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Sammanfattning  

Bakgrund Födoämneskänslighet är ett växande samhällsproblem och har ökat internationellt 

de senaste åren samt tenderar att fortsätta öka. Det finns även en ökad trend i samhället där 

folk väljer att äta mjölk- och glutenfri mat.  

Syfte Syftet med uppsatsen var att undersöka förekomst av upplevd födoämneskänslighet hos 

individer från 15 års ålder i Sverige, även identifiera eventuella skillnader i förekomst 

beroende på kön, ålder, utbildning och boendeformer med fokus på födoämnena laktos, 

mjölkprotein och gluten. Två ytterligare syften var att undersöka om det fanns någon skillnad 

mellan andelen som rapporterade upplevd födoämneskänslig respektive diagnostiserad 

födoämneskänslighet och deltagarnas upplevelse av tillgänglighet och variation gällande 

ersättningsprodukter.  

Metod Kvantitativ undersökningsmetod med bekvämlighetsurval användes där en 

webbaserad enkät skickades ut via Facebook. Dataanalys gjordes med IBM SPSS statistics 24 

där chitvåtest, Kruskal-Wallis test och Mann-Whitneys U-test användes med en 

signifikansnivå på <0,05.  

Resultat Totalt insamlades 173 svar. Kvinnorna upplevde födoämneskänslighet i större 

utsträckning än män (p=0,006) även mot laktos (p=0,040) respektive mjölkprotein (p=0,020). 

Det fanns en skillnad mellan deltagarna som upplevde känslighet och de som hade en 

fastställd diagnos (p<0,001). Det fanns en tendens att de äldre deltagarna upplevde känslighet 

mot mjölkprotein i större utsträckning än de yngre deltagarna (p=0,050). Ingen signifikant 

skillnad gällande utbildning fanns. Jämförelser mellan de olika boendeformerna upptäckte ett 

antal signifikanta skillnader för känslighet mot de olika födoämnena.  

Slutsats Kvinnor upplever födoämneskänslighet i större utsträckning än män, samma resultat 

gällde specifikt för födoämnena laktos och mjölkprotein vilket överensstämmer med tidigare 

forskning. För de andra demografiska grupperna var resultaten inte i enlighet med tidigare 

studier. Gällande ersättningsprodukter visade resultatet att det kan finnas en efterfrågan på 

ökad variation, men fler studier krävs för att veta inom vilka områden variation eventuellt 

saknas.  

 

 

 

  

 



 

 
 

Abstract  
 

Background Food sensitivity is a growing societal problem and has increased internationally 

over the recent years and tends continue to increase. There is also a growing trend where 

people choose milk- and gluten free food. 

Purpose To investigate the occurrence of food sensitivity among the Swedish population 

aged 15 years and older, also identify differences depending on gender, age, education and 

resident focusing on lactose, milk protein and gluten. Two other purposes were to investigate 

if there were any differences between the reported food sensitivity and diagnosed food 

sensitivity and the participants’ opinions on availability and variation of replacement 

products. 

Method Quantitative method was used and data was collected with a web-based 

questionnaire sent via Facebook. Data analysis were done using IBM SPSS statistics 24 where 

Chi-square test, Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U-test were used with a significant 

level of <0,05.  

Results A total of 173 answers were collected. There was a significant difference between 

women and men, where more women experienced food sensitivity (p=0,006), which also was 

found for sensitivity against lactose (p=0,040) and milk protein (p=0,020). Significantly more 

participants experience food sensitivity compared to those diagnosed (p<0,001). There was a 

possible tendency that older participants experience sensitivity against milk protein to a 

higher degree then the younger participants’ (p=0,050). No significant differences within 

education were found. A comparison within resident showed different results depending on 

lactose, milk protein and gluten.         

Conclusion More women than men experience food sensitivity, this was also shown 

specifically for lactose and milk protein, which is consistent with previous studies. For the 

other demographic groups, the results were not consistent with previous studies. Regarding 

replacement products, the results showed that there might be a demand for increased 

variation, but more studies are required to investigate in which areas there could be a lack of 

variation.  
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1. Bakgrund  
Födoämneskänslighet och födoämnesallergi är ett omtalat ämne i dagens samhälle. Det är ett 

växande samhällsproblem och har visat sig öka internationellt de senaste åren både hos barn 

och vuxna, samt tenderar att fortsätta öka (1). Enligt National Institute of Allergy And 

Infectious Diseases (NIAID) beskrivs födoämnesallergi som en negativ hälsoeffekt av att 

immunförsvaret aktiveras av ett specifikt födoämne, detta kan vara både IgE-medierade och 

icke-IgE-medierade reaktioner (2). Reaktioner mot specifika födoämnen kan även uppstå utan 

att immunförsvaret aktiveras och kallas då intoleranser (3). I denna uppsats undersöktes både 

födoämnesallergier samt intoleranser, och begreppet födoämneskänslighet används som ett 

samlingsnamn för båda. I delar av uppsatsen skrivs det om diagnostiserad och 

självrapporterad födoämneskänslighet vilket innebär att individen har rapporterat känsligheten 

själv (kan vara både upplevd och diagnostiserad), respektive att individen har en bekräftad 

diagnos från sjukvården.  

 

Anledningar till att födoämneskänslighet uppstår varierar. Framförallt verkar genetik vara 

betydande, men även miljöfaktorer verkar vara väsentliga till att födoämneskänslighet uppstår 

(4). Förutom fysiska faktorer tenderar psykiska faktorer och framförallt kronisk stress vara en 

riskfaktor för utveckling av födoämneskänslighet, främst i mag-tarmkanalen (5). Vissa 

födoämneskänsligheter har visat sig kunna växa bort med åldern, framförallt överkänslighet 

mot ägg (1) soja (6) och mjölkprotein (7).  

