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SAMMANFATTNING  

Bakgrund:  Att definiera matöverkänslighet är ännu idag inte fastställt, det råder delade 
meningar om denna definition. Författarna har valt att inrikta sig på matöverkänslighet som 
definieras matallergi och matintolerans. Flera av matallergierna kan utlösa en allergisk chock, 
denna typ av chock som även kallas anafylaktisk chock kan vara livshotande om inte behandling 
sätts in direkt. Idag lider var tredje person i Sverige av någon typ av allergi, vanligt 
förekommande matöverkänsligheter är komjölksallergi, laktosintolerans, äggallergi och 
nötallergi. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur många människor i åldern 18-28 år som lider utav 
matöverkänslighet och om allergimedicin bärs med dagligen. 

Metod: En empirisk enkätstudie låg till grund för studiens resultat. Författarna valde att göra en 
kvantitativ studie för att kunna samla in data systematiskt och sedan sammanfatta dessa i 
statistisk form. Studien var ute efter ett större antal deltagare utspridda på olika platser så därför 
passade kvantitativ metod in med en enkätstudie. Det blev en prospektiv tvärsnittsstudie då 
studien undersöker hur något såg ut vid ett specifikt tillfälle. 

Resultat: Studiens resultat visar att drygt en tredjedel utav deltagarna lider utav någon form utav 
matöverkänslighet, allergi eller intolerans. Ytterligare 20 % har någon gång reagerat på ett 
livsmedel, men använder idag ingen medicin mot sina besvär. De vanligaste livsmedlen att 
reagera emot är mjölk- laktos, frukt, nötter och vete.  

Slutsatser: Knappt hälften av de personerna som deltagit i denna studie har någon gång reagerat 
på ett livsmedel. Sedan har drygt 35 % utav deltagarna uppgett att de använder någon form utav 
allergimedicin mot livsmedel. Det innebär att människor i västvärlden är mer matöverkänsliga nu 
än någonsin och trenden fortsätter att eskalera. Renlighet och matvanor är troligen orsaker till 
detta växande hälsoproblem.  
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INLEDNING 

Det finns forskning som visar att var tredje person i Sverige idag lider utav någon form av 
allergier, denna forskning är dock inte specifiserat på matöverkänsligheter. Den froskning som 
finns för detta område är från 90-talet och är gjord på barn och visade att 28 % reagerade vid ett 
allergitest, en del av de som var barn på 90-talet är idag unga vuxna som alltså är i åldern 18-28 
år. Så författarnas fundering är om denna siffran ser likadan ut idag som den gjorde när de var 
barn.  

Andra saker som framkommit i tidigare forskning är att olika faktorer påverkar om en person 
lider av allergi eller inte, som blivinde sjuksköterskor tycker vi att det är hög tid att vända den 
uppåtstigande trenden med ökande allergier. Detta är ett orosmoment för oss framför allt därför 
vi vet vad konsekvenserna av en allvarlig allergisk chock eller anafylkatisk chock kan leda till, 
nämligen livsfara och döden. Detta kan möjligtvis göras genom att öka kunskapen och se hur 
många som lider av just matöverkänslighet för att öka medvetenheten hos sjuksköterskor runt om 
i landet. 

Intresset för studien väcktes då radion gick ut med information om denna allergiökning och att 
inriktningen blev just matöverkänslighet beror på att båda författarna är matöverkänsliga. Varför 
det just blev 18-28 åringar som studien skulle undersöka beror på att författarna själva är i det 
spannet och har erfarenhet av matöverkänslighet som barn och var nyfikna på hur det ser ut för 
andra personer i deras ålder när det gäller matöverkänslighet. 

 

BAKGRUND 

Definition matöverkänslighet 

Det råder delade meningar om hur matöverkänslighet ska definieras, Riksförbundet mot astma-
allergi (1993) beskriver att det råder stor begreppsförvirring när det gäller allergi inte bara då 
bland vanliga människor utan även hos specialisterna. Begreppet överkänslighet omfattar både 
allergi och intolerans, där allergi definieras som en immunologisk överkänslighetsreaktion och 
intolerans som icke immunologisk överkänslighetsreaktion. Allergi orsakas då av en 
immunologisk reaktion på ett visst ämne, och då är det oftast livsmedelsproteinet som kroppens 
immunförsvar reagerar på. Intolerans orsakas inte av en immunologisk reaktion men dock så 
påminner symptomen om en allergisk reaktion. Intoleransen beror oftast på någon typ av 
störning i metabolismen av ämnet. Reaktionen orsakas oftast av att det inte finns eller att det 
finns en mindre halt av något enzym, ett exempel på detta är laktosintolerans där kroppen inte 
kan bryta ner mjölksocker (laktos) som finns i mjölk eftersom det är brist på eller saknar det 
laktosspjälkande enzymet laktas (Sverige. Statens livsmedelsverk, 1994). Det finns ett undantag 
på intoleranser som är celiaki eller glutenallergi, denna intolerans har en immunologisk grund i 
sin reaktion (Riksförbundet mot astma-allergi, 1993). 
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Allergi och intolerans definieras ytterligare genom att säga matallergi eller födoämnesallergi och 
matintolerans alternativt födoämnesintolerans (http://www.medeca.se/allergi/matallergi). I den 
här studien kommer författarna att använda matöverkänslighet som ett samlingsbegrepp för 
matallergi och matintolerans, för att minska risken att läsarna blir förvirrade av begreppen och 
inte kommer att förstå informationen. 

 

Matallergi  

Det är oftast svårt att särskilja om en överkänslighetsreaktion av det vi äter och dricker är av 
immunologisk grund eller inte. Immunologisk orsakad allergi kan indelas i tre huvudgrupper; 
atopisk allergi (IgE- medierad allergi), immunkomplexallergi och cellförmedlad allergi. De två 
sistnämnda är oftast sällsynta (undantag glutenallergi) och svåra att diagnostisera eftersom det 
finns brister i diagnossättningen på dessa (Bengtsson, Foucard & Pal, 2009). 

Det är större sannolikhet att en reaktion är förmedlad av IgE-antikroppar om den kommer snabbt. 
Större delen av IgE-förmedlade reaktioner som orsakas av livsmedel ger symptom inom en 
timme efter förtäring. Vid låghaltiga IgE-reaktioner kan man se symptom först efter flera 
timmar. Reaktionsbenägenheten kan påverkas av en pågående eller nyligen uppkommen 
luftvägsinfektion eller fysisk ansträngning. Symtom förekommer från flera olika organsystem, de 
vanligaste är munhåla och svalg, mag-tarmkanalen, huden och luftvägarna. I munhåla och svalg 
visar sig symtomen genom klåda och svullnad, i mag-tarmkanalen visar sig symtomen genom 
halsklåda, illamående, magvärk och kräkningar, på huden visar de sig genom eksem i form av 
utikaria och/eller Quinckeödem, i luftvägarna visar de sig genom akut rinnsnuva, nästäppa och 
astma och ifrån övriga organsystem kan symptom visa sig genom migrän eller besvär från 
urinvägar (Bengtsson et al., 2009). 

