kojo et al. (2013), Pukkala et al. (2012) och Winter et al. 

(2014) undersökte riskfaktorer för hudcancer, cancerincidens och prevalens av riskfaktorer för 
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bröstcancer hos kabinpersonal. I arbetsmiljön för kabinpersonal har flera riskfaktorer för 

cancer identifierats vilket både Kojo et al. (2013) och Pukkala et al. (2012) diskuterade. Ett 

gemensamt ämne för fyra (Agampodi et al., 2009; Gupta et al., 2012; Han et al., 2014; Waters 

et al., 2009) av de 13 studierna var exponeringsrisker i arbetsmiljön: sömnstörningar, 

joniserande kosmisk strålning, smittsamma sjukdomar och fysiska hinder. Två av de 13 

studierna visade att SMR var lägre för alla sammanslagna dödsorsaker hos kvinnlig 

kabinpersonal (Hammer et al., 2014; Linnersjö et al., 2011). Av 13 artiklar var det sex artiklar 

(Agampodi et al., 2009; Gupta et al., 2012; Han et al., 2014; Paul et al., 2009; Sveinsdóttir et 

al., 2007; Wahlstedt et al., 2010) som identifierade förebyggande åtgärder. Resultatet 

presenteras utifrån identifierade teman: arbetsrelaterad ohälsa hos kabinpersonal, cancerrisk, 

exponering för hälsorisker i arbetsmiljön, mortalitet och förebyggande interventioner. 

Arbetsrelaterad ohälsa bland kabinpersonal 

Både den fysiska och mentala hälsan hos kabinpersonal påverkas av riskfaktorer i arbetet. I 

jämförelse mellan olika yrkesroller inom kategorin kabinpersonal upplever flygvärdinnor, 

flygvärdar och stewards mer huvudvärk, trötthet och gastrointestinala besvär än pursers, 

samtidigt som pursers har bättre kontroll över sitt arbete. Stressrelaterade symtom är 

signifikant vanligare under hög ansträngning, där den grupp som upplever hög ansträngning 

och lågt socialt stöd har sämst hälsa (Wahlstedt, 2010). Tillsammans med sjuksköterskor och 

grundskolelärare tillhör kabinpersonal den yrkesgrupp som är minst benägna att söka hjälp av 

kollegor eller passagerare vid behov. Hjälp från kollegor och passagerare kan minska de 

fysiskt ansträngande momenten i arbetet. Jämfört med sjuksköterskor och grundskolelärare 

bedömer kabinpersonal sin hälsa vara sämre och upplever sin arbetsmiljö mer krävande än de 

andra två andra yrkeskategorierna. Arbetet upplevs som ansträngande, monotont och 

säkerheten är låg (Sveinsdóttir et al., 2007).  

 

Prevalensen av flera specifika respiratoriska, kardiovaskulära och mentala sjukdomar är högre 

för kabinpersonal än den allmänna befolkningen. Besvär som kronisk bronkit och 

hjärtsjukdomar har en hög prevalens, trots att riskfaktorerna såsom högt blodtryck, rökning 

och övervikt, uppmäts vara mindre förekommande hos kabinpersonal. Sömnproblem, 

depression och fatigue är 2-5,7 gånger vanligare hos kabinpersonal, där längre anställningstid 

kan vara en förklaring till ökad risk för flera av sjukdomarna och besvären (McNeely et al., 

2014). 
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Cancerrisk 

Risken för bröst-, livmoder- och äggstockscancer var i studien av McNeely et al. (2014) 34 % 

gånger större hos kabinpersonal. Incidensen för bröstcancer, leukemi och hudcancer är 

signifikant högre bland kvinnlig kabinpersonal jämfört med hos den allmänna befolkningen. 