 

Symptomen som kan uppstå vid födoämneskänslighet varierar, de kan vara mildare som 

exempelvis magsmärtor och gasbildningar, men kan även resultera i anafylaktisk chock vilket 

kan vara livshotande (8). Av individer som dog av anafylaktisk chock under åren 1999–2010 i 

USA var 6,7% orsakade av födoämnen (9). Den mest säkra och effektiva behandlingen mot 

födoämneskänslighet idag är att utesluta livsmedel som orsakar symptom, så kallad 

uteslutningsdiet (8). Ett problem med uteslutningsdieter är att de ökar risken för bristande 

energi- och näringsintag (10). Förutom fysiska symtom upplever individer med 

födoämneskänslighet sämre livskvalitet jämfört med individer utan (11). Därutöver upplevs 

livskvalitén vara sämre för hela familjer om ett barn har födoämneskänslighet (12). En 

kvalitativ studie visade att livsmedelsval blir mer problematiska för individer med en 

födoämneskänslighet, där deltagarna upplevde att priserna för mat och färre 

livsmedelsalternativ var problem, samt att planering av måltider och matinköp upplevdes 

kräva mycket tid och engagemang (13).  

 

Enligt livsmedelsverket har ungefär 15% av den svenska befolkningen någon form av 

födoämneskänslighet (14). I Sverige antas 4-10% av den vuxna befolkningen vara 

laktosintoleranta och 0,1-0,2% har en överkänslighet mot mjölkprotein (15). Av hela Sveriges 

befolkning antas 2% vara överkänsliga mot gluten där spannmålsallergi inte är inräknad enligt 

livsmedelsverket (16). Det finns även en trend att äta mjölk- (17) och glutenfritt (18), vilket 

tros öka antalet individer som utesluter dessa födoämnen från sin kost. Dessutom, när 

självrapporterad födoämneskänslighet mot komjölk, ägg, jordnötter, fisk, skaldjur och alla 

födoämnen undersöktes, visades att andelen vuxna och barn som självrapporterade känslighet 

var mycket högre än andelen som visade allergi på objektiva tester (19). Även tidigare 

forskning i Sverige visar att självrapporterad födoämneskänslighet är högre än diagnostiserad 

födoämneskänslighet (20, 21). Dessutom visar en nederländsk studie att självrapporterad 
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födoämneskänslighet mot gluten är högre än diagnostiserad (22). Det är möjligt att individer 

med upplevd födoämneskänslighet känner samma besvär som individer med en 

diagnostiserad och därmed är det troligt att samma behandling används. 

 

En stor del av de tidigare studierna undersöker endast skillnaden i förekomst av 

självrapporterad och diagnostiserad födoämneskänslighet i hela grupper, medan det endast 

finns få studier där man undersökt skillnader i förekomst uppdelat på kön (23). Dessa är 

dessutom gjorda för mer än 10 år sedan och endast en utfördes i Sverige. Studier som 

undersökt skillnader i förekomst av födoämneskänslighet i andra undergrupper, som ålder, 

utbildning och boendeformer, är ännu mer begränsat. Det är därför av intresse att undersöka 

ämnesområdet för att upptäcka eventuella förändringar gällande skillnader mellan kön, samt 

belysa några övriga demografiska skillnader i Sverige.  

 

2. Syfte  
Syftet med uppsatsen var att undersöka förekomst av upplevd födoämneskänslighet hos 

individer från 15 års ålder i Sverige, även identifiera eventuella skillnader i förekomst 

beroende på kön, ålder, utbildning och boendeformer med fokus på födoämnena laktos, 

mjölkprotein och gluten. Två ytterligare syften var att undersöka om det fanns någon skillnad 

mellan andelen som rapporterade upplevd födoämneskänslig respektive diagnostiserad 

födoämneskänslighet och deltagarnas upplevelse av tillgänglighet och variation gällande 

ersättningsprodukter.  

 

3. Metod  
 

3.1 Metodval 
För att besvara uppsatsens syfte valdes en kvantitativ undersökningsmetod, detta eftersom stor 

mängd data kan samlas in och standardiseras för att sedan användas i statistiska test (24, s.75).  

En webbaserad enkät som delades på Facebook (https://www.facebook.com/) användes för 

datainsamling. Detta för att nå så många som möjligt över en stor geografisk yta, samtidigt 

som det var en tidseffektiv insamlingsmetod. Utifrån insamlad data blev det möjligt att utföra 

analyser för att identifiera eventuella skillnader i födoämneskänslighet samt göra en 

sammanställning över deltagarnas uppfattning kring tillgänglighet och variation av 

ersättningsprodukter. Ersättningsprodukter definieras i den här uppsatsen som produkter som 

ersätter laktos, mjölkprotein eller gluten, exkluderat produkter som är naturligt fria från dessa 

födoämnen. 
 

3.2 Urval och rekrytering   
Urvalet var ett bekvämlighetsurval (24) eftersom tiden för uppsatsen var begränsad. Deltagare 

rekryterades genom att en enkät delades på författarnas Facebook samt i Facebookgruppen 

”Allergi-Mat och Bak”, som vid tillfället hade 1168 medlemmar. Vid publiceringen skrevs 

även en uppmaning om att dela enkäten vidare för att möjliggöra spridning till fler. Enkäten 

fanns tillgänglig i elva dagar och under denna tid besvarades den 173 gånger. 

 

https://www.facebook.com/
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Urvalsgruppen var bred eftersom stor mängd data önskades. För att delta var det nödvändigt 

att ha tillgång till Facebook samt att förstå svenska. Personer som exkluderades från 

uppsatsen var de som inte fyllt 15 år, detta för att undvika kravet på samtycke från målsman 

(25).  

 

För att undvika internt bortfall var enkätfrågorna obligatoriska vilket innebar att det inte var 

möjligt att skicka in sina svar innan alla frågor var besvarade. Det externa bortfallet var 

omöjligt att undersöka då rekryteringsmetoden innebar en svårighet att veta vem som hade 

sett enkäten men valt att ändå inte svara.  

  

3.3 Tillvägagångssätt   
Enkäten utformades genom att formulera frågor och svarsalternativ som skulle bidra till att 

besvara syftet med uppsatsen. För att göra passande formuleringar togs synpunkter emot både 

från handledare, studiekamrater och från deltagare i en pilotstudie. Pilotstudien utformades i 

Google Formulär (https://docs.google.com/forms/) och genomfördes av elva deltagare, både 

med och utan högskoleutbildning, som gav återkoppling kring frågorna och svarsalternativen. 