Ämnen som kroppen uppfattar som främmande och som också ger upphov till en överreaktion 
från det egna immunsystemet heter allergen (Jönsson, 2010). Dammpartiklar, pälshår, pollen och 
näringsämnen är exempel på molekyler som är vanliga allergener. Dessa allergener är ofarliga i 
sig själv, men trots detta kan de allergiska reaktionerna vara inte bara plågsamma utan även 
livshotande. Att man får en allergisk reaktion beror på att lymfocyterna aktiveras, vilken typ av 
lymfocyter (T-lymfocyterna eller B-lymfocyterna) som till större delen aktiveras bestämmer om 
det kommer ske en så kallad fördröjd allergi eller snabballergi. När det gäller matallergi är det 
snabballergi som är mest förekommande och den är beroende av B-lymfocyter. Då dessa 
lymfocyter tidigare har varit i kontakt med allergenerna så har det bildats IgE-antikroppar, som 
sedan binds till mastceller i slemhinnor och andra vävnader. Om man som allergiker utsätts för 
allergenet så binds detta till IgE-antikoppen på mastcellens yta. Då sker en stor frisättning av 
histamin från mastcellerna vilket i sin tur leder till att allergisymtomen kan utlösas på bara några 
minuter (Sand, Sjaastad & Haug, 2004). 
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Matintolerans 

Det finns flera ämnen som utlöser en reaktion när det gäller matintolerans. En typ av intolerans 
är när kroppen reagerar på olika typer av sockerarter (laktos, fruktos). Då det finns en minskad 
mängd av ett enzym i tarmen eller det kanske till och med saknas helt så får detta enzymet svårt 
att bryta ner sockerarten (Bengtsson et al., 2009). För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig 
dessa sockerarter måste de brytas ner och sedan kan kroppen använda de direkt i sin 
energiomsättning. Brist på detta enzym gör att sockerarten inte bryts ner och inte kan tas upp av 
kroppen vilket leder till att sockerarten stannar kvar i tarmen och ger besvär eftersom 
sockerarterna drar till sig vatten. Sedan så bryter tarmbakterierna ner sockerarten och då bildas 
en typ av syra och fri gas, vilket leder till diarré, gasbildning och kolik (Svenska 
celiakiförbundet, 1995). 

Den andra typen av intolerans orsakas av biogena aminer och kallas också farmakologiska 
reaktioner (Eriksson, 1997). Biogena aminer är histamin, tryptamin, tyramin, serotonin och 
fenyletylamin. Dessa biogena aminer finns i bland annat i ost, vin, öl, salami, tomat, banan och 
choklad.(Bengtsson et al., 2009 & Eriksson, 1997). Vanliga symtom vid reaktion på dessa 
aminer är huvudvärk, rödflammig hud, värmekänsla, magknip och diarréer. När aminosyror 
dekarboxyleras till olika aminer så uppstår biogena aminer, detta sker vid en bakteriell aktivitet 
och är en del av den naturliga processen vid nerbrytning av organiskt material (Bengtsson et al., 
2009). 

 

Förekomst 

I Sverige lider var tredje människa utav någon form av allergi. Sedan mitten av 70- talet har 
förekomsten utav allergiska sjukdomar fördubblats bland oss individer. En trolig orsak till detta 
är en försämrad inomhusmiljö med värre ventilation och fler fuktskadade bostäder. Detta har då 
lett till en ökad mängd kvalster och mögel inomhus. Det finns också en misstanke om att 
luftföroreningar utomhus har en påverkan. Vid jämförelse med utvecklingsländer så har 
resultaten visat att vi i västvärlden har betydligt fler allergiker till invånare (Jönsson, 2010).  

I nuläget finns det ingen specifik forskning som visar hur vanligt just födoämnesallergi är bland 
svenska invånare över 18 år. Den studien som hittades var på barn och dessutom 14 år gammal. 
Där blir resultatet att 28 % av barn reagerar mot någon råvara vid allergitest (Kristjansson, Ardal, 
Jonsson, Sigurdsson, Foldevi, & Björkstén, 1999). 

Allergisk sjukdom är något som utvecklas både genom ärftlighet och miljöpåverkan. Något som 
kan påverka att en allergireaktion uppkommer är stress, förekomsten utav en infektion i kroppen, 
mängd utav ämnet allergin handlar om och tobaksrök. Det som avgör om reaktionen utlöses eller 
inte är tröskelvärdet. Alla individer har olika höga tröskelvärden, vilket har en stor del i om just 
den personen får en allergisk reaktion (Jönsson, 2010). 

Att leva med matallergi kräver en del för den personen som innehar allergin. Att resa och äta på 
restaurang kräver mer planering och kontroll och det är inte alltid som andra människor förstår 
detta. Att resa till länder där engelska inte är modersmål och befolkningen innehar lite kunskap 
om språket kan rent av vara farligt för en person med matallergi. Idag finns det hjälpmedel för 
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detta, i form utav ett allergikort som går att översätta till flera olika språk genom Astma- och 
allergi förbundet, som kan vara en stor hjälp och säkerhet. Att personal på restauranger har 
kunskap om matallergier är inget som någon kan ta för givet, varken i Sverige eller utomlands. 
Därför är det av stor vikt att den allergiska personen alltid bär med sig medicin och att dess 
familj och vänner har kunskap om detta för att kunna häva en eventuell allergisk reaktion 
(http://astmaoallergiforbundet.se). 

När allergiska sjukdomar ökar så krävs det också mer från skola och andra barn och deras 
anhöriga som vistas i samma miljöer som de barnen med överkänslighet. I andra länder har det 
utvecklats speciella protokoll med riktlinjer för att hjälpa till med stöd vid allergiska sjukdomar 
(Ebisawa, 2009). Att öppna en vanlig chokladkaka med nötter i ett instängt klassrum kan 
innebära livsfara för en person med hög överkänslighet mot nötter. Skolan behöver anpassa 
miljön så att alla elever kan få sin undervisning utan att löpa risker för att få en 
överkänslighetsreaktion (Wickman, 2009). Just nötallergi kan vara luftburen och en studie som 
gjorts visar att nötallergi står för 70 procent av reaktionerna (Foucard, Malmheden Yman & 
Nordvall, 2005). 

