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ABSTRACT 

Approximately half a million workers in Sweden are exposed to vibrations at work. The 

Swedish social insurance agency registered in the year of 2014 about 250 notifications of 

occupational diseases suspected of being caused by vibration 

An occupational health nurse should work for the employee´s health and safety at work as well 

as he/she need to assess the relationship between illness and exposure in the working 

environment. 

The aim of the study was to examine if the quality of life was affected in workers exposed 

to vibrations. To answer the aim of the study the authors implemented a literature review 

including searches in different databases and manual searches to make sure to find scientific 

articles in the subject.  

The results of the eight articles that seemed to agree with the aim of the literature study 

where thoroughly audited and three different areas affecting the quality of life were identified: 

Pain, exposure and exposure level together with sensoneural and vascular symptoms. Several 

aspects related to the exposure of vibrations affected the quality of life of the worker. It turned 

out that the pain that was related to the hand and arm vibration (HAV) symptom had impact on 

quality of life (QOL). Individuals with more severe HAV-symptoms who also had been exposed 

to vibrations for a longer time had a significant lower quality of life than those without HAV-

symptoms.  

An increased vibration dose was related to lower QOL. The result of one article showed that 

individuals with abnormal cold sensitivity had decreased health related quality of life (HRQOL) 

and as many as 75% of the workers with hand and arm vibration syndrome (HAVS) turned out 

to have abnormal cold sensitivity.  

The results of the study can help occupational health nurses to increased understanding for 

workers exposed to vibrations and promote their physical and psychological health. 
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SAMMANFATTNING  

Drygt en halv miljon arbetstagare utsätts för någon form av vibration under sin arbetsdag. 

Försäkringskassan mottog under 2014 drygt 250 anmälningar om arbetssjukdomar som 

misstänktes vara orsakade av vibrationer. Företagssköterskor ska arbeta för att den anställde 

har god hälsa och säkerhet i sitt arbete och kunna bedöma sambandet mellan ohälsa och 

arbetstagarens exponering i sin arbetsmiljö. 

Syftet med studien var att undersöka hur livskvaliteten påverkas hos arbetstagare som är 

exponerade för vibrationer. För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med sökningar 

i olika databaser samt manuella sökningar för att finna vetenskapliga artiklar i ämnet. Resultatet 

bygger på 8 artiklar av kvantitativ ansats.  

De delar av de funna artiklarnas resultat som överensstämde med litteraturstudiens syfte 

granskades närmre och tre områden som hade betydelse för livskvaliteten utformades: Smärta, 

exponeringstid och exponeringsgrad samt sensoneurala och vaskulära symtom. Flera olika 

aspekter relaterade till vibrationsexponeringen påverkade livskvaliteten hos arbetstagare. Det 

visade sig att smärtan som var relaterad till hand- och armvibrations (HAV)-symtomen hade 

inverkan på livskvaliteten. Individer med svårare HAV-symtom, och som varit 

vibrationsexponerade längre tid än de utan HAV-symtom, hade en signifikant lägre 

välmåendepoäng. Det visades också att en ökad vibrationsdos var relaterad till sänkt 

livskvalitet. Individer med nedsatt köldkänslighet hade sämre hälsorelaterad livskvalitet än de 

med normal köldkänslighet och i en av de granskade studierna visades att 75 % av de med 

Hand- och armvibrationssyndrom (HAVS), hade en nedsatt köldkänslighet. Antal sensoneurala 

symtom, högre grad av sensoneural skada samt om de sensoneurala besvären blivit bestående 

eller förvärrats, visades också vara faktorer som påverkade livskvaliteten negativt.  

Med hjälp av resultaten i denna litteraturstudie kan företagssköterskor få en ökad förståelse 

för arbetstagare som är vibrationsexponerade. Därmed kan också kompetensbeskrivnings mål 

bättre beaktas; att främja inte bara den fysiska utan även den psykiska och sociala hälsan och 

ha en bättre helhetssyn över individens totala situation. 

 

NYCKELORD: Occupational diseases, Quality of life, Raynaud´s disease, Vibration 
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UPPSATSENS ANVÄNDA BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

 

ADL - Aktiviteter i det dagliga livet  

AFA - ett samlingsnamn för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, AFA 

Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag 

AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML - Arbetsmiljölagen 

CISS - Cold intolerance symptom severity questionnaire 

CSS - Cold intolerance symptom severity 

CTS - Carpal tunnel syndrome (karpaltunnelsyndrom) 

DASH - Disability of the arm, shoulder and hand questionnaire 

EDAQ – Frågeformulär om hälsorelaterad livskvalitet (se mer förklarat under 4.0) 

EuroQol- Namnet på en forskningsgrupp 

EQ-VAS - En visuell analog skala för aktuellt hälsoläge och hör i ihop med EQ-5D. (Se mer 

förklarat under 4.0) 

EQ-5D – Ett frågeformulär om livskvalitet (se mer förklarat under 4,0) 

HAV - Hand- och armvibrationer 

HAVS - Hand - och armvibrationssyndrom 

HKV - Helkroppsvibrationer 

HRQOL – Hälsorelaterad livskvalitet (Health related quality of life) 

KASAM - Känslan av sammanhang 

LO – (Landsorganisationen) Ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund alltifrån 

undersköterskor till bilmekaniker 

MOS- Medical outcomes study 

ORU- Örebro Universitet 

PTK – En samverkansorganisation för 25 olika fackförbund för privatanställda tjänstemän 

PWES – Potential work exposure scale 

SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering  

SF 12-M – Kortversion av SF-36, Mentala” domänen” (se mer förklarat under 4,0) 

SF 12-P – Kortversion av SF-36, fysiska ”domänen” (se mer förklarat under 4,0) 

SF-36 – Frågeformulär om hälsostatus och hälsorelaterad livskvalitet (se mer förklarat under 

4,0) 

SSF- Svensk sjuksköterskeförening  
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SWS – (Stockholm workshop scale) En graderingsskala över sensoneurala och vaskulära 

symtom 

QoL - Livskvalitet 

WHO – World health organisation 

WHOQOL-100 – (World health organization quality of life) Frågeformulär om livskvalitet 

WHOQOL-BREF- (kortare version av WHOQOL) 
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1.0 BAKGRUND 

 

1.1 Inledning 

 

Vibrationer är en betydande hälsorisk och drygt en halv miljon arbetstagare utsätts för någon 

form av vibration under sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2005; 2011). Det kan leda till 

övergående eller bestående effekter hos arbetstagarna. Avsikten med denna litteraturstudie är 

att söka svar på hur livskvaliteten påverkas hos arbetstagare som exponeras för vibrationer i sitt 

arbete.  

 

1.2 Vibration 

En vibration är när en kontaktyta eller ett föremål rör sig fram och tillbaka kring ett viloläge. 

Storleken på vibrationen beror på föremålets förflyttning i förhållande till viloläget 

(förskjutningen), vilken hastighet föremålets förflyttning har per tidsenhet och slutligen hur 

hastigheten på föremålet förändras med tiden, acceleration (Arbetsmiljöverket, 2005).  

 

1.3 Effekter av vibrationsexponering 

Om en maskin utsätts för upprepade vibrationer leder detta ofta till utmattning av maskindelar 

och som i längden kan resultera i maskinhaveri. Människor är, liksom maskiner, känsliga för 

vibrationer och påverkas också av vibrationsexponering. Olika delar i kroppen förstärker eller 

dämpar vibrationen olika. Därmed beror det till viss del på var i kroppen vibrationen 

förekommer, hur den påverkar individen. Övriga faktorer som har betydelse för hur människan 

påverkas av vibrationen är bland annat storleken på vibrationen, dess frekvens, riktning, samt 

exponeringstiden (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Sonya Bylund et al (2002) gjorde en enkätstudie där syftet var att beskriva symtomen och 

prognosen hos 374 kvinnor med anmälda arbetsskador orsakade av hand-armvibrationer. 

Studien visar på att kvinnorna har svårt att få sina skador godkända som arbetsskador. En faktor 

som gör att problemen ökar för kvinnor är att de flesta verktyg och maskiner är gjorda utifrån 

mannen som norm. Bylund et al beskriver vidare att i de få studier som jämfört män och 

kvinnors exponering för vibrationer så ser det ut som om kvinnor kan få skador efter en kortare 

exponeringstid. Detta sammanslaget med att kvinnor har mera monotona arbeten ser ut att 

kunna öka skaderisken för kvinnorna (a.a.). 

De effekter som kan drabba arbetarna indelas i övergående samt bestående besvär. De 

övergående besvären är direkt kopplade till tiden när individen exponeras för vibrationerna. De 



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

8 

 

uppstår direkt vibrationen startar och försvinner direkt vibrationen upphör. De bestående 

besvären kan uppstå både när vibrationsexponeringen är kort och långvarig och de kvarstår 

även om vibrationen upphör. Variationen i individers känslighet för vibrationsexponering är 

mycket stor och av den anledningen finns det inte möjlighet att förutsäga om eller när 

arbetstagaren kommer att få besvär av vibrationerna. Vibrationer delas in i helkroppsvibrationer 

(HKV) och hand- och armvibrationer (HAV) då det påverkar kroppen olika beroende på hur 

den exponeras för vibrationen (Arbetsmiljöverket, 2005). 

 

1.3.1 Arbetsskador och arbetsjukdomar 

Kraven för att besvären ska klassas som arbetssjukdom är att individens besvär kommit efter 

att denne under kortare eller längre tid blivit skadligt påverkad av en faktor i arbetet. 

Vanligast är dock att besvären uppstår först efter längre tids exponering av den skadliga 

faktorn, som kan vara både psykisk eller fysisk (Arbetsmiljöverket, 2015).   

Lee et al. (2015) har påvisat att sjuksköterskor har fått sina skador och symtom på grund 

av krävande patienthantering. 80 % av de besvär som påtalades hos sjuksköterskorna, ansågs 

vara arbetsrelaterade och hälften av sjuksköterskorna rapporterade att deras besvär påverkat 

deras arbetsinsats. 42 % av de tillfrågade hade sökt sjukvård för sina besvär och 16 % hade 

stannat hemma från sitt arbete till följd av besvären (Lee et al, 2015). 

Av de 11 800 arbetssjukdomar som anmäldes till försäkringskassan under 2014, var 251 

av dessa misstänkt orsakade av vibrationer. Männen var klart överrepresenterade i dessa 

anmälningar och stod för 219 av anmälningarna (Arbetsmiljöverket, 2015). Prevent (2003), 

som är en ideell organisation och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK - fack och 

arbetsgivare tillsammans, beskriver att knappt 1 av 100 maskinförare får en arbetssjukdom per 

år samt att drygt 1 av 100 drabbas av en arbetsolycka per år. I snitt leder arbetssjukdomarna till 

ca 4 månaders sjukskrivning, 3 % av arbetsskadorna var vibrationsrelaterade (a.a.). Under 2004 

angavs HKV vara orsaken till 100 anmälda arbetsskador. De vibrationsrelaterade besvären som 

anmälningarna gällde var främst besvär från nacke, rygg eller ben. De drabbade var främst 

maskin- och fordonsförare. Arbetsskadeanmälningar där HAV angavs som anledning till 

besvären uppgick 2004 till 500 stycken. Inom denna grupp anmälningar var det 

fordonsmontörer och byggnadsträarbetare som anmälde flest arbetsskador. Muskel- och 

skelettskador var de besvär som uppgetts vid anmälan (Arbetsmiljöverket, 2005). Chau et al. 

(2004) påvisade att skador från handverktyg var vanligare hos yngre arbetstagare. Rolke et al. 

(2013) har genomfört en studie på trettiotvå individer med HAVS och som varit 

vibrationsexponerade genom olika verktyg. I denna studie framkom att 68,8 % av deltagarna 
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rapporterade att de ofta hade vaskulära attacker. Vidare fann man att kliniska tecken på 

karpaltunnelsyndrom (CTS) diagnostiserats hos 3 av de 32 HAVS individerna men att 25 % av 

deltagarna utan kliniska tecken på CTS visade på tester att de hade en onormal sensorisk 

påverkan (a.a.). 

I en studie av Chau et al. (2004) där 880 manliga byggarbetare deltog, framkom det att de 

arbetsskador som uppstod främst var orsakade av hantering eller användandet av föremål, fall, 

eller på grund av entreprenadmaskiner och enheter. Skadorna som uppstod var främst 

lokaliserade i övre och nedre extremiteterna. De som främst drabbades av dessa skador var de 

arbetare som utförde slutarbetet i byggnader och anläggningsarbete, exempelvis, snickare, 

murare, takläggare, rörmokare och elektriker. Vidare framkom det att 27,8 % av de som 

drabbats hade sjukfrånvaro mer än 60 dagar (a.a.). 

Uppgifter från arbetsmiljöverket och läkare på arbets- och miljömedicinska kliniker tyder 

på att risken för vibrationsskador har ökat, framförallt inom byggbranschen men man 

misstänker att det fortfarande finns ett sort mörkertal av drabbade. Maskiner som bara får 

användas 1-2 timmar per arbetsdag används under längre tid och man ser mindre variationer i 

arbetsuppgifterna på byggen 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6144324).  

Samhällskostnaderna för vibrationsskador beräknas till sju miljarder per år 

(http://www.arbetarskydd.se/nyheter/arbetsskador/article3911282.ece). Sjukfrånvaro och 

rehabilitering av dessa drabbade arbetstagare kostar pengar. Antalet nya sjukfall som medfört 

mer än 90 dagars sjukfrånvaro år 2012 och 2013 utifrån diagnostiserad sjukdom i 

muskuloskeletala systemet och bindväven inom Svenskt Näringsliv/LO var 40,2 % av den 

totala andelen sjukfall (AFA, 2015). 

 

1.4 Helkroppsvibrationer 

Helkroppsvibrationer uppstår när individen befinner sig på ett vibrerande underlag och där 

exponeringen gör att hela kroppen utsätts för vibration (AFS 2005:15, 2 §). Detta uppstår t.ex. 

i flygplan, skogsmaskiner, bussar, tåg, fartyg, anläggningsmaskiner samt i arbetslokaler där  

någon form av vibrationskälla sätter golvet i rörelse (AFS 2005:15, bilaga 3). 