Hos den manliga kabinpersonalen är incidensen av hudcancer samt kaposis sarkom och 

alkoholrelaterade cancerformer hög (Pukkala et al., 2012). Genom att studera skydds- och 

riskfaktorer kan prevalensen av bröstcancer hos kabinpersonal förklaras. Hög 

alkoholkonsumtion, användning av preventivmedel, hög ålder vid förstagångsförlossning och 

lågt antal födda barn, förklarar en förhöjd bröstcancerrisk hos kabinpersonal. Lägre BMI, hög 

fysisk aktivitet, hög andel icke-rökare och låg användning av hormonläkemedel kan vara en 

förklaring till en lägre cancerrisk, jämfört med den allmänna befolkningen (Winter et al., 

2014). Trots en hög incidens av hudcancer (Pukkala et al., 2012) så förklarar inte solvanor, 

fototyp, joniserande kosmisk strålning, UVA-exponering och andra riskfaktorer incidensen, 

då det inte finns någon större skillnad i prevalens av olika riskfaktorer mellan kabinpersonal 

och den allmänna befolkningen (Kojo et al., 2013). 

Exponering för hälsorisker i arbetsmiljön 

I enighet med McNeely et al. (2014) menar Waters et al. (2009) att längre anställningstid 

bland kabinpersonal kan leda till en ökad sjukdomsrisk då anställningstid är associerat med 

samlad dos kosmisk strålning, antal korsade tidszoner och antalet arbetade timmar mellan 

klockan 22:00 och 08:00. Att arbeta natt, under det standardiserade sömnintervallet (22:00-

08:00), är associerat med sömnstörningar och exponeringsdos av joniserande kosmisk 

strålning är associerat med antal tidszoner som korsas (Waters et al., 2009). 

 

Inne i flygplanet finns en risk att drabbas av luftburna smittsamma sjukdomar och ju närmre 

den friska individen sitter indexpersonen, desto större är risken att bli smittad. Inhalerad dos 

av smittbärande partiklar ökar med flygtiden, om indexpersonen exhalerar partiklar i form av 

hostningar (Gupta et al., 2012). En gående person i flygplanets gång har en större risk att 

inhalera virus- eller bakteriepartiklar. Den generella infektionsrisken varierar beroende på 

kabinpersonalen, indexpersonen och de övriga passagerarnas rörelsemönster (Han et al., 

2014). 
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Fysiska kroppsskador ombord är vanligt förekommande enligt Agampodi et al. (2009) som i 

studien beräknade incidensen av skador bland kabinpersonal. Incidensfrekvensen var 795 per 

1000 personer per år där flygvärdinnor hade en 2,9 gånger större risk att drabbas av en skada 

än sina manliga kollegor. Kabinvagnar, serveringsvagnar och baggage utöver turbulens, utgör 

föremål som orsakar skador. Fall, ryck och lyft ger upphov till smärta i nacke och rygg, 

sträckningar och stukningar. För all flygpersonal finns det också en förhöjd risk att dö i en 

flygolycka i jämförelse med den allmänna befolkningen (Hammer et al., 2013; Linnersjö et 

al., 2011). 

Mortalitet 

Exponeringsrisker i flygplansmiljön leder till ohälsa och sjukdomar. Trots att prevalensen av 

olika cancersjukdomar är högre bland kabinpersonal än hos den allmänna befolkningen 

(Pukkala et al., 2012) är det standardiserade dödlighetsförhållandet (SMR) av alla 

sammanslagna dödsorsaker lägre hos kvinnlig kabinpersonal (Hammer et al., 2013; Linnersjö 

et al., 2011). Dödlighet på grund av olika cancerformer inklusive strålningsrelaterad cancer är 

lägre, alternativt den samma. Mortaliteten av olika sjukdomar bland manlig kabinpersonal är 

densamma som hos den allmänna befolkningen men högre för non-Hodgkins lymfom, icke-

melanom hudcancer och olika infektiösa sjukdomar, till exempel AIDS (Hammer et al., 

2013). Dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar är väsentligt lägre hos båda könen (Hammer 

et al., 2013; Linnersjö et al., 2011). Ytterligare en dödsorsak bland kabinpersonal är 

flygplansolyckor då kabinpersonal har en högre risk att dö i en flygolycka än den allmänna 

befolkningen (Hammer et al., 2013; Linnersjö et al., 2011).  