Att i skolan ha med sig sin allergimedicin är viktigt för barnen då det utsätts för många olika 
livsmedel och det kan vara svårt för personalen att till 100 procent vara säker på att maten inte 
kommer att orsaka en reaktion. Även om allergiska sjukdomar har ökat så har 
överkänslighetsreaktionerna minskat vid en jämförelse gjord i början på 90- talet. Detta tros bero 
på gjorda åtgärder med exempelvis behandlingsplaner (Foucard et al., 2005).  

 

Olika typer av matallergi och intolerans 

Att reagera på olika typer av livsmedel i kosten kan vara problematiskt eftersom människan 
måste äta för att överleva, och detta kan inte alltid ske under kontroll i hemmet utan ibland äter 
man på restaurang vilket kan leda till att det kommer med ett livsmedel som man har allergi eller 
intolerans mot och man blir sjuk (Riksförbundet mot astma-allergi, 1993). 

Det finns många olika typer av matöverkänsligheter, några av de mest kända överkänsligheterna 
är komjölksproteinallergi, laktosintolerans, äggallergi, fisk- och skaldjursallergi, nötter, mandel, 
frukt, bär och glutenintolerans som även kallas celiaki (Danielsson, 1991, Bennich, 1994 & 
Hellert, Stenhammar & Grehn, 2005). 

 

Anafylaktisk chock 

Om man får en svår allergireaktion så är det oftast en anafylaktisk chock som det pratas om. 
Vanliga symtom vid en anafylaktisk chock är: klåda (speciellt under fötter, i handflator eller 
hårbotten); stickande känsla i munnen; svullnad i svalg, läppar och ögon; rodnad och 
nässelutslag; yrsel; ångest; kalsvettig; andnöd eller astmasymtom; svaghet och blodtrycksfall, 
svimning och förlorat medvetande. De vanligaste orsakerna till anafylaxi är geting-, bistick och 
födoämnen som t.ex. jordnötter, sesamfrö, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg. Detta är en 
livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flertalet organ i kroppen 
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(http://www.medeca.se/anafylaxi/anafylaktisk-chock). Förstahandspreparatet vid anafylaktisk 
chock är adrenalin och i andra hand ska antihistamin eller kortison användas eftersom dessa 
minskar risken för senare reaktioner (http://www.medeca.se/allergi/matallergi). 

Den största skillnaden mellan en anafylaktisk chock och en vanlig allergireaktion är att det 
sistnämnda är en mycket mild allergiskreaktion som utvecklas under några timmar och en 
anafylaktisk chock är en mycket stark allergisk reaktion som utvecklas under några minuter 
(Jönsson, 2010). 

Om man tidigare fått en anafylaktisk chock löper man större risk för att i framtiden få en till, 
viktigt att tänka på är att i största möjliga mån försöka undvika ämnet som orsakat reaktionen. Är 
det oklart vilken eller vilka ämnen som orsakat reaktionen är det aktuellt att kontakta läkare för 
att ta reda på detta och undvika det i framtiden för att inte en anafylaktisk chock utlöses igen 
(http://www.medeca.se/anafylaxi/anafylaktisk-chock). 

 

Diagnostik 

När en person utreds för om de har matöverkänslighet eller inte så finns det flera olika sätt att 
göra detta på. De fyra vanligaste diagnostiseringsmetoderna är kontaktanames, in vitro, 
hudtesting och elimination-provokation (Bengtsson et al., 2009). Vid kontaktanames försöker 
sjukvårdspersonalen utesluta mat som patienten själv tror att denne är överkänslig mot. Detta 
sker oftast via ett frågeformulär som patienten svarar på. In vitro-diagnostik är när läkaren 
använder olika tekniker för att mäta IgE-antikroppar i serum, hudtesting kallas även för pricktest 
då det allergiframkallande ämnet prickas i mindre form på huden. Om det blir en rodnad eller 
svullnad runt pricken så indikerar det på att personen är överkänslig (ibid.). Sista metoden är 
elimination-provokation vilket betyder att matintag kartläggs och symtomen som uppkommer 
därefter dokumenteras för att sedan titta på vilket födoämne det kan vara som orsakar dessa 
symtom 

 

Behandling 

I de allra flesta fall sker behandling genom att personen utersluter det födoämne som orsakat en 
reaktion för att inte bli sjuk igen. I vissa fall kan det vara så att personen kan vara allergisk eller 
överkänslig mot flera födoämnen vilket kan leda till en närings, vitamin och mineralbrist. I dessa 
fall får personen äta multivitamin-mineral preparat och med hjälp av dietist hitta andra källor för 
det näringsämne som det är brist på för att täcka upp med (Bengtsson et al., 2009). 

Det finns även läkemedel som kan hjälpa vid matöverkänslighet. Om du är laktosintolerans finns 
det tabletter att ta som innehåller enzymet laktas som då bryter ner laktosen i kosten. Vanliga 
läkemedel vid allergi som används vid en allergisk reaktion eller anafylaktisk chock är kortison, 
antihistamin och adrenalin (http://www.medeca.se/anafylaxi/anafylaktisk-chock). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är sjuksköterskans 
grundläggande ansvarsområden enligt ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (2007). 

Den empiriska studien har sin grund i vårdvetenskapen som i sin tur bygger på fyra olika 
grundpelare. Denna vetenskaps byggstenar beskriver en disciplin som kan variera trots att vissa 
av dessa är självklara i sin beskrivning. Dessa byggstenar kallas inom vårdvetenskapen för 
konsensusbegrepp, som är patient, hälsa, miljö och vårdande. Begreppet miljö kan beskrivas som 
miljöns påverkan på människan och dess välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
Matallergikerna kommer att påverkas av dess miljö då de behöver tänka på vad de äter eftersom 
viss mat kan orsaka en allergisk reaktion.  Kristoffersen (1998) beskriver Florence Nightingales 
betoning av miljön för att bibehålla hälsa och tillfrisknande från sjukdom och skada, detta kan 
kopplas ihop med matallergikerna då dess miljö påverkar dem så att de i vissa fall är tvungna att 
avstå vissa saker runtomkring dem för att fortsätta vara frisk. 