I en rapport från Arbetsmiljöverket (2011) står det att cirka 300 000 anställda exponeras 

regelbundet för HKV. I en arbetsmiljöundersökning från 2009 uppgav 2 % av kvinnorna samt 

12 % av männen att de utsattes för HKV minst en fjärdedel av sin arbetstid (Arbetsmiljöverket, 

2010). Arbetstagare inom skogs- och jordbruk är de som är mest exponerade för HKV. Även 
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de som kör maskiner och fordon är i större omfattning exponerad för HKV (Arbetsmiljöverket, 

2005). Enligt Prevent (2003) fanns det ca 18 000 maskinförare år 2003.  

Exponeras man för kraftig HKV är det främst diskarna, lederna samt sen- och muskelfästen 

i ryggen som utsätts. Övergående besvär vid HKV är exempelvis att det är en ökad olycksrisk 

då långsamma, regelbundna och ”vaggande” vibrationsrörelser kan vara sövande samt att om 

det är mycket långsamma svängningar kan individen drabbas av rörelsesjuka (åksjuka). Även 

synpåverkan eller nedsatt prestationsförmåga på grund av fysisk och psykisk trötthet är en risk 

vid kraftig exponering från HKV (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Ländryggen är den del av kroppen som flest HKV exponerade får bestående besvär i. Även 

skuldror och nackbesvär finns representerade som bestående bekymmer. De besvären som 

uppstår i nacke och rygg kan också resultera i att individen får symtom som strålar ut i armar 

och ben. Det är vanligt förekommande att ryggbesvär uppstår vid exponering av HKV men 

även om det finns fordonsförare som uppvisat ryggskador efter mycket kraftiga stötar, så är 

bestående skador orsakade enbart HKV ovanliga. Riskerna att drabbas av effekter av HKV ökar 

om det är i kombination med ergonomiska brister som t.ex. långvarigt sittande, tunga lyft eller 

vridna arbetsställningar (Arbetsmiljöverket, 2005). 

 

1.5 Hand- och armvibrationer 

Hand- och armvibrationer uppstår främst när ett verktyg eller maskin som vibrerar styrs, stöds 

eller hålls av hand och/eller arm (AFS 2005:15, 2 §). Exempel på maskiner och arbetsredskap 

är motorsågar, mutterdragare, gräsklippare, rattar och reglage (AFS 2005:15, bilaga 3). Totalt 

arbetar omkring 350 000 individer regelbundet med handhållna maskiner som vibrerar 

(Arbetsmiljöverket, 2005). Det är betydligt vanligare att män jobbar med handhållna verktyg 

som vibrerar, än kvinnor. I en arbetsmiljöundersökning från 2009 uppgav 3 % av kvinnorna 

samt 14 % av männen att de utsattes för HAV minst en fjärdedel av sin arbetstid 

(Arbetsmiljöverket, 2010). Användandet av vibrerande, handhållna, verktyg är högre bland 

yngre män än hos de äldre männen. En ökning med 32 % sedan 1997 har setts i de yrkesgrupper 

som exponeras för vibrerande handverktyg (Centrum för arbets-och miljö medicin, 2013). 

Bland kvinnor är skillnaden i ålder och användandet av dessa verktyg inte nämnvärt. 

Verksamhet inom bygg och industri är de yrken där män i störst omfattning är exponerade för 

HAV. Kvinnorna däremot exponeras främst för HAV inom yrken som exempelvis montör, 

fotvård, yrken inom tandhälsovård, frisör och sjukgymnast (Arbetsmiljöverket, 2005, Centrum 

för arbets-och miljö medicin, 2013). Enligt AFA försäkring (som ägs av svenskt näringsliv, LO 

och PTK) så var 6 % av de godkända arbetssjukdomarna, för kvinnor mellan år 2009-2013, 
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effekter av vibrationer och ytterligare 16 % berodde på karpaltunnelsyndrom (fördelat på 

diagnos). För männen såg de godkända arbetssjukdomarna för samma period ut som följer: 21 

% var effekter av vibrationer samt ytterligare 17 % berodde på karpaltunnelsyndrom (AFA, 

2015). 

Övergående besvär inom HAV är att blodcirkulationen och känselsinnet i huden försämras. 

Individen kan då få köldkänsla, domningar eller dålig känsel i fingrarna. Dessa effekter kan i 

sin tur leda till att arbetstagaren får svårigheter att arbeta med sina händer, vilket i sin tur ökar 

risken för felhandlingar och att olycksfall sker. De övergående besvären släpper vanligen efter 

10-30 minuter men det är exponeringstiden och vibrationens storlek som avgör hur länge 

besvären sitter i (Arbetsmiljöverket, 2005).  

Exponeras en arbetstagare för vibrationer under längre tid kan det innebära att hen får 

bestående skador på exempelvis kärl, nerver, muskler eller leder. Bestående besvär kan 

exempelvis vara ”vita fingrar”, domningar, försämrad motorik, nedsatt känsel och att 

karpaltunnelsyndrom uppstår. Vid ”vita fingrar” är det de ytliga blodkärlens funktion till 

fingrarna som påverkats och den drabbade individen riskerar då att få försämrad funktion och 

känsel i sina fingrar. Faktorer som förstärker besvären med ”vita fingrar” är bland annat kyla, 

stress, nikotin och vissa mediciner (Arbetsmiljöverket, 2005).  

En studie av Arcury et al från 2015 där 15 latinska arbetare inom kycklingindustrin i 

USA intervjuades om upplevelsen av karpaltunnelsyndrom (CTS), visade på att upplevelsen 

av vad som orsakade besvären hos arbetarna bland annat var repetitiva rörelser, köld och 

individuella svagheter. 

 En intervjuad uttrycker det så här:” Sometimes they give us the wings with chunks of 

ice. Imagine how your hands hurt from the cold….” Många av de intervjuade kände till att 

CTS i framtiden kan leda till kronisk smärta samt vad som förorsakar CTS. De var även 

familjära med vad som krävs för att CTS skall bli bättre. Detta skulle dock leda till att de var 

tvungna att sluta sina jobb och därför stod de ut med CTS för att kunna försörja sina familjer 

(Arcury, 2015).  

 

1.6 Exponerad arbetstagare 

Det finns ingen lagstadgad definition på ”arbetstagare” men enligt 

http://www.regelboken.nu/dokument/59 förklaras det att det krävs att en person ska ha någon 

form av avtal på det arbete han utför för att klassas som arbetstagare. Vidare förklaras att det 

arbete som utförs ska bestämmas och betalas av arbetsgivaren. Personen ska rätta sig till 

arbetsgivarens önskemål om var, när och hur arbetet ska utföras (a.a.).  
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Med exponerade arbetstagare nedan menar vi enligt 2 §, i AFS 2005:15, arbetstagare som 

utsätts för vibrationer, antingen helkropps- eller hand- och armvibrationer, under sitt dagliga 

arbete. 

 

1.7 Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977: 1160, kap 3, 2§) skyldighet att 

arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall i det arbete som bedrivs. Arbetsgivare har även 

ett ansvar att se till att anställda inte exponeras för vibrationer över de uppsatta gränsvärdena 

(AFS 2005:15, 9§). Gränsvärde är den maximala dagliga exponeringen på vibrationer som inte 

får överskridas. Överskrids detta gränsvärde ska arbetsgivaren vidta åtgärder direkt så att värdet 

minskar (a.a.). Helkroppsvibrationens gränsvärde är 1,1 m/s² och för hand- och armvibrationer 

är gränsvärdet 5,0 m/s² under en 8 timmars arbetsdag (AFS 2005:15, bilaga 3).  

Arbetsgivaren har också enligt 8§ i AFS 2005:15 ett ansvar att i sin riskbedömning utreda 

orsak och åtgärda om arbetstagarens dagliga vibrationsexponering överskrider insatsvärde. 

Insatsvärde är det värde som kräver insats från arbetsgivaren om den dagliga exponeringen 

överskrider detta värde (AFS 2005:15, 2§). Insatsvärdet för helkroppsvibrationer är 0,5 m/s² 

och för hand- och armvibrationer 2,5 m/s² (AFS 2005:15, bilaga 3).  

Att anpassa arbetet och utrustningen så att vibrationerna minskas eller tas bort kan vara 

ekonomiskt lönsamt eftersom det är kostsamt om omkonstruktioner eller omorganisationer blir 

nödvändiga som en följd av problem av vibrationsexponering (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Arbetsgivaren har en skyldighet att erbjuda arbetstagaren medicinsk kontroll om hen exponeras 

för vibrationer som överskrider insatsvärde för HAV eller HKV eller om det utifrån 

vibrationsexponeringen finns risk att arbetstagaren drabbas av skadliga hälsoeffekter trots värde 

under insatsvärde (AFS 2005:15, 12§).  

 

1.7.1 Förebyggande åtgärder 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1, 8 §) är arbetsgivaren skyldig att analysera 

arbetsmiljön och bedöma om det finns några risker i arbetet som kan leda till att anställda 

drabbas av ohälsa eller olycksfall. Vid en riskbedömning av vibrationsexponering behöver 

arbetsgivaren därmed identifiera vad som orsakar vibrationer samt skatta och värdera riskerna 

(AFS 2005:15, 2 §). Om riskbedömningen motiverar eller insatsvärden överskrids ska 

arbetsgivaren utreda orsaken till de risker som upptäckts samt vidta organisatoriska och/eller 

tekniska åtgärder för att minimera vibrationsexponeringen (AFS 2005:15, 8 §).   
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Om en arbetsgivare vill minska risken för skador relaterat till arbetstagares 

vibrationsexponering är det mer effektivt att minska hur mycket en faktor vibrerar än att minska 

tiden då den anställde exponeras för vibrationen. För att minska vibrationsskadorna är det också 

viktigt att utbilda och informera den personal som använder fordon eller maskiner som vibrerar. 

Att dessutom vara noggrann med att utrustningen underhålls och genomgår nödvändig service 

samt att man väljer utrustning av god kvalité är betydelsefullt för vibrationsexponeringen 

(Arbetsmiljöverket, 2005). Milner et al (2015) har dessutom visat att det finns ett direkt 

samband mellan uppfattningarna om företagets engagemang, hälsofrämjande insatser och 

personalens välbefinnande. Med andra ord kan det innebära en vinst i sig att visa engagemang 

kring hälsofrämjande åtgärder från företagets sida.  

 

1.8 Företagssköterskans arbete 

Enligt företagssköterskans kompetensbeskrivning (Riksföreningen för företagssköterskor och 

svensk sjuksköterskeföreningen, 2010) så ska företagssköterskan arbeta för att skapa 

förutsättningar för arbetstagaren att ha god arbetslivsutveckling vilket medför hälsa och 

säkerhet för arbetstagaren. Vidare säger denna kompetensbeskrivning att företagssköterskan 

aktivt ska bidra till att hälsofrämjande metoder införs och att hen ska kunna bedöma sambandet 

mellan ohälsa och arbetstagarens exponering i arbetsmiljön. Arbetet som företagssköterskan 

utför skall ske systematisk samt vara baserat på vetenskap, mångkulturell kompetens och 

beprövad erfarenhet. Hen ska också arbeta för att människans hälsa främjas och bibehålls 

genom att verka för förebyggande insatser. Företagssköterskan ska beakta och främja både den 

psykiska, fysiska och sociala hälsan och genom att ha fördjupad kunskap och förståelse även 

kunna ha en helhetssyn över arbetstagarens totala situation, såväl egenhälsa, som arbets- och 

livssituation (a.a.). Även International council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 

från 2014 framhåller att sjuksköterskors uppgift är att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra 

lidande samt återställa hälsa, hämtat från Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014).  

Företagssköterskor finns representerade inom hela EU. Organisationen heter Federation of 

Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU). På deras hemsida 

(http://www.fohneu.org/about_us/executives1/) beskrivs organisationens mål, här fritt översatt 

från engelska till svenska: ”Att ena och representera företagssköterskornas röster inom EU och 

på så sätt jobba för hälsa, säkerhet och välbefinnande hos de europeiska arbetarna. 

Företagssköterskans arbete är att bedöma, övervaka och främja arbetarnas hälsa samt att 

utveckla strategier för hur man kan förbättra arbetsförhållanden och miljö”.  

http://www.fohneu.org/about_us/executives1/
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World Health Organisation (WHO, 2001) beskriver i sin redogörelse ”The Role of the 

Occupational Health Nurse in Workplace Health Management” företagssköterskorna som den 

största enskilda gruppen av professionell hälsopersonal vilka är involverade i den 

arbetsrelaterade hälsovården i Europa. Företagssköterskan uppges fylla många olika roller i 

arbetsmiljöhanteringen bland annat som: kliniker, specialist, verksamhetsledare, koordinator, 

rådgivare, hälsoundervisare och forskare, (a.a.) 

 

1.9 Livskvalitet 

WHO (1995) definierar livskvalitet som individens egen uppfattning om livet i relation till 

kultur, normer och värdesystem där individen befinner sig. Även förhållandet till de mål, 

förväntningar och intressen man har spelar in. Livskvaliteten påverkas även av personens 

fysiska och psykiska hälsa samt de sociala relationer man har i förhållande till omgivningen. 

Livskvalitet är en personlig upplevelse som varierar över tiden (WHO, 1995).  

Gadamer (2003) menar att hälsan är en känsla av välbefinnande. Subjektivt upplevt 

välbefinnande och hälsa kopplas i sin tur ofta ihop med livskvalitet. Både livskvalitet och hälsa 

är ett begrepp med många dimensioner och är därför svårdefinierat (Wärnå-Furu, 2015).  

 Post (2014) beskriver att begreppet livskvalitet introducerades i den medicinska 

litteraturen på 1960 – talet och har sedan dess blivit ett populärt begrepp. 1975 blev begreppet 

introducerat i de medicinska databaserna som ett nyckelord (Post, 2014).  