Insamlade data från pilotstudien överfördes till Microsoft Excel 2016 (Excel) samt IBM SPSS 

Statistics 24.0 (SPSS). Efter detta reviderades enkäten genom att formuleringar av vissa 

frågeställningar och svarsalternativ ändrades för att bli enklare att förstå.  

 

Den färdiga enkäten (Bilaga 1) utformades i Google Formulär och innehöll tre 

huvudkategorier för att kunna besvara uppsatsens syfte: bakgrundsfrågor, frågor angående 

födoämneskänslighet och frågor angående ersättningsprodukter. Sju frågor hade en sjugradig 

likertskala där ytterligheterna varierade beroende på frågan. För tre av frågorna var 

ytterligheterna 1=instämmer inte alls och 7=instämmer helt (Bilaga 1). Alla frågor var 

obligatoriska förutom en frivillig öppen fråga i slutet där deltagarna kunde ange ytterligare 

synpunkter. Detta för att inte gå miste om information som deltagarna eventuellt ville dela 

med sig av.  

 

3.4 Databearbetning och analys   
 

3.4.1 Databearbetning 

Data bearbetades i Excel där korta rubriker utformades för varje fråga, och alla svarsalternativ 

kodades till siffror istället för ord. För flervalsfrågan gällande diagnos skapades en egen 

variabel för varje svarsalternativ. Alla kodningar gjordes för att möjliggöra analys av data i 

SPSS.  

 

På frågan om vilket kön deltagarna hade var det en person som svarade ”Annat”. Detta 

innebar att underlaget blev för litet för att kunna användas som en egen grupp och därför 

exkluderades gruppen ”Annat” när kön jämfördes, vilket resulterade i ett internt bortfall. När 

andra variabler än ”Kön” jämfördes inkluderades svar från denne deltagare.  

 

https://docs.google.com/forms/
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Svarsalternativen gällande utbildning delades till två grupper: ”Icke högskole-

/universitetsutbildning” där ”Grundskola/folkskola”, ”Realskola/tvåårig 

gymnasieutbildning”, ”Treårig gymnasieutbildning” och ”Eftergymnasial 

utbildning/yrkesutbildning (minst 1 år)” ingick, samt ”Högskole-/universitetsutbildning” där 

”Högskole-/universitetsutbildning 2 år eller kortare” och ”Högskole-/universitetsutbildning 

längre än 2 år” ingick. 

 

Variabeln ”Ålder” var i kvotskala och eftersom denna data inte var normalfördelad användes 

centralmåttet median och spridningsmåtten 25:e och 75:e percentilerna. För att analysera data 

delades ålder i två undergrupper, ”≤ 34 år” och ”≥ 35 år”. Anledningen till just denna 

indelning berodde på att det ansågs finnas en skillnad i hur data fördelades före och efter 34 

respektive 35 år, där datan var tätare fördelad före 34 år och mer utspridd efter 35 år (Bilaga 

2), dessutom fanns ett intresse att jämföra just dessa grupper. 

 

Svarsalternativen till frågan gällande hur länge deltagarna har upplevt en känslighet delades 

till två grupper. I gruppen ”Upplever känslighet” ingick ”Mindre än 1 år”, ”Mellan 1-2 år”, 

”Mellan 3-5 år” och ”Mer än 5 år”. I gruppen ”Upplever ingen känslighet” ingick ”Jag 

upplever ingen känslighet”. Grupperingen gjordes för att tydliggöra hur många som upplevde 

respektive inte upplevde någon känslighet, samt för att möjliggöra analysering för att se om 

det fanns skillnader beroende på de valda demografiska faktorerna.  

  

3.4.2 Dataanalys 
Alla grupper som jämfördes hade nominal- eller ordinalskala och därför utfördes icke-

parametriska test vid analyserna (26). Chitvåtest användes vid jämförande av två variabler där 

data var nominalskala, vilket var när bakgrundsfrågorna jämfördes mot ”Upplever/Upplever 

ingen känslighet”. Kruskal-Wallis test användes när fler än två variabler jämfördes och data 

var fördelad på ordinalskala, vilket var när upplevd känslighet mot laktos, mjölkprotein 

respektive gluten, jämfördes mot alla boendealternativ.  Mann-Whitneys U-test användes för 

att jämföra två variabler där ena variabeln hade ordinalskala. Dessutom användes Mann-

Whitneys U-test efter Kruskal-Wallis test för att jämföra två svarsalternativ åt gången, vilket 

blev nödvändigt när de olika boendealternativen jämfördes med de olika födoämnena som 

deltagarna upplevde att de reagerade mot. Vid alla tester bestämdes signifikansnivån till 

<0,05.  

 

Den avslutande öppna frågan fick endast 9 svar, vilka huvudsakligen belyste andra 

födoämnen deltagare reagerade på. Eftersom svaren från denna fråga var få och inte gav 

tillräcklig information för att bidra till att besvara syftet, analyserades dessa inte. Fråga 6, 9, 

10 och 13 (Bilaga 1) exkluderades från uppsatsens resultatdel efter utförda analyser då de inte 

ansågs bidra till att besvara syftet.  
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3.5 Etiska aspekter   
Informerat samtycke inhämtades genom att i enkätens början informera om att deltagandet var 

frivilligt, anonymt och att det var möjligt att avbryta när som helst (Bilaga 1). Deltagarna 

informerades även om vad syftet med undersökningen var samt att insamlad data endast 

skulle användas till denna uppsats. Dessutom fanns kontaktinformation till författarna av 

uppsatsen.  

 

Det fanns en risk att deltagarna kunde uppfatta vissa frågor som känsliga då mycket handlade 

om deras egna eventuella känsligheter. Dessutom kunde det uppfattas tvingande att det inte 

var möjligt att skicka in enkäten om någon av frågorna inte besvarades. Trots detta bedömdes 

undersökningen som helhet att inte vara av etisk känslig karaktär då deltagandet var helt 

frivilligt samtidigt som svaren var anonyma.  