1989 lanserade David Strachan renlighetshypotesen. Den innebär att människor i västvärlden inte 
utsätts för tillräckligt med smuts. Det leder till att immunsystemet inte utvecklas tillräckligt för 
att klara av att stå emot allergiska reaktioner och autoimmuna sjukdomar. Den rena och sterila 
miljön ser till att barn missar vissa sjukdomar vid vissa tillfällen och då kan det enkelt jämföras 
med att missa en lektion i matematik. Immunsystemet lär sig utav bakterier, virus och parasiter 
precis som hjärnan lär sig utav att studera matematik (Nogrady, 2013). 

Studiens utgångspunkt undersöks med hjälp av kvantitativ metod ur ett positivistiskt synsätt som 
styrker en objektiv syn på vetenskap (Bryman, 2011). Positivismen står för ett logiskt rationellt 
tänkande och prövning utav teorier ofta med hjälp av en empirisk undersökning. Här sker ingen 
fundering kring saker och tings natur utan positivismen handlar om att analysera metoder och 
begrepp. Ett påstående finner mening genom att vi kan uppfatta det med våra sinnen eller 
instrument (Egidius, 1986). 

  

PROBLEMFORMULERING 

Matöverkänslighet kan definieras på flera olika sätt, som födoämnesallergi, födoämnesintolerans, 
matallergi och som matintolerans. Skillnaden mellan matallergi och matintolerans är i stora drag 
att matallergi sker oftast på immunologisk grund och matintolerans sker oftast på icke 
immunologisk grund.  

Den forskning som finns visar att var tredje person i Sverige idag lider utav någon form av 
allergi. Sedan finns det forskning ifrån 90-talet att 28 % av barnen reagerar vid just ett 
matallergitest. Det innebär att det finns ett hål i forskningen mellan år 1999 och idag. Eftersom 
författarna inte hittar någon information om hur många 18-28 åriga personer som lider av 
matallergi så kommer detta att undersökas i den här studien. Dels för att fakta saknas och dels för 
att se hur det skiljer sig ifrån barn, eftersom det kan vara så att vissa matallergier växer bort ju 
äldre en människa blir. Det finns också en chans att jämföra hur utvecklingen gått från 1999 då 
barnen i den studien idag är i åren 18- 28 år. Det finns olika typer av matallergi och 
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matintolerans, några av dem är komjölksallergi, laktosintolerans, äggallergi, fisk- och 
skaldjursallergi samt nötallergi. Vilken av dessa som är vanligast är relevant att undersöka 
eftersom det ofta är olika symtom och som snabbt ska kännas igen av anhöriga och vårdpersonal 
så behandling och eventuell utredning kan ske. 

Ett observandum med matöverkänslighet och då framförallt matallergi är att det kan uppkomma 
en så stark allergisk chock, alltså en anafylaktisk chock, så livet kan vara i fara. Det är av stor 
vikt inte bara för den överkänslige utan även för dess anhöriga och vårdpersonal att veta om hur 
de ska handla om en sådan chock utlöses. En allergisk reaktion kan hävas om personen alltid bär 
med sig allergimedicin så att symtomen kan hävas innan de leder till en anafylaktisk chock. 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka hur många människor i åldern 18-28 år som lider utav matöverkänslighet 
och om allergimedicin bärs med dagligen. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur frekvent är matöverkänslighet i Sverige bland människor i åldern 18- 28 år idag? 

Vilken typ av matöverkänslighet är vanligast? 

Hur många av de matöverkänsliga bär med sig någon form utav allergimedicin dagligen? 

 

METOD 

Design 

En empirisk enkätstudie inom det valda ämnet låg till grund för studiens resultat. Författarna 
valde att göra en kvantitativ studie för att kunna samla in data systematiskt och sedan 
sammanfatta dessa i statistisk form (Patel & Davison, 2003). Eftersom studien har 
frågeställningar så kan författarna genom kvantitativ metod få svar på dessa. Studien var ute efter 
ett större antal deltagare utspridda på olika platser så därför passade kvantitativ metod in med en 
enkätstudie (Denscombe, 2009) Det blev en prospektiv tvärsnittsstudie då studien undersöker hur 
något såg ut vid ett specifikt tillfälle (Henricson, 2012). 
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Population och urval 

Populationen i studien är matöverkänsliga i Sverige. Författarna bestämde att inkludera ett 
minimum utav 100 deltagare och det slutade med att 500 personer fick förfrågan om att svara på 
enkäten som sedan stod som grund för studiens resultat. Enligt Ejlertsson (2012), anses en studie 
få högre reliabilitet om antalet deltagare överstiger 50 personer. Därför baseras valet av antal 
deltagare utifrån detta resonemang. I slutändan fick författarna in 229 svar, vilket innebär en 
svarsfrekvens på 45,8 %. Deras egna krav låg på 100 svar, vilket nåddes efter drygt ett dygn. 
Deltagarna hittades elektroniskt genom att en förfrågan om deltagarskap skickades ut i ett 
evenemang på Facebook. Det innebar att ett snöbollsurval användes där författarna bjöd in 
vänner och bekanta som har Facebook och sedan kunde de inbjudna skicka inbjudan vidare till 
sina vänner och bekanta (Bryman, 1997). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 18-
28 år, vara bosatta i Sverige och ha svenska som modersmål. Då det registrerats enkätsvar som 
inte motsvarar inklusionskriterierna raderade författarna dem ifrån programmet så att de 
räknades bort från studien. Författarna valde att studera åldern 18- 28 år eftersom det inte finns 
någon tidigare forskning inom den ålderskategorin. På grund utav etiska skäl valde författarna att 
inte inkludera någon person som inte var myndig. Författarna är själva i åldern för urvalet och 
ansåg då att den ålderskategorin var intressant att följa upp. 

Hög reliabilitet för denna studie innebär att frågorna i enkäten uppfattas så lika som möjligt utav 
samtliga deltagare. Om det lyckas så minimeras spridning av svaren. Hög validitet eftersträvas 
genom att enkätens frågor verkligen handlar om det som undersöks i studien. Det handlar om att 
frågorna ska vara tillförlitliga med hänsyn till studiens syfte. 