Idag får man i Cinahl Plus med fulltext 104,922 stycken träffar på quality of life (sökning 

gjord den 11 mars 2016).  

Vidare beskriver Post att termen välmående i WHO:s definition av hälsa har lett till en 

förvirring runt vad hälsa respektive livskvalitet är. Oenigheterna ligger i om WHO:s definition 

bäst beskriver hälsa eller den perfekta lyckan. Forskare inom hälsa och sociala områden har 

lyckats enas runt denna definition med tillägg av tre stycken dimensioner i skalan som mäter 

livskvalitet, nämligen den fysiska funktionen, mentala statusen samt förmågan att engagera sig 

i sociala aktiviteter (Post, 2014). I mitten av 1980 – talet dök begreppet Health Related Quality 

Of Life (HRQOL) upp och sedan dess betraktas nu många av begreppen: hälsa, upplevd hälsa, 

hälsostatus, HRQOL och livskvalitet, som synonymer av många forskare och praktiker (a.a.).  

Försök att förfina begreppet livskvalitet har gjorts. I de flesta fall görs en utvärdering av 

personen som berörs (belåtenheten), en del tittar på flera domäner, andra ser på det med ett 

mera globalt perspektiv, funktionsbaserat eller utifrån socio- kulturella normer (Post, 2014). De 

fyra dimensionerna som frekvent används när man mäter livskvalitet finns sammanställda av 

Post (2014) och är; fysisk hälsa, mental hälsa, social hälsa och funktionell hälsa. Man kan även 
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lägga till mera specifika variabler som hör till en viss sjukdom, behandling eller 

forskningssituation (a.a.).  

I en studie av Pandley et al. (2012) visades att bland de 22 platscheferna som undersöktes 

hade 11 stycken haft ländryggssmärta de senaste 12 månaderna. Denna smärta var också det 

som orsakade störst frånvaro från arbetet. 3 stycken av cheferna var hindrade från att utföra 

aktiviteter pga. ländryggssmärtan. De vanligaste muskeskeletala besvären hos cheferna var 

var länd- och bröstryggsmärta. Det påvisades också i denna studie att 27 % av cheferna 

upplevde dålig QoL, 45 % skattade sin livskvalitet som medelbra och 27 % upplevde bra QoL 

(Pandey et al, 2010).  

 

1.9.1 Exempel på sätt att mäta livskvalitet  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2012) har i sin skrift viktigt men 

svårt att mäta livskvalitet, kommit fram till att om man ska mäta livskvalitet, så är hälsan en 

viktig parameter. SBU skriver även att för många är livskvalitet lika viktigt som graden av 

symtom eller sjukdom. Vidare tar SBU upp frågan att det är viktigt att få svar på hur olika 

behandlingar påverkar vår livskvalitet samt att det är svårt att mäta livskvalitet, trots att många 

metoder utvecklats.  

Mätinstrument har tagits fram för olika syften, en del är allmänna medan andra är mera 

sjukdomsspecifika. I Sverige saknas det ett svenskt index, det index som används i dagsläget 

bygger på siffor från Kanada och England. SBU anser att livskvalitet är ett svårmätt och 

föränderligt mått och att man måste ställa höga krav på mätmetoderna som skall vara 

vetenskapligt utprövade för respektive användningsområde (SBU, 2012).  

WHO (1995) har med hjälp av 15 olika center runt om i världen utvecklat två stycken 

instrument för att mäta livskvalitet, WHOQOL-100 och WHOQOL – BREF (se tabell1 nedan). 

WHOQOL – BREF är en kortare variant av WHOQOL- 100.  Dessa kan användas i olika 

kulturella sammanhang och tillåter att resultaten från olika länder jämförs. För att få fram ett 

instrument som passade, inventerade man runt bland sjuka, friska och vårdpersonal i olika 

kulturer för att få fram rätt frågor att ställa. Instrumentet har testats noga för att mäta validitet 

och reliabilitet samt dess förmåga till förändring.  WHOQOL finns i nuläget på över tjugo olika 

språk. Poäng utgår från olika former av livskvalitet, olika områden och undergrupper till dem. 

Grupper som benämns är positiva känslor, socialt stöd och ekonomiskt stöd, men även större 

områden som fysisk och psykologisk hälsa (WHO, 1995). 

 



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

16 

 

Domain  Facets incorporated within domains  

1. Physical 

health  

Activities of daily living 

Dependence on medicinal substances and medical aids Energy and fatigue 

Mobility 

Pain and discomfort 

Sleep and rest 

Work Capacity  

2. 

Psychological  

Bodily image and appearance Negative feelings 

Positive feelings 

Self-esteem  

Spirituality / Religion / Personal beliefs Thinking, learning, memory and 

concentration  

3. Social 

relationships  
Personal relationships Social support 

Sexual activity  

4. 

Environment  

Financial resources 

Freedom, physical safety and security 

Health and social care: accessibility and quality 

Home environment 

Opportunities for acquiring new information and skills Participation in and opportunities 

for recreation / leisure activities Physical environment (pollution / noise / traffic / climate) 

Transport  

Tabell 1: WHOQOL-BREF domains från: http://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf 

I en artikel av Lesley Fallowfield (2009) samt på SF-36 hemsida (http://www.sf-

36.org/tools/sf36.shtml) finns beskrivet att livskvalitet är ett närvarande begrepp som har olika 

filosofiska, politiska och hälsorelaterade definitioner. Med hälsorelaterad livskvalitet menas det 

funktionella, sociala, fysiska och emotionella välbefinnandet hos en individ. SF-36 är ett 

formulär som består av 36 stycken frågor inom 8 olika områden. Det finns även en kortare 

variant på SF-36 som heter SF-12 och består av 12 stycken frågor. Instrumentet finns översatt 

till cirka 50 språk och har studerats med avseende på validitet samt reliabilitet (Fallowfield, 

2009), (www.SF-36.org).  

SF-36 innehåller åtta delskalor och ger även ett underlag för två indexvärden (fysisk och 

mental hälsa). Hälsoenkäten har 36 flervalsfrågor som fördelas på åtta delskalor. Poängen 

ligger mellan 0 - 100 (desto högre värde desto bättre upplevd hälsa). Hälften eller flera frågor 

än hälften måste vara besvarade och ”missing item” ersätts med ett medelvärde från en 

delskala. Svenska normvärden finns beskrivna i litteraturen. Det finns könsuppdelade och 

åldergruppsuppdelade referensvärden beskrivna. De första två frågorna i formuläret ger svar 

på livstillfredsställelse. Dessa två kan även användas separat. Indexen består av fysiskt 

hälsoindex och psykiskt hälsoindex (http://www.sf-36.org/tools/sf36.shtml, 

http://www.promcenter.se/sv/projekt-rand-36/). 

En deskriptiv Kanadensisk studie från 2015 av Gross et al beskriver hur skadade arbetare 
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ofta upplever värk, handikapp och andra hälsoutmaningar samt hur dessa påverkar deras SF-36 

referensvärden. Studien fastställer referensvärden för 5622 stycken Kanadensiska arbetare som 

fått arbetsskadeersättning samt är under rehabilitering. I studien sågs signifikanta begränsningar 

på alla SF-36 skalorna men speciellt inom den emotionella och kroppsliga smärtskalan (cirka 3 

standarddeviationer under den typiska Kanadensiska normen). De deltagare i studien som var 

arbetslösa, medelålders samt medverkade i ett program för kronisksmärta var de som 

rapporterade lägst hälsostatus (Gross et al, 2015). 

 

1.10 Problemformulering 

Med tanke på att 300 000 arbetstagare i Sverige regelbundet exponeras för helkroppsvibrationer 

och 350 000 för hand-arm vibrationer (Arbetsmiljöverket, 2011) och att det 2014 anmäldes 251 

arbetssjukdomar som misstänks beror på vibrationer (Arbetsmiljöverket, 2015), så anser vi att 

det angeläget att belysa detta område för oss som företagssköterskor.  

Redan 1949 rapporterade Agate i sin studie på arbetstagare med Raynauds syndrom i 

England att de hindrades i sitt arbete på grund av sina symtom från vita och kalla fingrar. Detta 

gav även problem på fritiden t.ex. med att läsa tidningen och svårigheter med att sköta sin 

personliga hygien. Således kunde man se påverkan på livskvaliteten hos arbetarna redan på 

denna tid (Agate, 1949). Lite forskning har dock gjorts på detta område sedan dess.   

Kunskapsluckor finns inom området då största delen av aktuell forskning gällande 

konsekvenser av vibrationsexponering mestadels inriktar sig på fysiska symtom (Bylund & 

Ahlgren, 2010) och medicinska frågor, vilket därmed genererat till att konsekvenser av den 

psykologiska och mentala hälsan hos dem som drabbats av HAVS, försummats (Ayers & 

Forshaw, 2010). Företagssköterskans arbete innebär att främja likväl den fysiska som den 

psykiska och sociala hälsan samt att se arbetstagarens hela situation (Riksföreningen för 

företagssköterskor och svensk sjuksköterskeföreningen, 2010). Vidare säger 

företagssköterskornas kompetensbeskrivning att professionen ska bidra till att hälsofrämjande 

metoder införs och bedöma samband mellan ohälsa och den exponering som arbetstagarna 

utsätts för (a.a.). Om företagssköterskan blir mer medveten om hur individen påverkas av 

vibrationsexponeringen tror litteraturstudiens författare att det även finns möjlighet att kunna 

motivera arbetsgivare till att anpassa arbete och utrustning så att vibrationerna minskas eller 

tas bort. Detta för arbetsgivaren på längre sikt ska kunna vinna ekonomiskt på förändringarna, 

då omkonstruktioner eller omorganisationer, som följd av problem av vibrationsexponering, 

är kostsamt (Arbetsmiljöverket, 2005). På grund av den kunskapslucka som idag råder, vad 

gäller den psykiska aspekten av vibrationsexponering, så behöver detta belysas. Detta för att 
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skapa både förståelse för problemet och möjlighet för företagssköterskeprofession att bemöta 

dessa individers bekymmer.  

Det är därmed högst relevant att närmre undersöka och belysa hur även livskvaliteten 

påverkas för arbetstagare som exponeras för vibrationer i arbetslivet.  

 

2.0 SYFTE 

Att beskriva vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos arbetstagare som är exponerade för 

vibrationer (helkropps- och/eller hand/armvibrationer) 

 

2.1 Frågeställningar 

1) Vilka instrument används för att mäta livskvalitet hos vibrationsexponerade och vilka är dess 

egenskaper? 

2) Hur påverkas livskvaliteten mätt med de valda mätinstrumenten? 

 

3.0 METOD 

Studien valdes att genomföras som en litteraturstudie byggd på vetenskapliga artiklar inom 

aktuellt forskningsområde. Som modell för litteraturstudien valdes Polit och Becks (2012) 

flödesschema (se bild 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Flödesschema fritt översatt från Polit och Beck (2012). 
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3.1 Sökstrategi 

För att söka vetenskapliga artiklar användes databaserna CINAHL+ with fulltext, Medline, 

PsycINFO, Pubmed, AHMED samt Academic Search Elite. För att hitta den korrekta engelska 

översättningen av det svenska fritextordet användes den svenska databasen SveMed+. 

Relevanta fritextord valdes även ut genom att läsa aktuell litteratur och tidigare genomförda 

studier och därigenom undersöka vilka fritextord som använts i dessa. Både indexeringsord och 

fritext användes vid sökningarna. De fritextord och indexeringsord som användes var: Quality 

of life, quality of work life, health related quality of life, health status, psychology, life style 

changes, life experience, life change events, vibration, vibration syndrome, hand and arm 

vibration syndrome, whole body vibration, occupational vibration, occupational diseases, 

occupational related injuries och Raynaud´s disease, samtliga med olika synonymer och 

böjningar (se bilaga 1). 

Utifrån funna artiklars och relevant litteraturs referenslistor gjordes även manuella 

sökningar. De manuella sökningarna genererade slutligen inte någon ny artikel som svarade 

mot studiens syfte. En slutlig, uppdaterad sökning gjordes också efter några månader på enstaka 

sökningar i databaserna Medline och Cinahl + with fulltext (se bilaga 1). 

Sökresultaten redovisas i en sökmatris enligt rekommendationer från Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014).   

 

3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som undersökte arbetstagare som under arbetet utsätts för hand-arm eller  

helkroppsvibrationer inkluderades, medan de artiklar som undersökte behandlingseffekten med 

hjälp av helkroppsvibrationer exkluderades. Endast kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar 

(peer – review) inkluderades. Begränsningar har gjorts utifrån språk. Artiklar skulle vara 

skrivna på engelska, svenska eller norska. Inga begränsningar har gjorts avseende ålder.  

 

3.2 Urval 

Enskilda sökningar genomfördes i utvalda databaser. För att bedöma om de artiklar som 

påträffades svarade mot studiens syfte, lästes titel och abstract. Verkade artikeln svara mot 

litteraturstudiens syfte lästes den enskilt av båda författarna till litteraturstudien. Detta för att 

avgöra om det var korrekt samt om artiklarnas resultat svarade mot litteraturstudiens valda 

syfte. När sedan samtliga enskilda bedömningar gjorts, jämfördes dessa med varandra för att 

avgöra vilka artiklar som var aktuella att använda i litteraturstudien. 
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3.2.1 Urval 1 (bedömning utifrån titel och abstrakt) 

Vid varje enskild sökning lästes först artikelns titel och sedan dess abstrakt om påträffad artikel 

verkade svara mot litteraturstudiens syfte. Utifrån abstraktet bedömdes det om funnen artikel 

verkade relevant för litteraturstudiens syfte.  

De artiklar som exkluderades i detta urval svarade inte mot studiens syfte, var författade 

på språk som författarna inte behärskade eller var tidningsartiklar. Totalt 19 artiklar bedömdes 

kunna ha ett resultat som svarade mot litteraturstudiens syfte att granska närmre i urval 2 (se 

bilaga 1). 