  

3.6 Förförståelse 
Vi som skrev uppsatsen hade en förförståelse gällande ämnet födoämneskänslighet eftersom 

vi studerade 6:e terminen på kostvetarprogrammet vid Umeå Universitet samt att båda hade 

ett matintresse. För att undvika att ställa ledande frågor och använda ett avancerat språk 

arbetades det noggrant med utformningen av enkäten. Dessutom fanns ett fokus på att vara 

objektiva vid analys av data och när uppsatsen skrevs, allt för att undvika att förförståelsen 

skulle påverka uppsatsen.  
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4. Resultat  
 

4.1 Deltagarna i undersökningen  
Totalt besvarades den internetbaserade enkäten 173 gånger (Tabell 1). Av deltagarna 

utgjordes majoriteten av kvinnor. Deltagarnas medianålder var 27 år där 25:e percentilen var 

22 år och 75:e percentilen var 45,5 år. Minimumåldern var 15 år och maximumåldern var 74 

år (Bilaga 2). 65,3% av deltagarna var 34 år och yngre. Av deltagarna hade majoriteten ingen 

högskole-/universitetsutbildning. Flest deltagare bodde i stad, färre bodde på landsbygd och 

minst bodde i samhälle eller mindre samhälle, vilka var jämt fördelade.  

 

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer presenterat i antal och procent om deltagarna (n=173) som deltog i en 

internetbaserad enkätundersökning om upplevd födoämneskänslighet. Sverige. Våren 2018.   

 ANTAL (N) PROCENT (%)  

KÖN     
KVINNA  
MAN   
ANNAT   

138 
34 
1 

79,8 
19,7  
0,6 

ÅLDERSGRUPPER     
≤ 34 
≥ 35 

113 
60 

65,3 
34,7 

UTBILDNING    
*ICKE HÖGSKOLE-/ 
UNIVERSITETSUTBILDNING  
**HÖGSKOLE-/UNIVERSITETSUTBILDNING  

111 
 
62 

64,2 
 
35,8 

BOENDEFORMER   
STAD (MER ÄN 40000 INVÅNARE) 
SAMHÄLLE (5000-39999 INVÅNARE) 
MINDRE SAMHÄLLE (1000-4999 INVÅNARE) 
LANDSBYGD (MINDRE ÄN 1000 INVÅNARE)  

76 
28 
27 
42 

43,9 
16,2 
15,6 
24,3  

KÄNSLIGHET    
***UPPLEVER  
****UPPLEVER EJ  

116 
57 

67,1 
32,9 

BEKRÄFTAD DIAGNOS   
JA 
NEJ 

45 
157 

26,0 
74,0  

*Icke högskole-/universitetsutbildning ingick grupperna: grundskola/folkskola (n=12), realskola/tvåårig gymnasieutbildning 
(n=9), treårig gymnasieutbildning (n=74) och eftergymnasial utbildning/yrkesutbildning (minst 1 år) (n=16).          
**Högskole-/universitetsutbildning ingick grupperna: högskole-/universitetsutbildning 2 år eller kortare (n=8) och högskole- 
/universitetsutbildning längre än 2 år (n=54). 
***Upplever känslighet ingick grupperna: mindre än ett år (n=8), mellan 1-2 år (n=5), mellan 3-5 år (n=20) och mer än 5 år 
(n=83).               
****Upplever ingen känslighet ingick grupperna: jag upplever ingen känslighet (n=57)  
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4.2 Upplevd känslighet bland deltagarna  
Av deltagarna ansåg fler att de hade födokänslighet jämfört med de som angav sig ha en 

bekräftad diagnos (P>0,001). Ett internt bortfall på n=1 uppstod när kön jämfördes, då 

gruppen Annat var för liten för att utgöra ett underlag i skillnadstestet. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor upplevde födoämneskänslighet i 

högre utsträckning än männen (Tabell 2). Inom grupperna åldersgrupper, utbildning och 

boendeformer fanns ingen signifikant skillnad gällande upplevd känslighet.  
 

Tabell 2. Jämförelse (skillnader) upplevd känslighet inom grupperna kön, åldersgrupper, utbildning 

och boendeformer presenterat i antal och procent hos deltagare n=173 i en internetbaserad 

enkätundersökning om upplevd födoämneskänslighet. Sverige. Våren 2018.   

 UPPLEVER EJ % 
(N) 

UPPLEVER % 
(N) 

TOTALT % (N)  P-VÄRDE 

KÖN*     
KVINNA 
MAN  

38,3 (39) 
52,9 (18) 

71,7 (99) 
47,1 (16)  

100 (138) 
100 (34)  

0,006 

ÅLDERSGRUPPER      
≤ 34  
≥ 35  

34,5 (39)  
30,0 (18)  

65,5 (74)  
70,0 (42) 

100 (113)  
100 (60)  

0,548  

UTBILDNING      
ICKE HÖGSKOLE-/ 
UNIVERSITETSUTBILDNING 
HÖGSKOLE-/ 
UNIVERSITETSUTBILDNING 

33,3 (37)  
 
32,3 (20)  

66,7 (74)  
 
67,7 (42)  

100 (111)  
 
100 (62)  

0,885 

BOENDEFORMER     
STAD  
SAMHÄLLE 
MINDRE SAMHÄLLE  
LANDSBYGD  

34,2 (26)  
21,4 (6)  
44,4 (12)  
31,0 (13)  

65,8 (50)  
78,6 (22)  
55,6 (15)  
69,0 (29) 

100 (76)  
100 (28)  
100 (27) 
100 (42)   

0,330  

Utfört statiskt test: chitvåtest. *Kön N=172, alternativet ”Annat” exkluderades då det var för få deltagare för att skapa en 
egen grupp.  

 

4.3 Skillnader i upplevd känslighet mot laktos, mjölkprotein och gluten 
Det fanns en skillnad mellan män och kvinnor gällande känslighet mot laktos (P=0,040) och 

mjölkprotein (P=0,020) där kvinnorna upplevde känslighet i högre grad än männen (Figur 1). 