  

Instrument  

I första hand undersökte författarna databasen Proqolid för chans till att hitta en redan upprättad 
enkät som kan användas i studien. Databassökningen gav inget resultat som var användbart i 
denna studie. En sökning efter tidigare forskning inom området matallergi skedde och tanken var 
att läsa igenom dess enkäter, men sökningen gav ingen sådan möjlighet. Eftersom databasen och 
tidigare forskning inte gav det resultat författarna önskade så togs konkreta frågor fram genom 
att frågeområden bröts ned. Ejlertsson (2005) användes för att utforma enkäten till studien. 
Författarna gjorde också en enkel sökning via Google och fann en enkät riktad mot ungdomar i 
en studie som pågått under ett antal år med många fler områden än just matallergi. Enkäten 
användes för att ge inspiration i bildandet utav denna studies enkät. Författarna ville ha enkla 
frågor som inte var ledande åt något håll. Se bilaga 1. Enkäten börjar med demografiska frågor 
för att kunna utesluta de deltagare som inte följer inklutionskriterierna för studien. Demografiska 
frågor används också för att kunna göra en överskådning om hur många kvinnor respektive män 
som svarar för att få svar på om en generalisering till populationen är aktuell. Svarsalternativen 
var i form utav frågor på nominal- och ordinalskalenivå. Författarna använde ordet reaktion, inte 
allergisk reaktion, då det senare kan vara svårt att tolka om deltagarna inte är utbildade inom 
sjukvård eller inte fått en diagnos ställd utav en diagnostiker. Författarna ville inte heller rikta in 
sig på att reaktionen ska ha skett under en viss tid tillbaka, för någon som har reagerat på ett visst 
ämne kan ha valt att undvika det ämnet och då blir resultatet missvisande. Deltagarna behöver 
inte ha fått allergin utredd utav en diagnostiker. 
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Genomförande 

Studien började med att tidigare forskning observerades genom vetenskapliga artiklar och 
statistik. En sökning på internet påbörjades där författarna sökte efter en redan färdig och 
utvärderad enkät. När första omgången frågor fanns klara skedde en provundersökning genom ett 
test på några få personer. Ett gott resultat uppvisades och enbart en liten revidering var 
nödvändig innan ytterligare ett test på personer som kunde jämföras med den slutgiltiga 
undersökningsgruppen. Enkäten skickades för etikprövning till Etikkommittén sydost för 
vägledning och råd genom studien utifrån den enkät som komponerades. Författarna har använt 
sig utav SurveyMoneky som är ett enkätprogram som länkas till evenemanget på Facebook. Efter 
att evenemanget skapats så bjöd författarna in vänner och bekanta, som finns på Facebook, 
genom att skicka en separat inbjudan till varje person. Inbjudan innehöll ett informationsbrev och 
en länk till själva enkäten. När personerna fått inbjudan så kunde de komma åt evenemanget och 
sedan bjuda in fler själva. Var och en från urvalsgruppen kunde sedan själva välja om de ville 
delta eller inte genom att klicka på länken, om de valde att delta så kom enkätsvaret att 
registreras i programmet som en siffra och deltagarna förblev anonyma hela tiden. Författarna 
planerade att stänga enkäten senast den 30:e november 2013, men stängde evenemanget den 25 
november efter att de fått in tillräckligt med svar.  

  

Analys 

Författarna har analyserat data med deskriptiv statistik, till varje enkätsvar har författarna gjort 
tabeller och diagram för att påvisa spridningen både i svarande och i procent, detta för att få ett 
lättöverskådligt och lättolkat resultat. Författarna behövde inte analysera varje enkät för sig utan 
SurveyMoneky hade en funktion som sammanställde resultatet, dock så kontrollerades 
enkätsvaren av författarna då vissa deltagare hade svarat på fler frågor än vad som behövdes. 
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Samtliga deltagare gav sitt medgivande att delta i studien genom att klicka på SurveyMoneky 
länken på Facebook. Författarna skickade ut ett evenemang med information om enkäten och vad 
den skulle användas till. Där poängterade författarna även att den var helt frivillig och att 
deltagarna hade full anonymitet genom att det inte gick att spåra vem som lämnat in vilket 
enkätsvar. Helsingforsdeklarationen (1964/2008) beskriver att deltagandet i en studie ska vara 
frivilligt och kan när som helst avbrytas av deltagaren själv. Samtycke ska även ges efter det att 
information om studien framlagts. Materialet som utkommer från enkätundersökningarna 
kommer endast användas i syfte till studien och det är även sekretessbelagt. Varken författarna 
eller deltagarna kan identifiera vilken enkät som hör till vilken person eftersom SurveyMonkey 
automatiskt kodar dem efter nummer.  

 

Det skickades en ansökan till Etikkommittén sydost för rådgivning av enkäten och studien i sin 
helhet. Författarna komponerade ett informationsbrev till deltagarna som kunde tas del av innan 
enkäten svarades på så att alla visste vad som skulle undersökas samt vilka rättigheter de hade. 
Författarna meddelade att full anonymitet rådde genom hela processen och om någon deltagare 
skulle vilja ta del utav studien så fick de höra av sig. Författarna tackade också för deras 
medverkan. 

Resultatet som framkom redovisades och författarna har gjort sitt bästa för att inte vinkla studien 
åt något håll och undvika att egna åsikter speglats i studiens resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTAT 

 Resultatet i denna studie presenteras här genom framför allt diagram, men också i löpande text. 
Det kommer även att finnas en tabell som visar hur många personer som svarat i varje 
åldersgrupp.  

Av de 500 som fick förfrågan om att svara på enkäten så vald
Av dessa 229 uppgav 179 att de är kvinna och 50 att de är man.

 

 Figur 1. Fördelningen mellan kvinno
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Resultatet i denna studie presenteras här genom framför allt diagram, men också i löpande text. 
Det kommer även att finnas en tabell som visar hur många personer som svarat i varje 

Av de 500 som fick förfrågan om att svara på enkäten så valde 229 personer att delta i studien. 
Av dessa 229 uppgav 179 att de är kvinna och 50 att de är man. 

ördelningen mellan kvinnor och män som svarat på enkäten

Resultatet i denna studie presenteras här genom framför allt diagram, men också i löpande text. 
Det kommer även att finnas en tabell som visar hur många personer som svarat i varje 

e 229 personer att delta i studien. 

r och män som svarat på enkäten 



 

Alla åldersgrupper har minst fem svarande, men variationen är stor då åldersgruppen med flest 
svarande har 55 stycken.  

Tabell 1. Åldern på deltag
helheten. I andra kolumnen visas hur många personer so
tredje kolumnen visas hur många procent åldersgruppen utgör utav hela stickprovet

 

 

Resultatet utav den huvudsakliga frågan visade 
(n= 113), medan 116 personer inte har det.

 Figur 3. Fördelningen på hur många som har reagerat mot något 

Ålder:

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

24 år

25 år

26 år

27 år

28 år
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Alla åldersgrupper har minst fem svarande, men variationen är stor då åldersgruppen med flest 

ldern på deltagarna och hur stor del av varje ålderskategori som utgör 
I andra kolumnen visas hur många personer som  svarade i varje åldersgrupp. I 

tredje kolumnen visas hur många procent åldersgruppen utgör utav hela stickprovet

 

Resultatet utav den huvudsakliga frågan visade att 49 % någon gång har reagerat på ett livsmedel 
(n= 113), medan 116 personer inte har det. 