Förebyggande interventioner 

För att öka chanserna till en bättre hälsa och en längre livslängd för kabinpersonal föreslås 

förebyggande insatser i flera av artiklarna. Stressrelaterade symtom, såsom huvudvärk, 

koncentrationssvårigheter, fatigue och gastrointestinala besvär, förebyggs genom förbättringar 

i arbetsscheman, minskat arbetstempo och höjt socialt stöd på arbetsplatsen (Wahlstedt et al., 

2010). Paul et al. (2009) rekommenderar en anpassad dos av 0,5 milligram melatonin för att 

undvika jetlag och en störd dygnsrytm vid resor väster- och österut. 
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Majoriteten av fysiska skador ombord kan enligt Agampodi et al. (2009) förhindras genom 

kontinuerlig utbildning inom säkerhetsrutiner och ergonomi. Antalet arbetsrelaterade skador 

och muskuloskeletala smärtor hos kabinpersonal beräknas då minska. Som en förebyggande 

intervention bör arbetsgivaren i en riskbedömning av arbetsplatsen se både till den fysiska 

arbetsmiljön och hur fysiskt ansträngande arbetsmomenten är (Sveinsdóttir, 2007). 

 

Kabinpersonal och passagerare exponeras för flera luftburna smittosamma sjukdomar. Med en 

respiratorisk mask att fästa över näsa och mun minskar risken att inhalera virus- och 

bakteriebärande partiklar (Gupta et al., 2012; Han et al., 2014). Som ytterligare en möjlig 

lösning föreslår Han et al. (2014) även ett personligt ventilationssystem i närheten av den 

smittbärande passageraren. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Arbetsrelaterad ohälsa hos kabinpersonal 

Det finns hälsoskillnader inom olika samhälls- och yrkesgrupper (Morrison & Bennett, 2012) 

med stöd från resultaten i studierna av McNeely et al. (2014), Sveinsdóttir et al. (2007) och 

Wahlstedt et al. (2010). Arbetsplatser skiljer sig av den anledningen att det ställs varierade 

krav och ges mycket eller litet handlingsutrymme till de anställda. Med ”krav-kontroll-

stödmodellen” förklaras vilket som är det mest fördelaktiga arbetsförhållandet där “iso-

strain”, det vill säga “iso-spänd”, beskrivs som den situation som är sämst för personalens 

hälsa (Stressforskningsinstitutet, u.å.). Wahlstedt et al. (2010) fann en association mellan 

stressrelaterade symtom, hög ansträngning och lågt socialt stöd, vilket upplevs av 

kabinpersonal i arbetet (Sveinsdóttir et al., 2007). Hälsoskillnader i samhället kan därför vara 

associerade med arbetsplatsers struktur och förutsättningar. Detta innebär för kabinpersonal, 

som arbetar i en mycket strukturerad miljö, att arbetsplatsen kan leda till en försämrad hälsa. 

Cancerrisk 

Störningar i cirkadiska rytmen kan vara en bidragande faktor till bröstcancer (Waters et al., 

2009). Kring det finns skilda åsikter då Pukkala et al. (2012) påstod att en ökad 

hudcancerincidens bland kabinpersonal inte var associerat med störningar i cirkadiska 
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dygnsrytmen. I studien av Kojo et al. (2013) beskrevs flera miljö- och livsstilsfaktorer som 

utgjorde en ökad cancerrisk för kabinpersonal, men störningar i cirkadiska rytmen 

diskuterades inte. Enligt Srinivasan et al. (2010) är störningar i cirkadiska rytmen associerat 

med jetlag som både kan orsaka och förvärra psykiska besvär. Hos människor med allvarlig 

psykisk ohälsa finns en högre mortalitet i cancer (Piatt, Munetz & Ritter, 2010) vilket 

eventuellt kan förklara om störningar i cirkadiska rytmen är en bidragande faktor till cancer. 