Gällande känslighet mot gluten svarade 59% av kvinnorna och 74% av männen att de aldrig 

reagerat mot gluten. Därutöver svarade 17% av kvinnorna att de alltid reagerar mot gluten 

medan endast 6% av männen gjorde det, skillnaden var dock inte signifikant.  
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Figur 1. Rapporterad känslighet mot laktos, mjölkprotein och gluten för grupperna kvinna (n=138) 

och man (n=34). 1=aldrig och 7=alltid på påståendet ”jag anser att jag reagerar negativt när jag 

äter följande”. Internetbaserad enkätundersökning om upplevd födoämneskänslighet. Sverige. Våren 

2018.  

Det fanns en tendens till skillnad gällande upplevd födoämneskänslighet mot mjölkprotein 

mellan åldersgrupperna (P=0,050), men detta är något osäkert då signifikansnivån var <0,05. 

Resultatet visade att deltagare 35 år och äldre upplever känslighet mot mjölkprotein i större 

utsträckning än deltagare 34 år och yngre (Figur 2). För laktos och gluten fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan åldersgrupperna.  

 
Figur 2. Rapporterad känslighet mot laktos, mjölkprotein och gluten för grupperna ≤ 34 (N=113) och 

≤ 35 (N=60). 1=Aldrig och 7=alltid för påståendet ”jag anser att jag reagerar negativt när jag äter 

följande”. Internetbaserad enkätundersökning om upplevd födoämneskänslighet. Sverige. Våren 2018.  

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna icke högskole-/universitetsutbildning 

och högskole-/universitetsutbildning för något av födoämnena laktos, mjölkprotein och gluten 

(Figur 3).  
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Figur 3. Rapporterad känslighet mot laktos, mjölkprotein och gluten för grupperna Icke högskole-/ 

universitetsutbildning (n=111) och högskole-/universitetsutbildning (n=62). 1=aldrig och 7=alltid för 

påståendet ”jag anser att jag reagerar negativt när jag äter följande”. Internetbaserad 

enkätundersökning om upplevd födoämneskänslighet. Sverige. Våren 2018.  

Det fanns en skillnad mellan stad och samhälle gällande känslighet mot mjölkprotein 

(P=0,031) där deltagarna boende i samhälle upplevde känslighet i större utsträckning än 

deltagarna i städer (Figur 4). Det fanns även en skillnad mellan deltagare boende i stad och 

mindre samhälle gällande känslighet mot gluten (P=0,037), där deltagarna i städer upplevde 

känslighet i större utsträckning. En skillnad mellan samhälle och mindre samhälle fanns 

gällande känslighet både mot laktos (P=0,037) och gluten (P=0,002), där deltagarna i 

samhällen upplevde känslighet i större utsträckning i båda fallen. Det fanns en skillnad mellan 

deltagare boende i samhällen och deltagare på landsbygden gällande känslighet mot laktos 

(P=0,021) och mjölkprotein (P=0,009), där deltagarna från samhällen i båda fallen upplevde 

känslighet i större utsträckning. Det fanns även en skillnad mellan deltagare boende på 

landsbygden och i mindre samhällen gällande känslighet mot gluten (P=0,032), där deltagare 

på landsbygd upplevde känslighet i större utsträckning. Utöver detta fanns ingen signifikant 

skillnad mellan stad och landsbygd gällande något av födoämnena.  
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Figur 4. Rapporterad känslighet mot laktos, mjölkprotein och gluten för grupperna stad (n=76), 

samhälle (n=28), mindre samhälle (n=27) och landsbygd (n=42). 1=aldrig och 7=alltid för 

påståendet ”jag anser att jag reagerar negativt när jag äter följande”. Internetbaserad 

enkätundersökning om upplevd födoämneskänslighet. Sverige. Våren 2018.  

 

4.4 Tillgänglighet och utbud av ersättningsprodukter 
Deltagarnas upplevelse av tillgänglighet och utbud av de ersättningsprodukter som 

undersöktes presenteras i Figur 6 (Bilaga 3). Den största delen av deltagarna svarade att de 

inte köpte ersättningsprodukterna som undersöktes. Av de som köpte någon av produkterna 

var det en stor andel som instämde helt med att det var lätt att få tag på dessa produkter. På 

frågan om deltagarna tyckte att variationen av ersättningsprodukterna var bra blev resultatet 

mer spritt och det var färre som svarade att de instämde helt.  Det var fler som ansåg att 

laktosfria mejeriprodukter och havrebaserade produkter var lätta att få tag på jämfört med 

sojabaserade produkter och glutenfria ersättningsprodukter. Dock var det fler som angav att 

de inte köpte sojabaserade produkter och glutenfria ersättningsprodukter överhuvudtaget 

jämfört med de som svarade att de inte köpte laktosfria mejeriprodukter och havrebaserade 

produkter. 

 

5. Diskussion  
 

5.1 Metoddiskussion  
 

5.1.1 Styrkor 

Eftersom ett stort antal deltagare önskades valdes en kvantitativ undersökningsmetod. En 

internetbaserad enkät valdes som datainsamlingsmetod, för att möjliggöra att under begränsad 

tid få många deltagare samt få en geografisk spridning i svaren vilket var till fördel i denna 

undersökning. En annan fördel var att datainsamlingsmetoden bidrog till standardiserade svar 

och underlättade därmed hanteringen i statistikprogrammet (27, s.75). Eftersom författarna av 

denna uppsats och deltagarna inte träffades i samband med att enkäten besvarades fick 

deltagarna vara anonyma och dessutom minskades risken för intervjuareffekten (27, 

s.144,174-5,206-7). Detta ökade chansen för att deltagarna svarade mer sanningsenligt vilket 
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ökade validiteten och reliabiliteten i uppsatsen. Ytterligare en fördel var pilotstudien som 

genomfördes innan enkäten färdigställdes. Detta då återkoppling samlades från personer både 

med och utan högskoleutbildning, vilket möjliggjorde förtydligande av frågorna och 

svarsalternativen för att underlätta för så många som möjligt att förstå enkätens innehåll och 

därmed också öka validiteten.   