 

3.2.2 Urval 2 (bedömning utifrån syfte och resultat) 

För att avgöra om något resultat i artiklarna svarade mot litteraturstudiens syfte lästes samtliga 

19 artiklar som gått vidare från urval 1, noggrant och enskilt, igenom. Efter att en individuell 

bedömning genomförts av varje enskild artikel, jämfördes de båda litteraturstudieförfattarnas 

bedömningar av artiklarna. Fanns oklarheter lästes artiklarna återigen men denna gång 

tillsammans för att tydliggöra och säkerhetsställa artikelns lämplighet. De artiklar som under 

denna sammankomst bedömdes svara mot syftet för litteraturstudien togs vidare till urval 3. 

Totalt bedömdes 8 artiklar vara aktuella för urval 3 (se bilaga 1).  

De artiklar som exkluderades under detta urvalssteg ansågs inte ha resultat som svarade 

mot litteraturstudiens syfte. De 11 artiklar som uteslöts under detta urvalssteg kan ses i bilaga 

2 tillsammans med motivet för exklusionen. 

 

3.2.3 Urval 3 (bedömning utifrån kvalitetsgranskning) 

De 8 artiklar som enligt urval 2 bedömdes inneha resultat som svarade mot litteraturstudiens 

syfte och frågeställning, kvalitetsgranskades enskilt och med hjälp av granskningsmall för 

kvantitativa studier utan kontrollgrupp (Oru, 2015 Granskningsmall för kvantitativa studier 

utan kontrollgrupp). Den första faktorn som granskades i artiklarna var vetenskaplig relevans 

och redlighet, det vill säga om det fanns syfte och etiska aspekter benämnda i artiklarna och om 

eventuella intressekonflikter berördes. Under urval och procedur granskades inklusions- och 

exklusionskriterier samt hur deltagarna rekryterats till artikelns studie och om urvalet var 

representativt för det som studerades. Antal deltagare som exkluderades i studien samt vilka 

som avböjt att delta och hur man beskrivit datainsamlingsproceduren, bedömdes med hjälp av 

granskningsmallen (se ovan). Mätinstrumenten som använts i artiklarna granskades vad det 

gällde dess validitet samt reliabilitet (se bilaga 3).  
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Vidare granskades svarsfrekvensen samt bortfallet i studierna, samt vilka utfallsmått som 

använts i studien och om de var validerade samt reliabla. Resultatredovisningen i studierna 

granskades bland annat utifrån om de fanns numerisk och grafisk redovisning. Redogjorde 

artikelförfattarna för svagheter samt styrkor i studien och fanns det redovisat förslag på fortsatt 

forskning i ämnet och omnämns generaliserbarheten av studien av författarna? 

När denna kvalitetsgranskning genomförts så genomförde författarna en egen bedömning 

på den sammanvägda kvaliteten på artiklarna och artikeln klassindelades som hög, medel eller 

låg. Klassades artikeln som av hög kvalité uppfyllde artikeln minst 80 % av frågorna med 

”positiva” svar gällande dess kvalité. Medelkvalité bedömdes av författarna när artikeln 

uppfyllde minst 70 % ”positiva” svar på frågorna avseende kvalitén. Under 70 % i positivt svar 

klassades som låg kvalité.  

De enskilda bedömningarna jämfördes sedan tillsammans och utifrån detta framkom det 

att samtliga studier uppfyllde kvalitetskraven och bedömdes som av hög eller medelkvalité och 

bedömdes därmed kunna användas i studien. Samtliga artiklar hittades i databaserna och fanns 

i fulltext. Artiklarna redovisas i inkluderade artiklar inspirerad av Forsberg och Wengström 

(2013). Se bilaga 3. 

 

3.3 Databearbetning/Analys 

De 8 artiklar som slutligen bedömdes svara mot litteraturstudiens syfte samt att de hade hög 

eller medelkvalitet, utgjorde grunden till resultaten i denna litteraturstudie. Inkluderade artiklar 

lästes enskilt ett flertal gånger. Under den individuella genomläsningen av artiklarna togs delar 

ut som svarade mot litteraturstudiens syfte. De olika delarna översattes från engelska till 

svenska och skrevs ner i ett nytt dokument. När sedan samtliga artiklar granskats enskilt, 

jämförde författarna av litteraturstudien sina utplockade delar och översättningar med varandra 

för att se om man bedömt och uppfattat likvärdigt vad som var relevant material i de inkluderade 

artiklarna. Fanns meningsskiljaktigheter kontrollerades detta noggrant och tillsammans i aktuell 

artikel. Det material som gemensamt bedömts som relevant för aktuell litteraturstudie 

analyserades sedan grundligt tillsammans för att hitta skillnader och likheter för att skapa 

möjligheter att gruppera in dessa inom olika områden. Likheterna och skillnaderna i materialet 

i hur livskvaliteten påverkades kunde urskiljas i det uttagna materialet och blev slutligen 

resultatets olika rubriker.  
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3.4 Etiskt övervägande 

Den litteratur som valdes att inkluderas i litteraturstudien skulle, för att minska risken för oetisk 

forskning, redovisa att den genomförts med ett forskningsetiskt tillstånd, att ett forskningsetiskt 

resonemang fanns, eller att tidskriften den publicerats i har en policy att endast publicera 

forskningsetiskt godkända artiklar. Författarna av denna litteraturstudie anser att det är av stor 

vikt att god etik funnits då det för varje enskild individ som deltagit i studien innebär att 

forskaren gjort viktiga avvägningar för att deltagaren inte ska skadas eller få några men utav 

aktuellt forskningsprojekt (Forsberg & Wengström, 2014).  

Materialet har bearbetats så att innehållet inte blivit förvrängt för att svara till studiens 

syfte. Samtliga artiklar är granskade både enskilt och gemensamt, detta med hänsyn till att inget 

ska kunna feltolkas eller felöversättas. Likaså lades stor vikt på detta då Forskningsrådet (2011) 

betonar att fusk och ohederligheter inte ska finnas inom forskning, vilket exempelvis är att 

avsiktlig förvränga data (Forsman, 2007).  

 

4.0 RESULTAT 

4.1 Mätinstrument som förekommer i studierna gällande livskvalitet 

4.1.1 SF-36 och SF-12: 

SF-36 var det instrument som förekom i störst utsträckning bland de artiklar som var aktuella 

för vårt syfte. Fyra av de inkluderade artiklarna använde detta instrument i sin studie, Carlsson, 

Rosén och Dahlin (2010), Poole och Mason, (2005), House et al., (2014) och Voelter-

Mahlknecht et al., (2008). De två sistnämnda har valt att använda den kortare versionen av 

instrumentet (SF-12). 

 SF-36 (Short Form -36) är utvecklat i USA av RAND corporation med ursprung i en studie 

som hette MOS (Medical Outcomes Study) och som skulle spegla WHO:s hälsodefinition. 

RAND är en amerikansk icke vinstdrivande forskningsorganisation.  

SF -36 är troligen det mest internationellt använda HRQOL– instrumentet. SF-36 är ett 

formulär som består av 36 stycken frågor inom 8 olika dimensioner: fysisk funktion, 

rollfunktion – fysisk, kroppslig smärta, allmän hälsoupplevelse, vitalitet, social funktion, 

rollfunktion – emotionell samt psykiskt välbefinnande. Det finns även en kortare variant på SF-

36 som heter SF-12 och består av 12 stycken frågor hämtade från SF-36 

(http://www.promcenter.se/sv/generella-instrument/).  

SF-36 har uppvisat god validitet. Uppbyggnaden av instrumentet gör det utöver vanlig test 

– retestmetod även möjligt att mäta instrumentets interna konsistens (t.ex. Cronbach α). På SF-
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36 har man uppmätt α<0,7 på alla skalor, vilket brukar vara kravet för att man ska bedöma att 

resultatet är tillförlitligt på gruppnivå. Vissa skalor har α-värde uppemot 0,9 och några till och 

med över 0,9, vilket bedöms säkra analyser även på individnivå 

(www.promcenter.se/lib/get/file.php?id=14dd2caa2e9bed).  

 

4.1.2 EQ-5D (5 dimensions)  

Två inkluderade artiklar använde EQ-5D i sin studie, för att mäta livskvaliteten hos deltagarna, 

Sauni et al. (2010) och Sauni, Toivio, Pääkkönen, Malmström & Uitti (2015). 

EQ-5D hette tidigare EuroQoL vilket är namnet på forskningsgruppen som har skapat 

instrumentet. Instrumentet är tänkt att utifrån fem olika hälsodimensioner skapa ett mått på en 

individs HRQOL för att ge möjligheter att göra hälsoekonomiska utvärderingar. Instrumentet 

är tänkt att komplettera andra instrument, som t.ex. SF-36, men på senare tid har man börjat att 

använda enbart EQ-5D. De 5 hälsodimensionerna som undersöks är: rörlighet, hygien, 

aktiviteter, smärtor/besvär samt oro/nedstämdhet (http://www.promcenter.se/sv/generella-

instrument/). 

Instrumentets validitet (att det mäter det som det avser att mäta) och reliabilitet (att 

instrumentet är tillräckligt noggrant vid mätningarna och minskar risken för slumpmässiga 

resultat) har uppvisats som god (www.promcenter.se/lib/get/file.php?id=14dd2caa2e9bed). 

 

4.1.3 Gothenburg QoL (Gothenburg Quality of Life Instrument)  

I artikeln av Cederlund och Iwarsson (2007) användes detta instrument för att undersöka 

livskvaliteten.  

Detta är ett instrument utformat i början av 1970 – talet av professor Gösta Tibblin vid 

Göteborgs Universitet och användes då i hans studie av män födda under år 1913. Den första 

formen av instrumentet utformades utifrån WHO:s definition av hälsa som socialt, fysiskt och 

mentalt välbefinnande. Idag innehåller instrumentet tre olika delar: en välbefinnande del, en 

symtom checklista samt en aktivitetsskala (Tibblin, 1990). Instrumentet användes i en studie av 

livskvalitet efter stroke av artikelförfattarna Vestling, Ramel & Iwarsson (2005) och hade i 

deras studie en intern överrensstämmelse för reliabiliteten på de båda skalorna på tillräckliga 

0.85 och 0.87 (Vestling, Ramel & Iwarsson, 2005). 
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4.1.4 Egenkonstruerat formulär 

Ett standardiserat frågeformulär där livskvalitetsfrågor var en mindre del av frågeformuläret 

användes i studien av Voelter-Mahlknecht et al. (2008). De flesta frågorna var med fasta 

svarsalternativ och samtliga av de som berör livskvaliteten. 

Ingen bedömning på validitet eller reliabilitet beskrivs.  

 

4.2 Faktorer som har betydelse för livskvaliteten 

 

4.2.1 Smärta 

Flera olika studier indikerar på sämre livskvalitet relaterat till smärta från HAV symtom. (House 

et al., 2014; Sauni et al., 2009 & 2015).   

Arbetstagare med vita fingrar sågs i Sauni et al:s studie ha en signifikant lägre livskvalitet 

mätt med EQ-5D instrumentet, (p=0,019) detta härleddes till att de hade större problem med 

värk och obehag (p=0,004), än de andra deltagarna i studien (Sauni et al., 2009). Deltagarna 

hade mer värk/obehag ju fler sensoneurala symtom de hade (p<0,001). Man såg även att de 

muskoloskeletala symtomen (p<0,001) samt karpaltunnelsyndrom (CTS) symtomen (p<0,001) 

sågs ha en signifikant effekt på smärta/ obehagsdimensionen i EQ-5D (a.a.).  

Sauni et al såg även i en studie från 2015 att smärta i nacke/skuldra (p=0,005), skuldra 

(p=0,024) eller armbåge (p=0,001) och som ursprungligen kom från den övre extremiteten, 

hade ett signifikant samband med om symtomen blivit bättre eller hade försämrats (Sauni et 

al., 2015). Även i den Kanadensiska studien visade flera regressionsanalyser att störst 

inverkan på det partiella R2 värdet för SF 12- P& M hade smärta i överarmen. Smärta i övre 

extremitet (p<0,001) och SF 12 P& M var signifikant lägre än hos normalpopulationen i 

Kanada (p<0,001). Överarmssmärtans poäng hade störst inverkan på både den mentala och 

fysiska livskvaliteten. SF- P var signifikant lägre än SF – M (p<0,0019) (House et al., 2014).  

 

4.2.2 Exponeringstid och exponeringsgrad 

Ett flertal olika studier visar på att vibrationsexponering på arbetet och de symtom som det leder 

till minskar livskvaliteten hos arbetstagarna (Cederlund, Iwarsson & Lundborg, 2007; Sauni et 

al., 2009; Sauni et al., 2015 och Silva & Assuncao., 2015).  

Vid undersökning av skillnader i exponeringstid och livskvalitet hos arbetstagare som 

exponerats för vibrationer ses att gruppen utan HAV symtom varit vibrationsexponerade i 

median 13 år medan de med mera allvarliga HAV symtom varit vibrationsexponerade i median 

30 år. Detta ger en signifikant skillnad p=0,001. Störst skillnad sågs mellan arbetstagare utan 
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HAV symtom och de med mera allvarliga HAV symtom i alla aspekter av livskvalitet 

(Cederlund et al., 2007). Livskvalitetsområden som jämfördes mellan grupperna var det 

subjektiva välmåendet: p=0,009, symtom på dålig hälsa: p=0,002 samt svårigheter med 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL): p<0,001 (Cederlund et al., 2007). Subjektivt välmående 

skattades högt i alla de undersökta tre grupperna. Grupperna bestod av arbetstagare utan HAV 

symtom (gr 1), med HAV symtom (gr 2) eller de med mera uttalade HAV symtom (gr 3). 

Arbetarna skattade sitt välmående mellan 99 -104 poäng av 126 poäng totalt. Gruppen arbetare 

utan HAV hade högst poäng och de med allvarligare HAV symtom hade lägst välmåendepoäng. 