 

Winter et al. (2014) undersökte prevalensen av riskfaktorer för bröstcancer där en högre 

alkoholkonsumtion kunde ses bland kvinnlig kabinpersonal jämfört med den allmänna 

befolkningen. Studien gjordes på kvinnor men skulle eventuellt kunna förklara en hög 

incidens av alkoholrelaterade cancerformer bland män (Pukkala et al., 2012). Mortalitet i 

alkoholrelaterade sjukdomar beskrevs av både Hammer et al. (2014) och Linnersjö et al. 

(2011) som var högre bland manlig kabinpersonal i jämförelse med den allmänna 

befolkningen. Bröstcancer är en alkoholrelaterad cancerform (Pukkala et al., 2012) och hos 

kvinnlig kabinpersonal finns en förhöjd alkoholkonsumtion (Winter et al., 2014), vilket talar 

för att incidensen skulle vara högre. Bröst-, livmoder- och äggstockscancer var 34 % gånger 

vanligare enligt McNeely et al. (2014) medan Pukkala et al. (2012) uppmätte en lägre 

bröstcancerincidens hos kabinpersonal. 

 

Kabinpersonal exponeras för en dubbelt så stor dos av joniserande kosmisk strålning jämfört 

med den allmänna befolkningen (Bartlett, 2004) och därför finns en ökad risk för flera 

cancerformer (Kim & Lee, 2007). Studien av Kojo et al. (2013) visade att joniserande 

kosmisk strålning inte är associerat med hudcancer. Motsättande forskning visar att kosmisk 

strålning är associerat med hudcancer, bröstcancer och prostatacancer (Kim & Lee, 2007). 

Enligt Waters et al. (2009) var den samlade dosen av joniserande kosmisk strålning associerat 

med antal tidszoner, vilket indikerar att kabinpersonal som korsar flera tidszoner exponeras 

för mer kosmisk strålning. Det finns en association mellan miljö- och livsstilsfaktorer och 

cancer (Holmér, 2013) vilket även resultaten i litteraturöversikten indikerar. Resultaten visar 

också att kabinpersonal generellt har en högre risk för vissa cancerformer. 

Exponering för hälsorisker i arbetsmiljön 

Längre anställningstid kan leda till en ökad sjukdomsrisk för kabinpersonal då anställningstid 

är associerat med samlad dos joniserande kosmisk strålning (Waters et al., 2009). Joniserande 

kosmisk strålning har beskrivits som en riskfaktor i arbetsmiljön för kabinpersonal (Kim & 
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Lee, 2007) men motsättande forskning säger att en hög cancerincidens hos kabinpersonal inte 

är på grund av kosmisk strålning (Kojo et al., 2013; Pukkala et al., 2012). Smittorisk för 

luftburna sjukdomar ombord på flygplan (Gupta et al., 2012; Han et al., 2014) stöds av Kim 

och Lee (2007) som säger att TBC kan överföras från indexpersonen till friska individer 

genom flygplanets luftfiltreringssystem. Byrne (2006) förklarar dock flygplanet som en miljö 

med låg smittorisk för TBC men troligtvis förekommer fler fall än vad som rapporteras 

eftersom inkubationstiden är längre än flygresan (WHO, 2006).  

 

Ytterligare en exponeringsrisk för kabinpersonal i arbetsmiljön är fysiska hinder. De föremål 

som leder till fall, ryck och lyft ger upphov till olika fysiska åkommor (Agampodi et al., 

2009). Sämre fysisk hälsa kan leda till begränsade kroppsrörelser och fysisk aktivitet. Fysisk 

inaktivitet är en riskfaktor för flera sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och 

cancer (Folkhälsomyndigheten, u.å.).  

Mortalitet 

Standardiserade mortalitetsförhållandet för kabinpersonal var enligt Hammer et al. (2014) och 

Linnersjö et al. (2011) lägre av alla sammanslagna dödsorsaker hos kvinnlig kabinpersonal. 