Figur 3. Fördelningen på hur många som har reagerat mot något livsmedel eller inte

Ålder:  Antal (n):  Andel av stickprov: 

18 år 11 4,8 % 

19 år 13 5,7 % 

20 år 24 10,5 % 

21 år 33 14,4 % 

22 år 55 24 % 

23 år 40 17,4 % 

år 13 5,7 % 

25 år 14 6,1 % 

26 år 14 6,1 % 

27 år 7 3,1 % 

28 år 5 2,2 % 

Alla åldersgrupper har minst fem svarande, men variationen är stor då åldersgruppen med flest 

ålderskategori som utgör 
svarade i varje åldersgrupp. I 

tredje kolumnen visas hur många procent åldersgruppen utgör utav hela stickprovet  

49 % någon gång har reagerat på ett livsmedel 

livsmedel eller inte 



 

113 personer har svarat på vad de har reagerat på. De fem vanligaste blev mjölk
frukt (n= 39), nötter (n= 27), övrigt (n= 

                          

 Figur 4. De olika livsmedel

 

35,4 % av deltagarna angav att de använder någon form utav allergimedicin. Det innebär 
flertalet utav de som uppgett att de reagerat på något inte använder allergimedicin. Ja 
och nej (n= 73) 

  Figur 5. Användande utav allergimedicin
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113 personer har svarat på vad de har reagerat på. De fem vanligaste blev mjölk
frukt (n= 39), nötter (n= 27), övrigt (n= 23), och vete (n= 16).  

olika livsmedel som deltagarna har reagerat på. 

35,4 % av deltagarna angav att de använder någon form utav allergimedicin. Det innebär 
flertalet utav de som uppgett att de reagerat på något inte använder allergimedicin. Ja 

nvändande utav allergimedicin 

113 personer har svarat på vad de har reagerat på. De fem vanligaste blev mjölk- laktos (n= 52), 

35,4 % av deltagarna angav att de använder någon form utav allergimedicin. Det innebär  att 
flertalet utav de som uppgett att de reagerat på något inte använder allergimedicin. Ja  (n= 40) 



 

Av de som använder allergimedicin så kryssades varje svar
vanligaste formen är tabletter (n= 33), därefter kommer spruta (n= 4) och dessutom har ett antal 
valt alternativet övrigt (n= 3). 

  Figur 6. Olika sorters allergimedicin som används

 

 

Sista frågan gav ytterligare information om allergimedicinen, d.v.s. om
Det vanligaste är att den inte bärs med (n= 25), men även några har uppgett att de bär med sig sin 
medicin varje dag (n= 15). 

  Figur 7. Hur många utav deltagarna som bär med sig sin allergimedicin 
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Av de som använder allergimedicin så kryssades varje svarsalternativ minst tre gånger. Den 
vanligaste formen är tabletter (n= 33), därefter kommer spruta (n= 4) och dessutom har ett antal 

 

rters allergimedicin som används 

Sista frågan gav ytterligare information om allergimedicinen, d.v.s. om den bärs med eller inte. 
Det vanligaste är att den inte bärs med (n= 25), men även några har uppgett att de bär med sig sin 

ur många utav deltagarna som bär med sig sin allergimedicin 

alternativ minst tre gånger. Den 
vanligaste formen är tabletter (n= 33), därefter kommer spruta (n= 4) och dessutom har ett antal 

den bärs med eller inte. 
Det vanligaste är att den inte bärs med (n= 25), men även några har uppgett att de bär med sig sin 

ur många utav deltagarna som bär med sig sin allergimedicin  dagligen 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det finns för och nackdelar med att använda kvantitativ metod till den här studien. Då författarna 
tyckte att fördelarna övervägde nackdelarna så valdes denna typ av metod. Fördelen med att 
använda kvantitativ metod är att du kan inkludera fler individer och du får data som endast är 
mätbar som du inte kan lägga någon egen värdering i (Bryman, 1997). Med tanke på att det var 
hyfsat ont om tid och författarna prioriterade att få in mer svar så användes Facebook och 
inbjudan gick i första hand till vänner och bekanta. Om enkäten istället delats ut i pappersformat 
tror författarna att de inte hade fått in lika många svar. Därefter kunde de inbjudna personerna 
bjuda in deras vänner och bekanta, vilket resulterade i att författarna inte hade en relation med 
alla deltagarna. Det var svårt att nå ut geografiskt till hela Sverige pga. den korta tiden och 
bristen på engagemang från vänner och bekanta. Eftersom författarna använde sig av ett 
snöbollsurval för att bjuda in vänner och bekanta genom Facebook och att de inte kunde spåra 
vart i Sverige personerna bodde så vart det svårt att se hur spridningen såg ut geografiskt. 
Troligtvis är spridningen begränsad till södra Sverige eftersom författarna bodde där och har 
mestadels av sina vänner och bekanta boende där. Sedan var det inte jämnt fördelat mellan kön 
och ålder. Dessa aspekter som tagits upp i stycket kan ha påverkat studiens tillförlitlighet och 
generaliserbarhet negativt. Om studiens spridning hade varit jämnt fördelad över ålder, kön och 
Sverige hade den möjligtvis kunnat generaliseras gentemot liknande studier (Bryman, 1997). 

Författarna är fortfarande eniga om att enkäter var det bäst lämpade instrumentet för att samla in 
fakta till studiens resultat. Studien handlade om att samla in information utifrån befolkningen vid 
ett specifikt tillfälle för att sedan kunna svara på studiens syfte. Denna typ av undersökning är en 
utav grundvalen i kvantitativ forskning och författarna anser att enkäterna tjänade sitt syfte 
(Bryman, 1997).  

När det kommer till enkäten så hade det varit till författarnas fördel att testa även den 
elektroniska varianten, då test enbart gjordes på enkäten i pappersform. Det fanns små detaljer 
som de hade ändrat på ifall de testat den innan publicering. Det finns egentligen ingen nackdel 
med att testa, så varför det inte gjordes går inte att ge svar på.  

Det hade varit intressant för studiens resultat ifall de som kryssade i kategorin “Övrigt” hade 
kunnat skriva själva vad övrigt betyder för dem. Att denna kategori skulle bli så stor kunde inte 
författarna tänka sig i början. 