 

5.1.2 Svagheter 

En svaghet med metoden kan ha varit att deltagarna inte hade möjlighet till direkta frågor vid 

svårigheter att förstå enkätfrågorna, vilket kan ha påverkat validiteten om deltagarna 

uppfattade frågorna på ett annat sätt än vad som menades (27, s.76-7). Detta hanterades 

genom noggrann bearbetning för att tydliggöra frågorna och minska risken för missförstånd, 

samt att kontaktuppgifter fanns tillgängliga i enkäten. Trots detta uppmärksammades ett 

problem efter datainsamlingen, nämligen att det inte hade definierats vad som menades med 

glutenfria ersättningsprodukter, detta framkom genom en kommentar i slutet av enkäten. Det 

som menades med glutenfria ersättningsprodukter var exempelvis glutenfri pasta, men inte 

produkter som är naturligt fria från gluten, exempelvis ris. Detta ledde till att vi i denna 

uppsats inte visste vad deltagarna tolkade som glutenfria ersättningsprodukter vilket 

påverkade validiteten. Ett annat svarsalternativ som kan ha skapat förvirring bland deltagarna 

och påverkat validiteten var eftergymnasial utbildning/yrkesutbildning, då det kan ha 

uppfattats som att det inkluderade universitetsutbildning. Dock efterföljdes detta av två 

alternativ gällande högskoleutbildning och därför kan det tänkas att deltagare med 

högskoleutbildning valde någon av dessa. 

 

Att enkäten endast delades på Facebook innebar att personer som inte är aktiva i detta forum 

missade möjligheten att delta, vilket kan ha bidragit till ett systematiskt bortfall (27, s.219). 

Då bekvämlighetsurval användes fanns ingen möjlighet till bortfallsanalys eftersom det inte 

finns någon information om hur många som kom i kontakt med enkäten och valde att inte 

svara (27, s.227). Bekvämlighetsurvalet ökade även risken för att urvalet blev systematiskt 

snedfördelat, vilket innebär att det inte går att generalisera till exempelvis hela Sveriges 

population och vara säker på att det stämmer (27, s.172,226). En annan faktor som påverkade 

generaliserbarheten var att antalet svar var lågt (n=173). Trots detta var det möjligt att peka på 

att resultatet sannolikt skulle kunna gälla för en större population på de områden där det 

visade sig finnas vissa fenomen som stämde för många av deltagarna (27, s.171-2). 

 

Det går inte att säga säkert om denna undersökning har hög reliabilitet eller inte, då den 

endast har utförts en gång och vi inte vet om resultatet skulle bli det samma om den gjordes 

igen (27, s.21). Däremot kan sägas att metoden beskrivs detaljerat vilket ger ökad möjlighet 

att utföra undersökningen på samma sätt och få liknande resultat, vilket innebär ökad 

reliabilitet. Något som kan ha haft negativ inverkan på reliabiliteten är att enkäten spreds via 

författarnas Facebookprofiler vilket innebar att deltagarnas bakgrundsfaktorer troligtvis 

påverkades. Dessutom fanns ingen spärr i Google Forms som förhindrade personer att 

genomföra enkäten flera gånger och därför finns en risk att samma person kan ha deltagit mer 

än en gång, vilket också påverkar reliabiliteten.  
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5.1.3 Metodologiska val 

I enkäten valdes sjugradig likertskala för att fler steg kan underlätta för deltagaren att ta 

ställning åt något håll. Dessutom valdes ett ojämnt antal steg för att göra det möjligt att välja 

mittenvalet på de två frågor som var ställda som påståenden, mittenvalet tolkades då som 

neutralt. Att ge möjlighet att svara neutralt ansågs viktigt eftersom frågorna var obligatoriska 

och det inte var önskvärt att tvinga deltagarna ta ställning åt det positiva eller negativa hållet 

om de inte hade någon åsikt i fallet. För att underlätta att besvara påståendena om 

ersättningsprodukter fick dessa en positiv vinkling då det bedömdes vara svårare att förstå 

frågan om det var negativt. Om många påståenden i en enkät har samma vinkling, antingen 

positiv eller negativ, kan ”ja-/nej-effekt” uppstå (27, s.202). Dock bedömdes det inte finnas en 

risk för detta fenomen då det fanns få påståenden i enkäten. 

 

När deltagarna fick svara kring vad de reagerade mot fanns alltid ett alternativ för "annat". 

Detta inkluderades dock inte i testerna då fokus var på just känslighet mot laktos, 

mjölkprotein och gluten. Argumentet för att ha med "annat" var för att deltagarna skulle 

känna att de kunde välja ett svarsalternativ om de upplevde känslighet mot andra saker, och 

att de inte skulle uppleva att enkäten var för låst.  

 

När gruppering för ålder gjordes togs hänsyn till två faktorer. Utifrån datafördelningen ansågs 

det finnas en skillnad kring 34-35 år, där data för de yngre åldrarna var tätare fördelad medan 

de äldre var mer utspridda (Bilaga 2). Grupperna var dock ojämna till antalet (n=113 och 

n=60) och det går att diskutera om det hade varit bättre att välja en yngre ålder, exempelvis 27 

år som var medianen. Det togs även hänsyn till vår uppfattning om att det vid 35 år är 

vanligare att ha en annan livssituation än exempelvis vid 27 år, gällande bland annat hur man 

bor och familjesituation, så därför behölls denna indelning.  Grupperingen för utbildning 

grundades i intresset att indela utifrån deltagare med högskoleutbildning och deltagare utan. 

Denna indelning ledde också till ojämna antal i grupperna (n=111 och n=62). Eventuellt hade 

eftergymnasial utbildning/yrkesutbildning (n=16) kunnat inkluderas i gruppen för högre 

utbildning för att jämna ut antalet men eftersom det ansågs vara intressant att jämföra just 

högskoleutbildning förblev indelningen på detta vis.  