Orsaken till varför det skiljer sig mellan kvinnlig och manlig kabinpersonal diskuterades inte 

men könsskillnader i ohälsa har flera förklaringar. Det är inte endast biologiska faktorer utan 

också socioekonomiska faktorer som tycks vara förklaringen till skillnaderna (Morrison & 

Bennett, 2012). 

Förebyggande interventioner 

Förebyggande interventioner inom flygbranschen kan förbättra de anställdas hälsa. Utbildning 

inom säkerhetsrutiner och ergonomi (Agampodi et al., 2009) och riskbedömningar av 

arbetsplatsen (Sveinsdóttir et al., 2007) kan förhindra skador ombord. Förändringar i 

arbetsrutiner (Wahlstedt et al., 2010) kan förebygga jetlag som förekommer hos kabinpersonal 

som korsar flera tidszoner (Srinivasan et al., 2010) samt stress som kan uppkomma då arbetet 

är monotont (Roos, 2014). Att implementera dessa interventioner bör vara relativt enkelt. För 

att förebygga jetlag rekommenderads ett intag av melatonin av Paul et al. (2009) med stöd av 

tidigare forskning (Srinivasan et al., 2010). Ett intag av melatonin kan medföra biverkningar 

(Circadin, 2015).  
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Förslag på åtgärder såsom respiratorisk mask minskar smittorisken för luftburna sjukdomar 

ombord (Gupta et al., 2012; Han et al., 2014) och kan förhindra utbrott av TBC, influensa och 

SARS. Sjukdomsutbrott som tidigare har upptäckts ombord på flygplan (Kenyon et al., 1996; 

Moser et al., 1979; Olsen et al., 2003), Han et al. (2014) föreslog ett personligt 

ventilationssystem i närheten av indexpassageraren som en förebyggande åtgärd mot 

smittspridning ombord. Följden av ett personligt ventilationssystem är ett etiskt dilemma 

eftersom det vore att göra intrång i en persons integritet, men samtidigt skulle göra gott för 

många människor (Västra Götalandsregionen, 2015).  

 

Riskfaktorer för hudcancer beskrevs av Kojo et al. (2013), såsom UVA-exponering och 

solvanor, då en hög incidens av hudcancer har identifierats bland kabinpersonal (Pukkala et 

al., 2012). Ingen av de vetenskapliga artiklarna föreslog förebyggande interventioner mot 

cancer. I det förebyggande arbetet bör allmänna kampanjer för solsäkerhet riktas även mot 

kabinpersonal då populationen exponeras för UVA-strålning. 

Summering av resultat 

Mer forskning krävs för att beskriva eventuella samband då det råder meningsskiljaktigheter 

kring den forskning som finns idag. Riskfaktorer för cancer, hälsorisker i arbetsmiljöer och 

dödsorsaker har studerats i många populationer men forskning av kabinpersonal är begränsad. 

Övrig vetenskaplig litteratur tillsammans med artiklarna i den här litteraturöversikten, 

indikerar att det finns hälsorisker i arbetet på ett flyplan som ger upphov till ohälsa hos 

kabinpersonal. På grund av olika studieresultat och begränsad forskning är det svårt att dra 

slutsatser. Att forskning är av relevans är tydligt då konsekvenserna av en population med 

nedsatt hälsa, blir en försämrad folkhälsa och höga kostnader för samhället.  