Efter att enkäten övergått från pappersform till elektronisk upptäcktes senare att det enbart gick 
att kryssa för ett alternativ under fråga nummer 6, vilket gjorde att de allergiker som använder 
både tabletter och spruta enbart kunde välja ett utav dem. När frågan kom om hur deltagarna 
skulle svara, så uppgav författarna att de skulle ange den medicin som de använder sig utav mest. 
Detta innebär att resultatet blev något missvisande i slutändan. En annan fundering som dykt upp 
var svarsalternativen på fråga nummer 4 där ordet gluten inte fanns med utan författarna valde att 
använda sig utav alternativen vete och andra sädesslag. Detta gjordes för att det inte skulle skapa 
någon förvirring om hur man definierar allergi mot vete då både glutenintolerans och celiaki 
används. 
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SurveyMonkey är simpelt uppbyggd, lätt att sätta sig in i och enkel att skapa enkäter i. Du får 
sedan en bra överblick över dina enkätsvar genom färdiga stolpdiagram. Dock är det viktigt att 
kontrollera svaren för varje enkät så att inklusionskriterierna följs. Något som missades innan 
enkäten publicerades var att det fanns en gratis- och en betalversion. Gratisversionen gav bara 
insikt i de hundra första enkätsvaren, sedan blev författarna tvungna att lösa avgift för att kunna 
färdigställa studien med alla inkomna svar.   

Författarna tänkte sig själva att de varit tillräckligt tydliga att vid ett flertal nej- svarande så 
behövde deltagaren inte gå vidare och svara på nästa fråga, men så var inte fallet. Det innebar att 
126 svarat att de reagerat på något ämne, men 127 svarat på vad de reagerat på. Likaså har 48 
personer svarat att de använder någon form utav allergimedicin medan 49 personer svarat på 
vilken sort de använder, sedan har 56 personer svarat på om de bär med sig denna medicin eller 
inte. En spärr hade varit aktuell. Att denna spärr inte finns gjorde att författarna fått gå igenom 
enkäterna och letat upp de deltagare som svarat på för många frågor. De har sedan uteslutit de 
extra svar de fått av de deltagare som gått vidare i enkäten även fast författarna tackade för deras 
medverkan. Detta gjordes för att få ett mer trovärdigt och korrekt resultat. För att försöka 
eliminera detta stod det vid de olika svarsalternativen “Ja- gå vidare till nästa fråga” och “Nej- 
tack för din medverkan”.  

Internt bortfall kunde enkelt elimineras genom att en person inte kunde skicka in enkäten utan att 
ha svarat på grundfrågorna.  

 

Resultatdiskussion 

Frekvens 

Enligt denna studie har 49,3 % utav deltagarna någon gång reagerat på ett ämne de ätit. 
Matallergi är bland de vanligaste allergierna och ses nu för tiden som ett växande hälsoproblem. 
Det handlar då inte bara om att allergierna ökar utan också om riskerna vid en eventuell reaktion. 
Andra studier har tidigare fått fram att drygt 30 % lider utav matöverkänslighet, men dess 
kriterier kan ha sett annorlunda ut. Denna studie uppvisar alla personer som någon gång känt av 
en bieffekt utav ett ämne, inte enbart de som fått diagnosen matallergi eller matintolerans. Enligt 
Food Standards Agency i Storbritannien lider enbart 1- 2 % av alla vuxna medborgare utav 
genuin matallergi, då är inte intoleranser inräknade. Denna siffra är dock mycket låg vid 
jämförelse av de andra siffrorna som hittats och resultatet utav denna studie (Galloway, 2012). 
Slutsatsen som kan dras utifrån dessa siffror är att matöverkänslighet är ett växande problem. 
Kaya, Erkocoglu, Civelek, Cakır & Kocabas (2013) har genomfört en studie i Turkiet på 
ungdomar. Studien genomfördes för att kontrollera hur många som faktiskt lider utav 
diagnostiserad matöverkänslighet efter att det har ökat i västvärlden. De kunde sedan dra 
slutsatsen att 0,15 % lider utav diagnostiserad matöverkänslighet. När enkäterna kom in fick de 
ett resultat på 11,2 %. Skillnaden beror på att överkänslighetstester genomfördes för att enbart få 
fram de som har en konstaterad matöverkänslighet. Det framkommer dock inte om deras studie 
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ser över både allergier och intoleranser. Slutsatsen de drog var att medborgare i Turkiet inte lider 
utav matöverkänslighet i lika stor utsträckning som länder i västvärlden (ibid.).  

I denna studie framkom att det som flest personer är överkänsliga emot är mjölk- laktos, frukt, 
nötter, övrigt och vete. Fyra stycken utav dessa matsorter är inte något som förvånat författarna, 
men den femte blev en överraskning, denna femte kategori är övrigt. Vilka livsmedel som döljer 
sig där är enbart något som går att gissa sig till. Författarna har dock ingen bra gissning själva. I 
Turkiet är det istället vanligt att vara överkänslig mot äggvita, choklad, nötter, svartpeppar och 
jordgubbar. Det som är värt att notera här är att varken mjölk- laktos eller vete finns med på den 
turkiska studiens topp fem (Kaya et al., 2013). Kan det vara därför som överkänslighet ökar i 
västvärlden? Av någon anledning blir vi mer och mer känsliga mot mjölk- laktos och vete. Enligt 
Galloway (2012) är det överkänslighet mot mjölk- laktos som är vanligast. Vårt land Sverige kan 
lättare jämföras med Storbritannien än Turkiet när det kommer till både kultur och miljö, vilket 
också kan läsas i dessa nämnda studier. Det är troligen därför denna studies resultat är mer 
mätbart med studien från Storbritannien än den från Turkiet. 

För att göra ytterligare en tolkning så kan resultatet i fråga fem kopplas in. Den handlar om hur 
många som använder någon medicin mot sina besvär. Där har 35,4 % svarat att de använder 
någon form utav medicin. Det kan då jämföras till hur många som led utav överkänslighet i slutet 
på 90- talet, som enligt Kristjansson et al. (1998) var 30 % hos barn. Dessa barn är idag vår 
målgrupp. Om en person enbart reagerat på liten basis mot ett ämne en gång, så är chansen stor 
att denna inte har medicin. Om personen däremot har reagerat vid flertal tillfällen, fått en diagnos 
eller enbart reagerat mot exempelvis nötter (som kan ge svårare reaktioner) så har denne 
införskaffat medicin mot överkänslighet. Det kan innebära att de personer som uppgett att de 
reagerat mot något ämne (49,3 %), men sedan inte använder någon form utav medicin (17 %) 
inte har en tillräcklig överkänslighet som har betydande för denna studie. Det kan handla om en 
reaktion som barn, som sedan inte har upprepat sig igen. 