Gruppen utan HAV symtom skattade 104 poäng av 126 poäng i sitt subjektiva välmående, 

gruppen med HAV symtom skattade 101 poäng av 126 poäng och gruppen med mera allvarliga 

HAV symtom skattade sig 99 poäng av 126 poäng. Mellan grupp 1 och 2 och grupp 2 och 3 

sågs ingen signifikans men mellan grupp 1 och 3 är skillnaden signifikant (p=0,009) (Cederlund 

et al., 2007). 

Medianantalet av svårigheter med ADL var väldigt låg bland arbetstagare med inga 

symtom eller få HAV symtom. Antalet bekymmer med ADL var signifikant högre hos 

arbetstagare med svårare HAV symtom (Median 12 stycken ADL svårigheter) jämfört med 

både gruppen med HAV symtom (1 ADL svårighet) och utan (0 ADL svårighet) (p<0,001) 

(signifikant skillnad i exponerings år mellan grupperna 2 och 3 (p=0,008) och grupperna 1 och 

3 (p<0,001)) (Cederlund et al., 2007). Det fanns signifikanta skillnader mellan alla tre grupper 

i antalet bekymmer med ADL. En svårighet som sågs var att arbeta utomhus i kallt väder. Detta 

upplevde 9 av 26 stycken i gruppen med HAV symtom och 17 av 27 stycken av de i gruppen 

med svårare HAV symtom (a.a.). Symtom på dålig hälsa med en maxpoäng på 30 skattade 

grupperna som följer, gr 1: 3 poäng, gr 2: 4 poäng och gr 3: 7 poäng (Cederlund et al., 2007).  

Sauni et al. 2009 såg i sin studie associationer mellan det kumulativa exponeringsindexet 

och EQ-5D poäng, vilket påvisade att en ökad vibrationsdos var relaterat till sänkt livskvalitet. 

Skillnaden mellan gruppen med lägst exponeringsgrad och de andra två exponeringsgrupperna, 

gällande EQ-5D poäng, var signifikant både innan och efter åldersjustering (p<0,001). Lägsta 

exponerade gruppen (tertial 1) hade 1,0 i EQ-5D index och de 2 andra grupperna (tertial 2 och 

3) hade 0,74 i EQ-5D index. Efter åldersjusteringen var medelvärdet 0,87 för tertial 1, 0,73 för 

tertial 2 och 0,75 för tertial nr 3 (alltså den största exponerade gruppen)(Sauni et al., 2009).  

Symtom relaterade till HAV’s exponering minskar signifikant livskvaliteten hos 

arbetstagarna (Sauni et al., 2009, Sauni et al., 2015,Cederlund et al., 2007, Silva & Assuncao., 

2015).  
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Medianåldern och exponeringstiden för deltagarna med vitafingrar skiljde sig inte 

signifikant åt hos deltagarna utan vita fingrar i Sauni et al:s studie, däremot var det kumulativa 

exponeringsindexet högre för dem med vita fingrar (p=0,003) (Sauni et al., 2009). Både 

varaktigheten av vibrationsexponeringen (p<0,001) och det kumulativa exponeringsindexet 

(p<0,001) var relaterat till antalet sensoneurala symtom. Ju längre deltagarna hade varit utsatta 

för HAV’s ju mera muskoloskeletala problem hade de (p <0,001) (a.a.). Den kumulativa 

exponeringen ökade också med antal symtom. Muskoskeletala symtom hade en signifikant 

effekt på både EQ-5D index (p<0,001) och frekvensen av problem inom dimensionen rörlighet 

(p=0,029) och vardagliga aktiviteter (p=0,008). Åldern skiljde sig inte signifikant åt mellan de 

olika tertilerna och muskoskeletala symtom (Sauni et al., 2009).  

När Sauni el al i en annan studie från 2015 tittade på arbetsförmågan efter HAVS diagnos 

såg man att en kortare exponeringstid (p>0,001) för vibrationer, påverkade förbättringen av 

HAVS symtomen. Åtta och ett halvt år efter att arbetstagarna fått sin HAVS diagnos, hade 

ungefär en tredjedel av arbetstagarna fått förbättringar av sina symtom av vita fingrar och 

sensoriska problem (Sauni el al., 2015).  

Exponering av helkroppsvibrationer sågs vara en faktor som var positivt associerad med 

den mentala delen av SF-12 (Silva et al., 2015). Av de undersökta antalet arbetstagarna inom 

transportsektorn i Brasilien uppfattade 39 % att de alltid/ nästan alltid utsattes för 

helkroppsvibrationer i sitt arbete. De värden som rapporterades inom den fysiska domänen 

(PCS) i SF-12 gällande uppfattningen av helkroppsvibrationerna för arbetarna var: 

Aldrig/sällan exponerad (637 st = 40 %) = 40.83 medelpoäng, ibland (338 st = 21 %) = 39.37 

medelpoäng och alltid/nästan alltid exponerad (631 = 39 %) = 39,20 medelpoäng. Värdena för 

den (mentala domänen) MCS gällande uppfattningen av helkroppsvibrationerna för 

arbetstagarna var: aldrig/sällan (% enligt ovan) = 30,97 medelpoäng, ibland exponerad (% 

enligt ovan)= 35,58 medelpoäng och alltid/nästan alltid (% enligt ovan)= 38.13 medelpoäng. 

Uppfattningen hos transportarbetarna i studien var att helkroppsvibrationer var signifikant 

associerade med en lägre livskvalitet. Vid exponering av vibrationer så ökade risken att få lägre 

livskvalitet med 12 % (i den mentala domänen). Odds ratio 1.12. 95 % IC=1,03–1,22 

p<0,01(Silva et al., 2015). 

 

4.2.3 Sensoneurala och vaskulära symtoms påverkan 

Vibrationsutsatta personer med sensoneurala symtom upplever lägre livskvalitet (Carlsson, 

Rosén & Dahlin, 2010; House et al., 2014¸ Poole & Mason, 2005; Sauni, Toivio, Pääkkönen, 
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Malmström & Uitti, 2015; Sauni, Virtema, Pääkkönen, Toppila, Pyykkö & Uitti, 2010; Voelter-

Mahlknecht et al., 2008).  

Individer med nedsatt köldkänslighet uppvisade en sämre hälsorelaterad livskvalitet än de 

med normal köldkänslighet. Med hjälp av formuläret cold intolerance symptom severity 

questionnaire (CISS) fann man en onormal köldkänslighet hos 75 % av deltagarna med HAVS. 

Hos individer med traumatisk handskada och i ”normalgruppen” var denna andel 45 % 

respektive 5 % och individerna med HAVS visades ha en signifikant högre CISS-poäng än 

individerna med annan traumatisk handskada (p=0,004) och de upplevde störst inverkan på 

aktiviteter i sitt dagliga liv (p= 0,001) (Carlsson et al., 2010). 

Vidare framkom det att HAVS individer hade signifikant större bekymmer vid 

köldexponering med domningar (p = 0,016) och ”svaghet” (p = 0,022) än individer med annan 

traumatisk handskada. Bekymmer med stelhet och hudförändringar var även områden som sågs 

påverkas. CISS poängen hade signifikant samband med poängen på disability of the arm, 

shoulder and hand questionnaire (DASH) hos HAVS individerna (p=0,001) (Carlsson et al., 

2010) och de med HAVS hade signifikant högre DASH poäng än normalpopulationen (Poole 

& Mason, 2005). Sambandet med köldkänslighet (CISS) och handikapp i övre extremiteten 

(DASH) sågs medföra än större handikapp hos de HAVS patienter som hade en onormal 

köldkänslighet (CISS poäng > 50) jämfört de med normal köldkänslighet. Alla HAVS individer 

var signifikant mer köldexponerade i sin arbetsmiljö än vad ”normalgruppen” var (Carlsson et 

al., 2010). Denna köldexponering hade i sin tur negativ effekt på arbetsförmågan hos 

individerna som exponerades för HAV (Carlsson et al., 2010). Undersökningar har även visat 

på att arbetstagare med både bestående vita fingrar och sensoneurala symtom som domningar 

och stickningar, skattade sin arbetsförmåga lägre än de som besvären avtagit eller försvunnit på 

(p=0,005 och p<0,001) vilket även kvarstod oavsett om man i studien justerade för ålder, 

rökning och andra sjukdomar (p=0,01 och p=0,007). Dessutom var deras egen prognos om 

framtida arbetsförmåga inom ett 2 års spann, mer pessimistisk om deras symtom från vita 

fingrar (p=0,065) och domningarna (p=0,001). stabiliserats eller förvärrats (Sauni et al., 2015).  

De subskalor inom livskvaliteten som hade signifikant större medelavvikelser hos HAVS 

individer med onormal köldkänslighet jämfört med de med normal köldkänslighet var ”fysisk 

roll” (p=0,036) ”kroppslig smärta” (p=0,006), ”vitalitet” (p=0,03), och ”mental hälsa” 

(p=0,048) (Carlsson et al., 2010).  

I flera studier har det visats att arbetstagare med vita fingrar syndrom har försämrad 

livskvalitet (Sauni et al., 2015; Sauni et al., 2010; Voelter-Mahlknecht et al., 2008) 
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 I studien av Voelter-Mahlknecht et al. (2008) har det visats att av de individer som drabbats 

av vibrationsinducerade vita fingrar så upplevde 89,6 % att de hade sänkt livskvalitet orsakat 

av de symtom som uppstått. Likaså har man i studien av Sauni et al. (2010) sett att arbetare med 

vita fingrar hade en signifikant lägre EQ-5D poäng jämfört med deltagarna utan vita fingrar. 

Största bekymret för de med vita fingrar var känselnedsättningen vilket kunde visa sig i 

exempelvis svårigheter att knäppa knappar (Voelter-Mahlknecht et al., 2008). Deltagarna 

upplevde även påverkan i att kunna utföra sina intressen, så som exempelvis jakt eller att utföra 

vintersportsliga aktiviteter som skidåkning samt vissa sommarsports aktiviteter så som simning, 

cykling och ridning (Voelter-Mahlknecht et al., 2008). Desto fler sensoneurala symtom som de 

vibrationsexponerade arbetstagarna hade desto lägre poäng hade de på både EQ-5D och EQ-

VAS (p<0,001) och deras problem ökade signifikant (p<0,001) i domänerna ”rörlighet”, 

”vardagliga aktiviteter”, ”oro/depression”, i använt bedömningsformulär för livskvalitet (EQ-

5D). De som rapporterade fler sensoneurala symtom var äldre än de som hade få eller inga 

symtom alls, men skillnaden var inte signifikant (Sauni et al., 2010).  

Om sensoneurala symtom så som domningar och stickningar hos HAVS diagnostiserade 

blivit bestående eller försämrats har det visats att det finns ett samband med lägre livskvalitet 

(p=0,01) jämfört med de som blivit bättre eller symtomen försvunnit på (Sauni et al., 2015) 

Likaså hade dessa en signifikant lägre skattad allmänhälsa än de med förbättrade/upphörda 

symtom (p<0,001). Dessa två upplevda försämringar kvarstod oavsett om man justerade för 

ålder, rökning och andra ”störande” sjukdomar (p=0,001 och p=0,004). För de som hade 

förvärrade eller bestående sensoneurala symtom så som vita fingrar så påverkades livskvaliteten 

(EQ-5D) till det sämre, även om skillnaden inte var signifikant jämfört med de som hade 

minskade besvär eller besvär som avtagit helt (p=0,084) (Sauni et al., 2015). Däremot var 

skillnaden signifikant huruvida dessa nämnda grupper skattade sin allmänna hälsa (p=0,005), 

och de med kvarstående besvär skattade lägst. Denna upplevda försämring kvarstod oavsett om 

man justerade för ålder, rökning och andra ”störande” sjukdomar (p=0,02) (Sauni et al., 2015). 

Utifrån bedömningarna med mätinstrumentet Stockholm workshop scale (SWS) såg man 

att både den fysiska och mentala komponenten i livskvaliteten (SF-36) blev sämre hos de med 

högre gradering av sensoneural skada. Vid en regressionsanalys antyddes att SWS, nuvarande 

användning av vibrerande verktyg samt ålder var de signifikanta betydande 

förklaringsvariablerna till ökad DASH poäng. Man påvisade också att livskvalitet och 

handikapp i övre extremiteten hängde ihop med högre gradering av sensoneural skada enligt 

SWS (Poole & Mason, 2005). Man har även i studien av House et al.(2014) sett att ”Stockholm 

sensoneural skalan” tillsammans med CTS och ålder är komponenter som påverkat den fysiska, 
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men inte den mentala livskvaliteten (enligt SF-12). HAVS individer uppvisade dessutom 

signifikant lägre poäng i både den mentala och fysiska livskvaliteten jämfört med normalvärden 

i flera studier (House et al., 2014; Poole & Mason, 2005) För individer som exponeras för 

vibrationer och fått bekymmer med CTS symtom visade det sig att de hade signifikant lägre 

EQ-5D och EQ-VAS än de utan dessa symtom (p<0,001). Rörlighet (p=0,002), 

vardagsaktiviteter (p=0,001) och oro/depression (p=0,015) var dimensioner som påverkades i 

EQ-5D på grund av symtomen orsakade av CTS (Sauni et al., 2010). Poole och Mason´s studie 

(2005) visade på att de med CTS hade påverkad livskvalitet vad gällde den fysiska 

hälsokomponentsskalan men inte den mentala hälsokomponentsskalan. Vidare såg denna studie 

inte några skillnader mellan individer som inte hade några symtom på CTS eller HAVS, de med 

endast HAVS, de med både HAVS och CTS eller de med endast CTS, vad gäller den mentala 

hälsopoängen. Alla grupper hade inom gränsen vad som bedömdes som ”normalvärden”. Den 

fysiska komponentsskalan var däremot signifikant lägre för de individerna med både HAVS 

och CTS än för de individer utan några symtom på HAVS/CTS (p=0,003) eller de med enbart 

HAVS (p=0,016) (Poole & Mason, 2005). 

 

5.0 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

För att tydliggöra forskningsläget och de data som finns från tidigare genomförda empiriska 

studier valdes att göra en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att 

systematiskt söka, kritisk granska och sammanställa litteraturen som finns inom området kan 

det visas på vilket sätt de befintliga studierna kan hjälpa företagssköterskor i sitt arbete, samt 

vilka kunskapsluckor som finns inom området (Polit & Beck, 2012). 