Metoddiskussion 

Efter att litteraturöversiktens syfte formulerats påbörjades databassökningen som pågick 

under två månaders tid. En nackdel med den här studien är att det finns en viss reservation för 

att all litteratur inom området inte har granskats på grund av tid och kostnad. Sökningen 

begränsades till PubMed eftersom databasens inriktningsområde ansågs relevant i förhållande 

till studiens syfte. I en försäkran om att erhålla den senaste forskningen gjordes en 

avgränsning till de senaste tio årens publiceringar. Sökord i kombination med ”cabin crew” 

resulterade i ett begränsat antal funna poster. Varför sökfälten inte genererade fler antal funna 
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artiklar kan ha berott på att forskning saknades inom området. Forskning från flera länder 

inkluderades vilket gav en global inblick i hälsotillståndet bland kabinpersonal. Ett antal lästa 

artiklar saknade etiskt godkännande. De exkluderades eftersom den här litteraturöversikten 

stödjer ett etiskt förhållningssätt inom forskning. Under dataanalysen lästes artiklarna 

upprepade gånger och betydelsefulla delar färgmarkerades, vilket ökade förståelsen och 

möjliggjorde tolkning av teman. En nackdel med färgkodningen var att långa textstycken 

markerades som inte var relevanta för den här studien. För att den här litteraturstudien ska 

vara replikerbar är metoden utförligt beskriven om resultatets validitet skulle ifrågasättas 

(Bryman, 2011).  

 

De 13 primära studierna var av varierad kvalitet. I samtliga primära studier redovisades 

studiesyfte, studiepopulation, metod, resultat, metodfel och etiskt förhållningsätt. Endast sex 

av artiklarna (Agampodi et al., 2009; Gupta et al., 2012; Han et al., 2014; Paul et al., 2009, 

Sveinsdóttir et al., 2007; Wahlstedt et al., 2010) föreslog förebyggande insatser. Studierna var 

utförda av oberoende forskare men artikeln skriven av Wahlstedt et al. (2010), var initierad av 

företagshälsovården på det flygbolag där hälsostatusen skulle mätas bland de anställda. 

Eftersom författarna av artikeln själva genomförde analysen, utformningen av artikeln och 

drog slutsatserna, ansågs kvaliteten fortfarande vara hög. Studien av Han et al. (2014) var inte 

generaliserbar eftersom den numeriska simuleringen och riskbedömningen varierar för alla 

virusutbrott ombord. Artiklarna var i varierad grad generaliserbara eftersom resultaten inte 

alltid gällde en hel population. Majoriteten av studierna var antingen befolknings- eller 

enkätundersökningar vilket ökade chanserna för ett objektivt förhållningssätt hos forskarna 

(Backman, 2012).  

 

Utvärderingen av artiklarnas kvalitet, metod och resultat kunde vara problematiskt då de 

utförts med olika metoder och ibland visade på skilda resultat. De främsta fördelarna med den 

här litteraturöversikten är att studiefrågan har besvarats, luckor i kunskapen har påvisats och 

det finns vetenskapligt stöd som kan möjliggöra tillämpningar i praktiken (Backman, 2012).     

Slutsats 

Det finns ett högt bevisvärde för att exponeringsfaktorer kan förklara orsaken till ohälsa bland 

kabinpersonal. I den arbetsmiljö och under de arbetsvillkor kabinpersonal arbetar uppkommer 

skador, psykisk ohälsa och cancer. Med förebyggande interventioner på arbetsplatsen främjas 
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hälsan på både individ- och gruppnivå vilket bör eftersträvas för folkhälsan. Flygbolag 

tillsammans med luftfartsmyndigheter ansvarar för kabinpersonalen och måste därför göra 

förbättringar på arbetsplatsen och investera i förebyggande insatser.  

I litteraturöversikten har riskfaktorer och förebyggande interventioner identifierats men ännu 

är inte alla exponeringsrisker och orsakssamband fastställda. Bristen på forskning inom 

området kan förklara det motsägande resultat. Därför behövs mer forskning för att kunna 

kartlägga och påvisa exponeringsrisker samt förebyggande insatser. Det behövs framtida 

forskning för att identifiera förebyggande interventioner mot cancer hos kabinpersonal, då 

ingen av artiklarna redogjorde för det. Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att 

studera skillnader i hälsa hos kabinpersonal på olika geografiska platser eftersom ett av målen 

inom folkhälsovetenskap är att utjämna hälsoskillnader. 
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