 

Webbenkäten delades i Facebookgruppen ”Allergi-Mat och Bak” för att säkerställa svar från 

personer med upplevd födoämneskänslighet. Detta för att möjliggöra undersökning om 

förekomst av födoämneskänslighet och skillnader inom olika grupper, vilket var syftet med 

uppsatsen. Dessutom bidrog det med att personer utanför författarnas vänskapskrets nåddes 

och ökade chansen till större spridning i svaren.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
De mest framstående resultaten i uppsatsen var att en större andel kvinnor upplevde 

födoämneskänslighet jämfört med andelen män. Resultatet visade även en signifikant skillnad 

mellan deltagarna som upplevde födoämneskänslighet och de som hade en fastställd diagnos. 

Det fanns även en trolig skillnad mellan åldersgrupperna gällande känslighet mot 

mjölkprotein, samt att det fanns signifikanta skillnader mellan olika boendeformer för de olika 
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födoämnena. Fortsättningsvis pekade resultatet mot att deltagarna tyckte att tillgängligheten 

av ersättningsprodukter var bra, men att variationen var sämre.  

 

5.2.1 Självrapporterad och diagnostiserad födoämneskänslighet  

Det fanns en signifikant skillnad mellan deltagarna som upplevde känslighet och de som hade 

en fastställd diagnos. Resultatet visade att mer än dubbelt så många deltagare ansåg sig ha en 

födoämneskänslighet jämfört med de som hade en diagnostiserad födoämneskänslighet. Detta 

resultat stämmer överens med tidigare studier vilka har redogjort för att självrapporterad 

födoämneskänsligheten är högre än diagnostiserad födoämneskänslighet (19-22). Jämfört med 

dessa studier är andelen med upplevd födoämneskänslighet i denna uppsats betydligt högre, 

nästan två tredjedelar av deltagarna ansåg sig ha känslighet mot något födoämne. Även 

andelen med en fastställd diagnos, nämligen en fjärdedel av deltagarna, var avsevärt högre än 

i de tidigare studierna. Två av dessa studier (19, 20) var dock utförda för mer än 10 år sedan 

och i bakgrunden nämndes att födoämneskänsligheten har ökat de senaste åren (1), vilket 

skulle kunna vara en förklaring till den ökade förekomsten. En annan förklaring till de höga 

förekomsterna i denna undersökning jämfört med tidigare, kan ha berott på att webbenkäten 

delades i ”Allergi-Mat och Bak”, där de flesta medlemmar upplever födoämneskänslighet. 

Ytterligare en förklaring till resultatet kan ha varit att fokus låg på födoämnena laktos, 

mjölkprotein och gluten. Detta eftersom laktos och gluten är de vanligaste orsakerna till 

intoleranser enligt Allergiguiden samt att mjölkprotein är en av de vanligare orsakerna till 

allergi (28). Genom att undersökningen fokuserade på de vanligaste 

födoämneskänsligheterna, ökade eventuellt sannolikheten att fler ansåg sig ha en 

födoämneskänslighet. En annan orsak till den höga upplevda känsligheten kan bero på att 

intoleranser är mer problematiska att diagnostisera än allergier (29) och av den anledningen 

har eventuellt färre individer någon fastställd diagnos trots att födoämnen orsakar symtom. 

Enligt svenska celiakiförbundet har majoriteten av individerna med celiaki/glutenintolerans 

ingen fastställd diagnos (30), vilket var ett födoämne denna undersökning fokuserade på. 

Problematiken med att fastställa diagnoser för intoleranser kan vara en faktor till att fler 

deltagare i denna undersökning ansåg sig ha en födoämneskänslighet jämfört med de som 

faktiskt hade en diagnostiserad födoämneskänslighet. En annan anledning till följande resultat 

ansågs kunna bero på den eventuella ökade mjölk- och glutenfria trend som idag finns i 

samhället, och att människor av den anledningen anser sig vara känsliga mot födoämnena 

utan att ha diagnostiserats av sjukvården.  

 

5.2.2 Skillnad mellan män och kvinnor 

I denna undersökning fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnorna 

upplevde födoämneskänslighet i betydligt större utsträckning än männen. Nästan tre 

fjärdedelar av kvinnorna ansåg sig vara känsliga medan mindre än hälften av männen ansåg 

sig vara känsliga. En möjlig förklaring till resultatet skulle kunna vara att webbenkäten 

delades i Facebookgruppen ”Allergi-Mat och Bak”. Majoriteten av medlemmarna i gruppen 

upplevde födoämneskänslig och var kvinnor, vilket troligtvis resulterade i att enkäten 

huvudsakligen nådde kvinnor med födoämneskänslighet. Tidigare studier visar dock på 

liknande resultat, att det finns skillnad mellan kvinnor och män gällande upplevd 

födoämneskänslighet, där kvinnor upplever känslighet i högre grad (23, 31). En norsk studie 

visade även att en större andel kvinnor än män reagerar allvarligt mot livsmedel (32). 

Däremot förekommer svårigheter att jämföra vår undersökning med liknande studier eftersom 

det finns oklarheter om de gjort skillnad på upplevd födoämneskänslighet och diagnostiserad. 

I denna uppsats gjordes ingen skillnad mellan upplevd och diagnostiserad 
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födoämneskänslighet när kvinnor och män jämfördes, vilket eventuellt kunnat ge ett annat 

utfall om de delats upp. Å andra sidan har det visats att kvinnor överlag tenderar att rapportera 

allmän sjuklighet i större utsträckning än män (33, 34) vilket kan förklaras av sociologiska 

faktorer snarare än biologiska (34). Kvinnor tenderar att vara känsligare mot obehag i kroppen 

och förknippar mer ofta symtom med faktiskt sjukdom. Därför tolkas det som att kvinnor 

snarare än män, kan vara mer utsatta när det gäller just den upplevda födoämneskänsligheten. 

I denna undersökning fanns det däremot ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

gällande upplevd känslighet mot gluten. Detta kan eventuellt bero på att symtom orsakade av 

gluten ofta är diffusa och inte kopplas direkt till glutenintolerans eller känslighet mot gluten 

(35). Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan män och kvinnor både gällande 

känslighet mot laktos och mjölkprotein där kvinnorna i större utsträckning upplevde 

födoämneskänslighet mot dessa.  