Miljö och levnadssätt 

Städar vi oss till våra allergier och intoleranser? Enligt Tan, Ellis, Saffery & Allen (2011) har 
utvecklingen utav överkänslighet gått för snabbt för att det ska handla om en genetisk förändring 
hos oss människor, utan det måste vara miljön som påverkat. De resonerar vidare om det kan 
vara så att det är de människor som redan har en genetisk risk till att utveckla en allergi eller 
tolerans som påverkas utav miljön och då utvecklar denna. Det som ofta diskuteras är påverkan 
från vitamin D, rökning, mikroorganismer och luftföroreningar. En svensk studie har kommit 
fram till att barn som fått tillsatt vitamin D har en lägre risk för att utveckla allergier och 
intoleranser (ibid.).  

 

Luftföroreningar kan vi enkelt binda ihop med djur och natur. På landsbygden är luften friare 
från föroreningar och de som växer upp utanför en stad umgås många gånger mer med djur. Att i 
unga år komma i kontakt med djur anses vara en fördel för att inte utveckla någon allergi. Av 
tidigare studier har det kommit fram att barn som kommit i kontakt med djur och, eller, växt upp 
på landsbygden har mindre risk att utveckla överkänslighet. Det beror på den mikrobiologiska 
koloniseringen som påverkar hur immunsystemet reagerar mot matproteiner. Redan under 
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graviditeten kan en kvinna påverka om hennes barn ska bli utan överkänslighet genom att själv 
spendera mycket tid på landsbygden kring bondgårdar (Hong & Wang, 2012).  

Enligt den senaste forskningen angående renlighetshypotesen så finns det inte mycket bevis som 
visar på att just renligheten har en stor bidragande faktor till utvecklande utav allergier. 
Renlighetshypotesen relaterar dock till tidig kontakt med olika livsmedel och menar nu också på 
att det är viktigt att behålla denna kontakt livet ut. I Sydamerika är standarden och välfärden 
lägre än här i Sverige och de lider utav både astma och allergier som kan bero på att de utsätts för 
många infektioner. Renlighetshypotesen är långt ifrån förkastad (Brooks, Pearce & Douwes, 
2013). 

Andra faktorer som kan spela in är om en person är för tidigt född, har låg födelsevikt, sover 
kortare perioder än vad kroppen behöver, äter syrahämmande läkemedel, kommer från en viss 
del utav världen och är kille (Hong & Wang, 2012).  

Kost 

Något som har kommit fram längs vägen är hur vår kost påverkar oss till att utveckla allergier. 
Det har gjort en bondgårdsstudie som visar betydelsen utav fettkvalitet påverkar oss, inte bara 
den lantliga miljön. Studien baserades på bondgårdsmammor och kontrollmammor som under 
sina graviditeter och de första amningsmånaderna åt olika slags fetter. Bondgårdsmammorna åt 
smör, fullfeta mjölkprodukter och hade ett högre intag utav mättande fettsyror medan 
kontrollmammorna åt margarin och mejeriprodukter med reducerad fetthalt. När barnen sedan 
fötts och fyllt 18 månader så hade inga utav barnen som växt upp på bondgård någon form utav 
allergi medan åtta av 37 barn som inte växt upp på bondgård hade utvecklat allergier eller 
intoleranser. Detta kan vara ett resultat utav både miljö och kost (Jonsson & Sandberg, 2012). 

Det finns viss forskning om hur olika livsmedel påverkar uppkomst utav överkänslighet efter hur 
tidigt detta livsmedel introduceras i en persons liv. När detta diskuteras handlar det vanligast om 
ägg, nötter, vete och komjölk (Hong & Wang, 2012). Det är oklart hur den tidiga introduktionen 
utav olika livsmedel hjälper immunsystemet, men flera olika författare är överrens om att det 
hjälper mot flera olika intoleranser och allergier (Jonsson & Sandberg, 2012). 

Om en person äter mycket snabbmat så kan överkänslighet mot mat uppkomma lättare. Dieten 
har en stor påverkan på hur kroppen mår och fungerar sedan därefter. Snabbmat och västvärlden 
går hand i hand, så det kan vara en förklaring till varför människor i västvärlden är mer 
överkänsliga än i andra delar utav världen (Ellwood, 2013). 
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Slutsats 

Knappt hälften av de personerna som deltagit i denna studie har någon gång reagerat på ett 
livsmedel. Sedan har drygt 35 % uppgett att de använder någon form utav allergimedicin mot 
livsmedel, vilket är den siffra som finns i den svenska studien på 90- talet. Det innebär att 
människor i västvärlden är mer matöverkänsliga nu än någonsin och trenden fortsätter att 
eskalera. Renlighet och matvanor är troligen orsaker till detta växande hälsoproblem. Om det 
finns en ärftlighet så behövdes det ändå något som triggar igång utvecklingen och det är 
västvärldens vardag.  

 

Förslag till vidare forskning  

Det som skulle behövas få fram är mer förklaringar till varför fler och fler blir överkänsliga och 
vad som ska hjälpa för att komma tillbaka till ett mer allergifritt samhälle. Det behövs riktlinjer 
för nyblivna föräldrar om matvanor för deras nyfödda. Vuxna människor behöver också hjälp 
med matvanor, vilket borde vara en självklarhet i vårt moderna samhälle.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 s. 1 (2) 

En studie om födoämnesallergi hos unga vuxna 
(18-28 år) 

Svara på frågorna med ett X i rutan eller vad som 
frågan kräver. 

1. Kön 

  Kvinna 

  Man 

2. Ålder.................. 

3. Har du vid något tillfälle reagerat på någonting 
du ätit? 

  Ja (gå vidare till fråga 4) 

  Nej (tack för din medverkan) 

4. Vilket födoämne var det du reagerade på (flera alternativ kan kryssas i)? 

  Mjölk – laktos   Soja 

  Mjölk – protein   Sesam 

  Ägg   Frukt 

  Fisk   Tomat 
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Bilaga 1 s. 2 (2)         

     Skaldjur   Nötter 

  Vete   Mandel 

  Andra sädesslag   Övrigt 

5. Använder du någon typ av allergimedicin? 

  Ja (gå vidare till fråga 6) 

  Nej (tack för din medverkan) 

6. Vilken typ? 

  Spruta 

  Tabletter 

  Övrigt 

7. Bär du alltid med dig medicinen? 

  Ja 

  Nej   

Tack för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar Amanda & Emilia 

  