Begränsningar som kan finnas med att göra en litteraturstudie jämfört med en empirisk 

studie kan vara att författarna till studien inte får fram de primära data om hur de 

vibrationsexponerade arbetstagarnas livskvalitet påverkas på samma sätt som de hade kunnat 

få vid en direkt undersökning riktad till den exponerade gruppen.  

Litteraturen söktes via Örebro Universitets biblioteks databaser samt genom manuell 

sökning. En stor variation av indexeringsord och fritextord samt fler databaser och manuella 

sökningar användes för att säkerställa att alla relevanta artiklar hittades. Sökstrategin bör vara 

en blandning av indexeringsord och fritextord för att fånga upp så stor del som möjligt av 

relevant litteratur (SBU, 2014., Polit & Beck, 2012). Vidare genomfördes även enligt SBU 

(2014) en uppdaterad sökning för att fastställa att det inte publicerats någon ny artikel sedan de 
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första sökningarna genomfördes. Litteraturstudien genomfördes efter inspiration av Polit och 

Becks flödesschema för litteraturstudier (se bild 1) vilket underlättade ett strukturerat arbete 

(a.a.)  

Då det redan vid textsökningarna framkom att det inte fanns så mycket forskat inom valt 

område, valdes att endast ha språklig begränsning vid sökningarna. Språk som författarna till 

litteraturstudien behärskar och där korrekta översättningar kunde göras, har inkluderats. Dessa 

språk var svenska, engelska, norska. Begränsningen till språk kan ha lett till att relevant 

litteratur inte kunnat användas. Några av artiklar som berörde ämnet var skrivna på ryska och 

exkluderades på grund av detta. 

På grund av det låga antalet relevanta artiklar valdes att inte begränsa sökningen till viss 

tidsperiod, detta för att få en så komplett bild som möjligt. Bedömningen gjordes att de begrepp 

som studerades – vibrationsexponering och livskvalitet – inte förändrats i särskilt stor 

utsträckning över den tid de funna artiklarna omfattar. Efter samtliga urval återstod endast 

artiklar från tidsperioden 2005-2015, vilket då indikerar att denna litteraturstudie omfattar 

aktuell forskning.  

 I de artiklar som använts i studien återfinns flera av de inkluderade artiklarna i 

referenslistorna. Flera artiklar återfinns gång på gång bland referenserna och har använts i flera 

olika artiklar. Författarna till litteraturstudien ser detta som ett tecken på att relevant litteratur 

har påträffats i ämnet och tagits med i denna litteraturstudie.  

Efter att samtliga sökningar genomförts och artiklarna granskats närmare uteslöts de 

artiklar som var av kvalitativ metod då de inte svarade till vårt syfte.  

Enligt Polit och Beck kan man se en ökande trend i att genomföra integrerade studier med 

kvantitativ respektive kvalitativ ansats, samtidigt som vissa menar att paradigmen som skiljer 

metoderna åt är inkompatibla (Polit & Beck, 2012). Hade författarna till litteraturstudien haft 

tillgång till ett större antal kvalitativa artiklar hade det skapat möjlighet att få en djupare 

förståelse för individernas subjektiva upplevelser, erfarenheter och uppfattningar om hur 

livskvaliteten påverkas (SBU, 2014). 

Då vi vid flertalet avsmalnade sökningar endast fick ett fåtal återkommande artiklar i ämnet 

valdes även enligt SBU (2014) ut att göra några breda sökningar där samtliga sökträffar 

genomgicks för att säkerhetsställa att så många som möjligt av de studier som finns, skulle 

fångas upp.  

Vid kvalitetsgranskningen var författarna till litteraturstudien tveksamma till att ta med 

studien av Voelter-Mahlknecht et al. (2008) då validiteten och reliabiliteten inte belystes på det 

frågeformulär som studien använde. I artikeln nämns heller inget om exempelvis test-retest eller 



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

31 

 

inter-rater reliabilitet för att stärka formulärets trovärdighet. Då författarna till litteraturstudien 

bedömde att artikeln för övrigt hade god kvalitet samt att granskning gjordes av de enstaka 

frågorna som berörde livskvaliteten och det resultat som presenterades i artikeln, beslöt 

författarna till litteraturstudien att ta med artikeln i aktuell studie.  

Att Voelter-Mahlknecht et al. (2008) benämner frågeformuläret som standardiserat styrker 

även att formuläret bör ha blivit granskat och prövat. För att ett formulär ska bli ”standardiserat” 

krävs ett mödosamt arbete och prövning av formuläret bör ske i flera undersökningar (Forsberg 

& Wengström, 2013).  

Att bedömningsformuläret som användes vid kvalitetsgranskningen inte hade någon mall 

för hur granskningen bör tolkas/bedömas kan vara en svaghet i sig, då det är litteraturstudiens 

författare som själva ska göra bedömning av vilken kvalitet som svaren motsvarar. Av denna 

anledning valde författarna att belysa hur bedömningarna var gjorda. 

Författarna till litteratursturstudien läste igenom materialet enskilt, efter detta 

sammanfattades materialet från studierna, för att sedan jämföras med respektive författare till 

litteraturstudien. Detta för att minska risken för feltolkning/felöversättning av materialet.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet pekar på att några specifika faktorer påverkar livskvaliteten för de exponerade 

arbetstagarna. Resultatet belyser även de mätinstrument som kan användas vid skattning av 

livskvaliteten hos arbetstagare.  

Faktorerna som kunde ses påverka arbetstagarnas livskvalitet i denna studie var: smärta, 

exponeringsgrad, exponeringstid samt sensoneurala och vaskulära symtom. 

Mätinstrumenten som användes i studierna var i de flesta fall validerade och reliabla 

instrument som SF-36, SF-12, EQ 5-D samt Gothenburg QoL. 

Fler av studierna indikerar att livskvaliteten försämras på grund av smärta orsakat av HAV-

symtom. (House et al., 2014; Sauni et al., 2009 & 2015). Även i studier inom andra områden 

har man kunnat påvisa att livskvaliteten påverkas både inom de fysiska och psykiska 

hälsokomponenterna av smärta (Lapane, Quilliam, Benson, Chow, & Kim, 2015). Likaså har 

det i en studie framkommit att deltagare med kronisk smärta har en betydligt lägre delpoäng i 

SF-12 vad gäller den fysiska och psykiska hälsan än de utan smärta. Vidare sågs deltagarna 

med smärta ha en större nedsättning i alla dimensioner av sömn och mer poäng på ångest och 

depression än de utan smärta. De som hade kronisk smärta av neurologisk karaktär hade 

dessutom signifikant lägre livskvalitetspoäng på alla domäner inom SF-12, än de utan denna 

typ av smärta (Attal, Lanteri-Minet, Laurent, Fermanian, & Bouhassira, 2011).  
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Fynd i denna litteraturstudie visar på att exponeringsgraden/tiden som arbetstagaren 

exponeras för vibrationer samt om exponeringen fortsätter efter diagnos av HAVS spelar stor 

roll för hur stor påverkan på livskvaliteten blir (Sauni et al, 2009; Cederlund et al, 2007; Sauni 

et al, 2015; Voelter- Mahlknecht, 2008). Även i en tidigare studie från 1998 såg man att det 

fanns en exponerings - responsrelation mellan exponeringsår och symtom av vita fingrar hos 

vibrationsexponerade arbetstagare. Studien visade även på en successiv ökning av de 

arbetstagare som låg i stadiet mellan 1-3 på SWS utifrån vibrationsexponerat arbete (Nilsson, 

1998).  

Sensoneurala och vaskulära symtom är en stor del av de påverkansfaktorer som 

framkommit i litteraturstudien. Fortsättningsvis tar Nilsson i sin studie upp att flera tidigare 

studier har visat på att sensoneurala symtom är vanligare än vaskulära symtom, ofta i ordningen 

2:1. Förekomsten av sensoneurala symtom ökar med ökad vibrationsexponering, det är dock 

ingen linjär ökning (Nilsson, 1998).  

De andra symtom som artikelförfattarna benämner och som tagits upp i annan forskning är 

bekymmer med ADL. I en fenomenologisk studie där man intervjuat nio engelska män som 

arbetade med vibrerande verktyg och som hade diagnosen HAVS, såg man några centrala 

teman: ”machokulturen”, hanteringen av HAVS samt den psykologiska påverkan. En 

intervjuad i studien tar till exempel upp att han blir frustrerad när han inte kan plocka upp små 

saker själv. Ytterligare en annan man beskriver i intervjun att han inte kan knäppa sina knappar 

själv utan måste be sin fru om hjälp (Ayers et al, 2010).  

Litteraturstudiens författare har i studien sett påverkan på det dagliga livet hos 

arbetstagarna, genom sänkt livskvalitet relaterat till HAVS. Sauni et al. såg i sina studier att 

sensoneurala symtom var associerade med signifikant lägre livskvalitet (Sauni et al, 2015., 

Sauni et al, 2009). I studien av Cederlund et al. såg man att arbetarna med mera HAV symtom 

hade större bekymmer med sin ADL. Saker som att öppna lock, knäppa knappar, skriva och 

jobba i trädgården upplevdes som svåra uppgifter att utföra. Att arbeta utomhus i kallt väder 

var den svåraste uppgiften för arbetstagarna med HAV symtom och över hälften av 

arbetstagarna med svåra HAV symtom upplevde att arbeta utomhus med vibrerande verktyg 

som den svåraste aktiviteten att genomföra (Cederlund et al, 2007). 

Signifikant påverkan på aktiviteter i det dagliga livet som involverade hand, arm och 

skuldra sågs även i Poole et als studie. Där sågs även ett samband mellan sämre livskvalitet 

utifrån sensoneuralt stadie, men inte utifrån det vaskulära stadiet (Poole et al, 2005) 

Voelter-Mahlknecht såg i sin studie att livskvaliteten hos den HAVS drabbades partner 

påverkades i större utsträckning än deras barns livskvalitet gjorde (Voelter-Mahlknecht, 2008). 
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Tobak anses inte kunna bidra till ”vita fingrar”, men nikotinet kan leda till 

kärlsammandragning hos den som redan är sjuk och på så vis försämra symtomen (Edling et al, 

2010). I en av studierna kunde man inte påvisa något samband mellan nikotinbruk och 

försämring av HAVS (Sauni et al., 2010), medans man i en annan studie av samma författare 

inte såg någon statistisk signifikant skillnad i symtom mellan aldrig rökare, f.d. rökare och 

rökare. Mån såg dock att i gruppen rökare rapporterade 69 % stabiliserade eller försämrade 

symtom av sina ”vita fingrar” samt 76 % uppgav stabilisering eller försämring av sina 

sensoneurala symtom (Sauni et al., 2015).  

Köldkänsligheten sågs påverka livskvaliteten hos arbetstagarna i flera av studierna 

(Carlsson et al, 2010., Voelter- Mahlknecht, 2008., Cederlund et al, 2007). En svensk studie har 

även gjorts för att se hur köldkänsligheten bedöms genom ett frågeformulär samt dess validitet 

och reliabilitet, detta utifrån att köldkänslighet är en vanlig konsekvens vid handskador och har 

stor påverkan på livskvaliteten (Carlsson et al, 2008). 

Studiernas urval av deltagare ser lite olika ut, en del har utgått från register vid arbets- och 

miljömedicinska kliniker där man tillfrågat patienter med diagnosen HAVS om att delta. Några 

av studierna har haft kontrollgrupper medans andra inte haft det. I en del studier framkom det 

att det varit svårt att hitta en kontrollgrupp som inte varit vibrationsexponerad alls inom samma 

yrkeskategori.  

Urvalet har varit representativt för studien och urvalsgrupperna har inte haft för få 

deltagare.  

Bortfallet av deltagare i studierna finns redovisat i varierande grad i respektive artikel. De 

studier som använts sig av frågeformulär har störst bortfall, men har ändå en svarsfrekvens som 

ligger som lägst på 50 % vilket anses vara godkänt av författarna till litteraturstudien. Enligt 

Polit & Beck är en svarsfrekvens högre än 65 % nog för de flesta studier, men lägre siffror är 

normen (Polit & Beck, 2012). Att ha ett högt bortfall i en studie kan försvåra tolkningen av 

resultatet eftersom du inte vet anledningen till att individen inte väljer att delta i studien (SBU, 

2014). I de aktuella studierna skulle bortfallet av deltagare kunna bero på att de har så 

omfattande bekymmer efter vibrationsexponeringen att de har stora svårigheter eller ingen ork 

att besvara en enkät. Det skulle också kunna vara så att det är de som inte anser sig ha några 

bekymmer av vibrationsexponeringen och som inte ser något behov att belysa frågan, som 

avstod från att svara på utskickad enkät. Oavsett vilket så kan detta leda till ett annat utfall i 

studien och för författarna till litteraturstudien är det omöjligt att veta vilka som har fallit bort 

och vad detta kan betyda för resultatet av litteraturstudien.  
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De flesta deltagarna som finns beskrivna i studierna är män, delvis beroende på att 

vibrationer finns i många manligt förekommande arbeten, och kanske bland de grupper som 

valt att undersökas så som industriarbetare och transportarbetare. Detta speglar även det som 

tidigare nämnts i bakgrunden att man i en arbetsmiljöundersökning från 2009 sett att 2 % av 

kvinnorna samt 12 % av männen uppgett att de utsatts för HKV minst en fjärdedel av sin 

arbetstid (Arbetsmiljöverket, 2010). Kvinnor som grupp är i minoritet i de artiklar som använts 

i litteraturstudien.  

Åldersspannet ligger mellan 16- 84 år på deltagarna i studierna. Ålder samt hur länge 

arbetstagarna varit exponerade samt om de fortfarande är yrkesaktiva är faktorer som kan spela 

in på resultatet i studierna. Med tanke på det som framkommit i Bylund et al studie från 2002, 

att kvinnor sannolikt har en kortare exponeringstid än män innan vibrationsskador uppkommer, 

anser författarna till litteraturstudien att det är det anmärkningsvärt att inte flera studier finns 

gjorda på kvinnor (Bylund et al, 2002). Det har även visats i en studie av Bylund och Ahlgren 

(2010) att kvinnor med hand-arm-vibrationsskador har en betydande upplevelse av att livet 

påverkas av deras skador orsakade av hand-armvibrationer. Det visades att dagliga aktiviteter 

påverkas och försvåras, likaså att fritidsaktiviteter väljs bort på grund av uppkomna bekymmer 

och att deras självuppfattning påverkats vad gäller arbete, och som mamma och partner (a.a.).  

Ett diskussionsämne som kan ses utifrån artiklarna i studien är om kvinnor får sina 

vibrationsskador bedömda som arbetsskador i samma utsträckning som män. Bylunds et al 

studie från 2002 visar på att kvinnorna har svårt att få sina skador godkända som arbetsskador.  

Författarna till litteraturstudien anser att generaliserbarheten av studien kan ifrågasättas 

utifrån den ringa mängd som finnas forskat inom livskvalitet och vibrationsexponerade 

arbetstagare. Vi förespråkar vidare studier inom området för att skapa mera förståelse och 

kunskap för frågan ute i arbetslivet och inom vårt dagliga arbete inom företagshälsovården.   

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån att det idag inte finns så mycket forskat inom valt område ser författarna till 

litteraturstudien ett stort behov av att det forskas vidare kring hur livskvaliteten påverkas hos 

arbetstagare som exponeras för vibrationer. Önskvärt vore att det även inkluderade kvinnor 

samt att flera kvalitativa studier genomfördes. Detta för att skapa möjlighet att få en djupare 

förståelse för individernas subjektiva upplevelse av hur livskvaliteten påverkas av 

vibrationsexponering.  

 

 



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

35 

 

5.4 Klinisk nytta 

Då en stor grupp arbetstagare dagligen är exponerade för vibrationer och därmed riskerar att 

drabbas av arbetsskada, är nyttan av vår studie att visa på hur livskvaliteten påverkas hos 

arbetstagare som är exponerade för vibrationer i arbetet stor. 

I och med att det finns uppgifter som tyder på att risken för vibrationsskador ökar och att det 

finns ett stort mörkertal av drabbade individer 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6144324) anser författarna 

av litteraturstudien att det är av stor klinisk nytta att öka kunskapen inom detta område. 

Likaså tror litteraturstudiens författare att med ökad kunskap hos företagssköterskan kan de 

stora kostnaderna för vibrationsskador (beräknat till 7 miljarder/år), genom hälsofrämjande 

arbete, försöka minskas.  

Kontroller på FHV kan vara skrämmande för de arbetstagare som börjat få symtom av 

HAVS. Rädsla för att inte kunna arbeta kvar längre eller att tvingas byta arbetsuppgifter kan 

spela in och leda till underrapportering av symtom.  

Arbetstagarna kan få en bättre hälsa och en bättre arbetsmiljö genom förebyggande åtgärder 

för att minska vibrationsexponeringen samt vibrationsskadesymtom. Detta utifrån att 

arbetstagaren är informerad om riskerna som finns i arbetet samt hur de kan minskas eller 

undvikas. 

Litteraturstudiens resultat kan användas på företagshälsovården i mötet med arbetstagaren 

och arbetsgivaren inom de branscher där vibrationer förekommer. Litteraturstudien har även 

visat på nyttan av att komplettera aktuella vibrationsundersökningar med ett 

frågeformulär/frågor om livskvalitet. Med större kunskap inom området ökar också chanserna 

att kunna vara med och både förhindra att skador/bekymmer uppstår samt att hjälpa de individer 

som utöver fysisk, även fått psykisk påverkan på grund av vibrationsexponeringen. I och med 

detta bör det också finnas en stor samhällsnytta om detta illabefinnande kan minskas.  

 

5.5 Slutsats 

En halv miljon arbetare i Sverige exponeras dagligen för vibrationer av varierande grad under 

sitt arbete. Vibrationerna kan leda till skador av övergående eller bestående slag. En ökning har 

setts i de yrkesgrupper som exponeras för vibrerande handverktyg detta kan leda till tilltagande 

bekymmer i framtiden.   

Livskvaliteten hos arbetstagare som exponeras för vibrationer har setts påverkas av flera 

olika faktorer. Smärta från HAV symtom har påverkat livskvaliteten negativt i flera olika 

studier, men även vibrationsexponeringen på arbetet samt hur länge man varit exponerad för 
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vibrationer i sitt arbete, sågs påverka livskvaliteten på ett negativt sätt. Sensoneurala och 

vaskulära symtom påverkar arbetstagarnas livskvalitet negativt genom nedsatt köldkänslighet, 

känselnedsättningar, domningar och stickningar.  

EQ- 5D samt SF-36 var några av de validerade och reliabla mätinstrument som användes 

för att mäta livskvaliteten hos arbetstagarna med HAVS.  

Antalet studieartiklar samt resultatet i litteraturstudien visar på ett behov av ytterligare 

forskning inom området. En ökad kunskap om vibrationernas påverkan på livskvaliteten kan 

utveckla underlag för förbättrade vibrationsundersökningarna inom FHV men även förbättra 

det preventiva arbetet som vi som företagssköterskor bedriver. Vibrationsundersökningar kan 

förbättras om de kompletteras med frågeformulär avseende livskvalitet.  
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Bilaga 1. Sökmatris över sökningar i databaserna 

 

Databas sökdatum Sök

nr 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

C
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a
h

l 
+

 w
it

h
 f

u
ll

 t
ex

t 
 

v
ia

  

E
B

S
C

O
H

O
S

T
 

2016-01-19 1. ”Quality of life”* OR ”quality 

of Working life”* OR ”health 

and life quality”* 

67 612    

” 2 Vibration 3671    

” 3 Vibration* 2690    

” 4 Raynauds’s Disease* 618    

” 5 Health status* 37 008    

” 6 ”Occupational Diseases”* OR 

”occupational related injuries”* 

15 635    

” 7 ”Hand and arm vibration 

syndrome”  

33    

” 8 ”Quality of life” 104021    

” 9 ”Health and life quality” 52033    

” 10 ”Health and life 

quality”,Quality of working 

life” 

2 140    

“ 11 “life style changes” OR “life 

experience”* OR ”life change 

events”* 

26 595    

“ 12 “Occupational vibration”* 3 0   

“ 13 “vibration syndrome” 29 5 2 2 

“ 14 #1 + #2 33 2 (2D) 2 (2D) 2 (2D) 

“ 15 #1 + #3 27 0 (4D) (4D) (4D) 

“ 16 #1 + #4 8 0   

” 17 #5 + #2 15 0   

“ 18 #6 + #2 154 1 (5D) (3D) (3D) 

“ 19 #6 + #1 104 1 (3D) (3D) (3D) 

“ 20 #7 + #8 3 (2D) (2D) (2D) 

“ 21 #9 + #2 31 1 (3D) (3D) (3D) 

“ 22 #10 + #2 3  (2D) (2D) (2D) 

2016.-04-01 23 #1 + #3 30 0 (4D) (4D) (4D) 

 Totalt antal artiklar hittade i databas 10 4 4 

 

Symbolen ”D” inom parantes står för antal dubbletter från tidigare sökningar som påträffats i aktuell 

sökning. Dessa har därför inte inkluderats i urvalsresultatet nederst i tabellen över funna artiklar. * står för 

att sökordet är ett indexeringsord inom aktuell databas, övriga sökningar är annars genomförda som 

fritextsökningar.  



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

 

Fortsättning bilaga 1. 

 

Databas Sökdatum Sök 

nr 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

M
e
d
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v
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S
C

O
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O
S

T
 

2016-01-29 1. ”Quality of life”* 129 527    

” 2 Vibration 33 582    

” 3 ”Whole body vibration” 1584    

” 4 ”Hand and arm vibration” 817    

” 5 Psychology* OR 

“Psychology, Social"* 

25 652    

” 6 Health status* 62 885    

” 7 ”Occupational Diseases”* 76 306    

” 8 ”Hand arm vibration 

syndrome”*  

130    

” 9 ”Quality of life” OR ”Quality 

of work life” 

230 070    

“ 10 “Occupational vibration”* 27 0   

“ 11 “vibration syndrome” 457    

“ 12 “Quality of life” 229 966    

“ 13 #1 + #2 64 2 (4D) 2 (4D) 2 (4D) 

“ 14 #1 + #8 7 (5D) (5D) (5D) 

” 15 #2 + #6 51 0 -  

“ 16 #1 + #7 306    

“ 17 #1+ #2 + #7 2 (1D) (1D) (1D) 

“ 18 #8 + #5 1 0   

“ 19 #2 + #5 10 0    

“ 20 #1 + #11 8, (6D) (6D) (6D) 

“ 21 #2 + #9 21 2 (3D) 2 (2D) 2 (2D) 

“ 22 #3 + #9 41 0 -  

“ 23 #4 + #9 12 (7D) (7D) (7D) 

“ 24 #11 + #12 19 (7D) (7D) (7D) 

2016-04-15 25 #1 + #2 82 (7D) (6D) (6D) 

2016-04-15 26 #2 + #9 187 (5D) (4D) (4D) 

 Totalt antal artiklar hittade i databas 4 4 4 

 

Symbolen ”D” inom parantes står för antal dubbletter från tidigare sökningar som påträffats i aktuell sökning. 

Dessa har därför inte inkluderats i urvalsresultatet över funna artiklar. * står för att sökordet är ett 

indexeringsord inom aktuell databas övriga sökningar är annars genomförda som fritextsökningar.   
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Fortsättning bilaga 1. 

 

Databas Sökdatum Sök

nr 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

P
u

b
m

ed
 

v
ia

 

N
C

B
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2016-02-02 1. ”Quality of life” 196 890    

” 2 Vibration 29 343    

” 3 ”Whole body vibration” 1618    

” 4 ”Hand and arm vibration” 851    

” 5 “Occupational vibration” 28 0 - - 

” 6 “vibration syndrome” 459    

” 7 ”Occupational Diseases” OR 

”occupational related injuries” 

54 478    

” 8 “health related quality of life” 27855    

” 9 #1 + #6 9 (7D) (7D) (7D) 

“ 10 #1 + #7 467    

“ 11 #10 + #2 4 (2D) (2D) (2D) 

“ 12 #3 + #1 51 1(1D) (1D) (1D) 

“ 13 #4 + #1 14 (8D) (6D) (6D) 

“ 14 #2 + #8 23 (3D) (3D) (3D) 

P
sy

cI
N

F
O

  
v
ia

 

E
B

S
C

O
H

O
S

T
 

2016-02-05 1 Vibration 3975    

“ 2 ”Quality of life” 71636    

“ 3 ”Quality of life”* OR “quality 

of work life”*  

32 343    

“ 4 ”hand and arm vibration” 63    

“ 5 ”Whole body vibration” 284    

“ 6 ”vibration syndrome” 24 (2D) (2D) (2D) 

“ 7 #1+ #2 37 (3D) (3D) (3D) 

“ 8 #1 + #3 15 (3D) (3D) (3D) 

“ 9 #3 + #4 3 0   

“ 10 #3 + #5 3 0   

A
H

M
E

D
  

v
ia

 

 E
B

S
C

O
H

O
S

T
 2016-02-05 1 Vibration 814    

“ 2 ”hand and arm vibration” 27    

“ 3 ”Quality of life” 11663    

“ 4 ”Quality of life” OR “quality of 

work life”  

11614    

“ 5 #2+ #3 3 (2D) (2D) (2D) 

“ 6 #1 + #4 12 (2D) (2D) (2D) 

A
ca

d
em

ic
 

se
a
rc

h
 E

li
te

 2016-02-05 1 “Vibration syndrome” 507    

“ 2 ”hand-arm vibration” 347    

“ 3 ”Quality of life” 185930    

“ 4 #1 + #3 18 (7D) (7D) (7D) 

“ 5 #2 + #3 9 (8D) (7D) (7D) 

 Totalt antal artiklar hittade i aktuell tabells 

databaser 

1 0 0 

 Totalt antal artiklar ur samtliga sex databaser 16 8 8 

 

Symbolen ”D” inom parantes står för antal dubbletter från tidigare sökningar som påträffats i aktuell sökning. 

Dessa har därför inte inkluderats i urvalsresultatet över funna artiklar. * står för att sökordet är ett 

indexeringsord inom aktuell databas övriga sökningar är annars genomförda som fritextsökningar.  
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Bilaga 2. Förteckning över exkluderade artiklar. Dessa är uppsökta manuellt eller i någon av sökningarna i 

databaserna. 

 

Författare (år) Artikelns titel Motiv till exkluderingen Sökstrategi 

Atroshi, I., 

Gummesson, C., 

Johnsson, R., & 

Sprinchorn, A. (1999). 

 

 

 

 

Symtoms, disability, and 

quality of life in patients 

with carpal tunnel 

syndrome. 

Studien tittar på 

karpaltunnelsyndrom och 

patienternas symtom, handikapp 

och livskvalitet. Ej specifikt 

vibrationsexponerade patienter.  

Manuell via 

litteraturlista. 

Buhaug, K., Moen, B. 

E., & Irgens, Å. 

(2014). 

Upper limb disability in 

Norwegian workers with 

hand-arm vibration 

syndrome 

Studien granskar övre 

extremitetens handikapp som 

uppstår som en konsekvens av 

vibrationsexponeringen. 

Databas 

 

Carlsson, I., 

Cederlund, R., 

Höglund, P., 

Lundborg, G., & 

Rosén, B. (2008). 

Hand injuries and cold 

sensitivity: Reliability 

and validity of cold 

sensitivity questionnaires 

Studien granskar reliabiliteten och 

validiteten hos den svenska 

versionen av CSS och CISS och 

reliabiliteten hos den potentiella 

arbetsexponeringsskalan hos en 

grupp med traumatiska 

handskador och vibrations 

problem. Livskvalitet berörs inte. 

Databas 

Carlsson, I. K., & 

Dahlin, L. B. (2014). 

Self-reported cold 

sensitivity in patients 

with traumatic hand 

injuries or hand-arm 

vibration syndrome - an 

eight year follow up 

Studiens syfte var att undersöka 

hur besvären utifrån 

självrapporterad köldkänsligheter 

förändras över tid samt hur 

känslan av sammanhang såg ut 

efter 8 år med dessa bekymmer 

(KASAM) 

Databas 

Cederlund, R., 

Isacsson, A., & 

Lundborg, G. (1999). 

Hand function in 

workers with hand-arm 

vibration syndrome 

Studien granskar vilka bekymmer 

som uppstår i händerna hos 

vibrationsexponerade arbetare 

samt hur detta försvårade utvalda 

aktiviteter i det dagliga livet 

(ADL) 

Databas/manuell 

via litteraturlista 

Cederlund, R., 

Nordenskiöld, U., & 

Lundborg, G. (2001). 

Hand-arm vibration 

exposure influences 

performance of daily 

activities 

Studien analyserar 

konsekvenserna av 

vibrationsexponering på utvalda 

dagliga aktiviteter men inte på hur 

det påverkar livskvaliteten. 

Manuell via 

litteraturlista 
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Fortsättning bilaga 2. Förteckning över exkluderade artiklar. Dessa är uppsökta manuellt eller i någon av 

sökningarna i databaserna. 

 

Författare (år) Artikelns titel Motiv till exkluderingen Sökstrategi 

Edlund, M., 

Gerhardsson, L., 

Hagberg, M. (2012). 

 

Physical capacity and 

psychological mood in 

association with self-

reported work ability in 

vibration-exposed 

patients with hand 

symptoms.  

Studien tittar på om självskattad 

arbetsförmåga korrelerar med 

resultatet av kvantitativa tester 

som mäter fysisk kapacitet och ett 

frågeformulär som skattar 

psykologiskt mående hos 

vibrations exponerade patienter 

med HAVS. Ej livskvalitet med i 

studien. 

Manuell via 

litteraturlista. 

 

House, R., Wills, M., 

Liss, G., Switzer-

McIntyre, S., Manno, 

M., & Lander, L. 

(2009). 

Upper extremity 

disability in workers 

with hand-arm vibration 

syndrome 

Studiens resultat belyser 

handikapp/svårigheter som 

uppstår i övre extremiteten hos en 

individ med ”hand och arm 

vibrationssyndrom” 

Databas 

Palmer, K., Harris, E., 

Griffin, M., Bennet, J., 

Reading, I., Sampson, 

M., & Coggon, D. 

(2008). 

Case - control study of 

low back pain referred 

for magnetic resonance 

imaging, with special 

focus on whole-body 

vibration. 

Studien tittar på fysiska faktorer 

som påverkar ryggen, 

psykosociala faktorer, personliga 

faktorer, körning, mental hälsa 

och uppfattningar om ryggvärk. 

Livskvalitet undersöks inte. 

Databas 

 

Post, R., Van Der 

Sluis, C., & Ten Duis, 

H. (2006). 

Return to work and 

quality of life in severely 

injured patients 

Studiens deltagare är individer 

som varit med om svåra skador 

och hur detta påverkar deras 

livskvalitet. 

Databas 

 

Sauni, R., Pääkkönen, 

R., Virtema, P., 

Toppila, E., & Uitti, J. 

(2009). 

Dose-response 

relationship between 

exposure to hand-arm 

vibration and health 

effects among 

metalworkers 

Studien lyfter de fysiska 

aspekterna som orsakas av 

vibrationsexponering.  

Databas/manuell 

via litteraturlista 

 



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

 

Bilaga 3. Inkluderade artiklar  
 

Författare, År, Titel, Tidskrift, Land Syfte och eventuella 

frågeställningar: 
Metod, urval och 

datainsamlingsmetod: 
Resultat och slutsatser: Kvalitet & kommentarer: 

Carlsson, I.K. et al. (2010). Self-

reported cold sensitivity in normal 

subjects and in patients with 

traumatic hand injuries or hand- 

arm vibration syndrome. BMC 

Musculoskeletal Disorders. 

(Sweden). 

Att beskriva självupplevda 

konsekvenser av 

köldkänslighet och 

sambandet mellan 

handikapp och QOL hos 

patienter med handskador 

eller HAVS och hos 

normalgrupp. 

Frågeformulär som 

användes för att mäta: 

CISS, PWES, DASH 

och SF-36.  

118 st deltagare.  

3 st grupper: 

handskadade, HAVS 

samt normalgrupp. 

Hög köldkänslighet sågs 

hos 75 % i HAVS 

gruppen, 45 % i 

handskadegruppen. Högre 

köldkänslighet = större 

handikapp och sämre 

livskvalitet jämfört med 

normal köldkänslighet.  

Bedömd ha hög kvalitet 

Validerade, reliabla instrument. 

Etiskt tillstånd och resonemang 

finns.  

Representativt urval, dock största 

andelen män. Tydligt beskriven 

datainsamlingsprocedur. Inga 

intressekonflikter/jäv. Resultat 

enligt syfte.  

Svarsfrekvens 64-77 %. 

 

Cederlund, R., Iwarsson, S., 

Lundborg, G. (2007). Quality of 

life in Swedish workers exposed to 

hand-arm vibration. Occupational 

therapy international. (Sweden). 

Att analysera om skillnader 

fanns mellan arbetare som 

exponerats för HAV vad 

det gäller QOL frågor.  

Klinisk intervju, fysisk 

undersökning samt 

EDAQ formuläret.  

Två grupper: en med 

industriarbetare och en 

med vibrations patienter 

från handkirurgisk 

mottagning senare 

indelade i 4 grupper.  

81 stycken deltagare.  

Arbetare som kom från 

handkirurgen med större 

HAVS problem beskrev 

en sämre livskvalitet, 

lägre välmående, mera 

symtom på ohälsa och 

hade svarare med sin 

ADL än arbetare utan 

HAVS. Arbetare från tung 

industri med HAVS hade 

svårare med ADL 

speciellt utomhus i kallt 

väder.  

Bedömd ha hög kvalitet. 

Validerade, reliabla instrument 

Etiskt tillstånd finns. 

Representativt urval men dock 

bara män. Tydligt beskriven 

datainsamlingsprocedur.  

Inga intressekonflikter/jäv. 

Resultat enligt syfte. 

Deltagarfrekvens >97 % 



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

 

Fortsättning bilaga 3. Inkluderade artiklar  
 

Författare, År, Titel, Tidskrift, Land Syfte och eventuella 

frågeställningar: 
Metod, urval och 

datainsamlingsmetod: 
Resultat och slutsatser: Kvalitet & kommentarer: 

House, R., Wills, M. et al. (2014) 

The effect of hand-arm vibration 

syndrome om QOL. Occupational 

medicine. (Kanada). 

Att mäta de fysiska och 

psykiska komponenterna av 

QOL hos arbetare med 

HAVS samt att bestämma 

effekten av de vaskulära, 

sensoneurala och muskulära 

komponenterna av HAVS och 

QOL. 

Arbetare som gick på en 

arbets- och 

miljömedicinsk 

avdelning deltog i 

studien. 139 stycken.  

SWS samt Borgskalan 

och SF12 – P och SF12-

M användes.  

SF 12-P och – M var 

signifikant lägre hos 

deltagarna än hos normal 

populationen P<0,001. 

Lägre QOL. De med högre 

smärtpoäng i övre 

extremitet hade lägst 

livskvalitet.  

Bedömd ha medelhög kvalitet. 

Bygger på en annan 

artikel/studie: ”Upper 

extremity disability in workers 

with hand– arm vibration 

syndrome” av samma 

författare. Denna behövs vid 

kvalitetsgranskning.  

Etiskt tillstånd finns. Inga 

intressekonflikter/jäv. 

Representativt urval men flest 

män. Tydligt beskriven 

datainsamlingsprocedur. 

Resultat enligt syfte. 

Deltagarfrekvens 99% 

Pool, K., Mason, H. (2005). 

Disability in the upper extremity 

and quality of life in hand-arm 

vibration syndrome. Disability and 

rehabilitation. (England). 

Att undersöka om HAVS 

leder till handikapp i övre 

extremitet eller sämre QOL. 

Tvärsnitts studie genom 

frågeformulär som 

skickades hem på posten.  

444 stycken utvalda och 

hälften svarade.  

Diagnostiserade 

patienter. DASH och SF-

36 användes.  

HAVS patienter hade 

signifikant högre DASH 

poäng och reducerad 

livskvalitet jämfört med 

publicerade normal värden. 

Bedömd ha hög kvalitet 

Validerade, reliabla 

instrument. 

Etiskt tillstånd finns. Inga 

intressekonflikter/jäv. 

Representativt urval men 

endast män. Tydligt beskriven 

datainsamlingsprocedur. 

Resultat enligt syfte. 

50 % svarsfrekvens. 



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

 

Fortsättning bilaga 3. Inkluderade artiklar 
 

Författare, År, Titel, Tidskrift, 

Land 
Syfte och eventuella 

frågeställningar: 
Metod, urval och 

datainsamlingsmetod: 
Resultat och slutsatser: Kvalitet & kommentarer: 

Sauni, R., Toivio, P., 

Pääkkönen R et al. (2015). 

Work disability after diagnosis 

of hand-arm vibration 

syndrome. Int arch occup 

environ health. (Finland) 

Målet var att studera 

utvecklingen av 

vasospastiska och 

sensoneurala symtom efter 

HAVS diagnos och 

sambandet mellan HAVS 

och arbete, självskattad 

hälsa, QOL och 

arbetsförmåga. 

Frågeformulär ang. 

symtom, arbete, 

arbetsförmåga och QOL 

sändes till de med 

diagnostiserad HAVS. 

EQ-5D användes. 149 

stycken deltagare. 

Efter 8,5 år så upplevde 1/3 

av HAVS patienterna 

förbättring i sina symtom 

från vita fingrar och 

sensoneurala symtom. 

Beständiga eller försämrade 

symtom ledde till sämre 

arbetsförmåga och QOL.  

Bedömd ha medelkvalitet. 

Validerat, reliabelt instrument. 

Etiskt tillstånd Finns. Inga 

intressekonflikter/jäv. 

Representativt urval men flest 

män. Tydligt beskriven 

datainsamlingsprocedur. Resultat 

enligt syfte. Svarsfrekvens 62 %. 

Sauni, R., Virtema, P., 

Pääkkönen, R et al. (2009). 

Quality of life and hand-arm 

vibration syndrome. Int arch 

occup environ health. (Finland). 

Undersöka QOL i en grupp 

finska metallarbetare som 

exponeras för HAV eller 

led av vita fingrar eller 

CTS.  

Frågeformulär, klinisk 

examination.  

Euro QoL = EQ-5D. 

131 deltagare från det 

lokala metall facket.  

Det fanns ett omvänt 

samband mellan EQ-5D och 

den kumulativa 

exponeringen för HAVS: 

när exponeringen för HAV 

ökad så minskade QOL. p 

<0,001. HAVS minskar 

QOL. 

Bedömd ha medelkvalitet 

Validerat, reliabelt instrument. 

Etiskt tillstånd finns. Inga 

intressekonflikter/jäv. 

Representativt urval dock endast 

män. 

Tydligt beskriven 

datainsamlingsprocedur. Resultat 

enligt syfte.   

Svarsfrekvens 54 %. 

Silva, L.S., Assuncão A.A. 

(2015). Health – related quality 

of life and working conditions 

on public transport workers in 

the Metropolitna Region of 

Belo Horizonte, Brazil 2012. J 

occup health. ( Brasilien). 

Undersöka sambandet 

mellan arbetsmiljön för 

chaufförer och konduktörer 

i Belo Horizonte och deras 

upplevelse av 

hälsorelaterad QOL.  

Tvärsnittsstudie.  

SF- 12.  

1607 stycken 

transportarbetare.  

Exponering för vibrationer 

på arbetet ökade risken för 

sämre QOL med 12 % i den 

mentala domänen.  

Bedömd ha medelkvalitet. 

Validerat, reliabelt instrument. 

Etiskt tillstånd finns. Inga 

intressekonflikter/jäv. 

Representativt urval men större 

andelen män. Tydligt beskriven 

datainsamlingsprocedur. Resultat 

enligt syfte. Bortfall framgick ej. 



Jenny Dahlberg och Anna Robertsson 

 

 

Fortsättning bilaga 3. Inkluderade artiklar 

 
Författare, År, Titel, Tidskrift, Land Syfte och eventuella 

frågeställningar: 
Metod, urval och 

datainsamlingsmetod: 
Resultat och slutsatser: Kvalitet & kommentarer: 

Voelter-Mahlknecht, S. et al. 

(2008). Socio – medicinal 

aspects of vibration-induced 

white finger disease. Disability 

and rehabilitation. (Tyskland). 

Att se hur 

vibrationsskadade vita 

fingrar påverkar 

livskvalitet och och ev. 

sociala konsekvenser 

därav.  

Standardiserat 

frågeformulär. Ej 

validerat! 

Mätning av följande 

parametrar: livskvalitet, 

yrkesliv samt 

förebyggande och social 

säkerhet.  

Deltagare 115 st. 

De drabbade sökte inte 

läkare då deras symtom 

uppstod vilket gav 

fördröjning av diagnosen. 

Livskvaliteten hos de 

undersökta samt deras 

familjer påverkades. Byte 

av yrke samt arbetslöshet 

ledde till stora problem 

hos de undersökta.  

Bedömd ha medelkvalitet.  

Tog ej upp etiskt 

tillstånd/aspekter i artikeln. 

Tidskriften krav på etiskt 

tillstånd dock.  

Mätinstrumentets 

validitet/reliabilitet ej tydligt. 

Inga intressekonflikter/jäv. 

Tydligt beskriven 

datainsamligsprocedur. 

Representativt urval men största 

andel män. Resultat enligt syfte.  

Svarsfrekvens 80 %. 

 

 

 