 

5.2.3 Skillnad mellan äldre och yngre  

I denna undersökning fanns ingen signifikant skillnad mellan yngre och äldre deltagare 

gällande upplevd födoämneskänslighet. Däremot, när endast mjölkprotein undersöktes, fanns 

en trolig skillnad mellan äldre och yngre där större andel äldre upplevde känslighet. Att 

uppmärksamma var p-värdet (p=0,050) för mjölkprotein, vilket kan argumenteras vara 

gränsfall i förhållande till den valda signifikansnivån p<0,050. Trots allt var p-värdet högre än 

signifikansnivån vilket innebär svårigheter att dra någon slutsats om att det fanns en 

signifikant skillnad. Däremot säger resultatet att det är en större andel äldre som upplever 

födoämneskänslighet mot mjölkprotein oavsett om skillnaden är signifikant eller inte. Å andra 

sidan visade en tidigare studie gjord i norra Sverige motsatt resultat, att yngre upplevde 

födoämneskänslighet i större utsträckning än äldre (21). Den studien undersökte däremot fler 

känsligheter än endast födoämnen, exempelvis pollen och damm för att dra deras slutsats. 

Dessutom inkluderades både mjölkprotein och laktos vid undersökningen av känslighet mot 

mjölk, vilket vår undersökning hade som två separata födoämnen. Det bör även 

uppmärksammas att individer med upplevd mjölkproteinallergi ofta utvecklar en tolerans eller 

egentligen har en laktosintolerans (36). Därför skulle en eventuell anledning till resultatet i 

denna undersökning kunna vara att deltagare har utvecklat tolerans mot mjölkprotein men 

anser sig fortfarande reagera på födoämnet. Denna undersökning visade ingen signifikant 

skillnad mellan äldre och yngre gällande känslighet mot laktos, vilket är något märkligt 

eftersom den vanligaste formen av laktosintoleransen oftast förekommer i högre åldrar (37). 

Av denna anledning kan en annan orsakande faktor till resultatet vara att deltagarna i denna 

undersökning kan ha förknippat mjölkproteinallergi med laktosintolerans, vilket brukar vara 

vanligt då symtom kan vara liknande.  

 

5.2.4 Skillnad mellan utbildning samt boendeformer  

Det hittades ingen skillnad mellan deltagare med högskole-/universitetsutbildning och utan 

högskole-/universitetsutbildning gällande upplevd födoämneskänslighet i den här 

undersökningen. Detta borde undersökas mer noggrant eftersom studier visar att personer med 

låg utbildning har högre risk för metabola syndromet och hjärtkärlsjukdomar (38, 39).   

 

Resultatet gällande boendeformer i denna undersökning visade att störst andel deltagare med 

upplevd födoämneskänslighet bodde i samhälle, där mer än tre fjärdedelar upplevde 

känslighet mot något födoämne. Minst andel deltagare med upplevd födoämneskänslighet 

bodde i mindre samhällen där lite mer än hälften upplevde känslighet, vilket var relativt högt. 
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Det är svårt att säga varför dessa boendealternativ skilde sig åt, då invånarantalet skiljer sig åt 

minst. För deltagare boende både i stad och på landsbygd var andelen som upplevde 

födoämneskänslighet lite mindre än tre fjärdedelar. Detta resultat upplevdes överraskande då 

det förväntades skilja mer mellan stad och landsbygd på grund av skillnaden i invånarantalet. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika boendeformerna gällande upplevd 

födoämneskänslighet när chitvåtest utfördes. Däremot fanns det signifikanta skillnader mellan 

de olika boendeformerna uppdelat, och för de specifika födoämnena laktos, mjölkprotein och 

gluten. De enda resultaten där de inte fanns signifikanta skillnader oavsett vilket födoämne 

som undersöktes var mellan stad och landsbygd. Detta resultat var något oväntat eftersom 

befolkningsmässigt är det störts skillnad, samt att tidigare studier rapporterar att i tätare 

befolkningsstäder förekommer allergier oftare än i mer glesboendestäder (40). Den studien 

var gjord i USA, och liknande studier som undersöker skillnader mellan olika boendeformer i 

Sverige hittades inte. Därför kunde inte detta resultat jämföras och underlaget var för litet för 

att dra någon slutsats kring skillnader mellan olika boendeformer. Däremot belyser denna 

undersökning att det är ett intressant ämne och att mer forskning behövs då resultatet visade 

stor variation när de olika boendeformerna jämfördes med varandra.  

 

5.2.5 Ersättningsprodukter  

Resultaten kring ersättningsprodukterna visade att stor del av deltagarna tyckte 

tillgängligheten var bra, men en betydligt mindre andel tyckte att variationen var bra. Detta 

kan innebära att det exempelvis endast finns en sort av det man behöver, men som kund 

önskas kunna välja mellan olika sorter eller prisgrupper. Det finns inte mycket forskning inom 

området men enligt Konsumentverket är det dyrare att äta mjölkproteinfria eller glutenfria 

koster jämfört med normalkost (41). Vår undersökning definierade inte vad som menades med 

variation av ersättningsprodukter, vilket innebär att deltagarna kan ha tolkat detta på olika 

sätt. Ett förslag på tolkning är exempelvis att det finns olika produktkategorier, som 

exempelvis havrebaserade ersättningsprodukter för glass, mjölk och gräddfil. Ett annat förslag 

är att deltagarna har tolkat det som variation av en viss produkt, exempelvis att det finns 

variation av olika havrebaserade glassar med olika smaker eller i olika prisklasser. Då detta 

område verkar vara ganska outforskat skulle det behövas mer underlag för att kartlägga 

situationen av ersättningsprodukter och hur konsumenter upplever variationen av dessa.  

 

5.3 Samhällsrelevans  
 

5.3.1 Samhällsutmaning 

Födoämneskänslighet har ökat internationellt de senaste åren och tenderar att fortsätta öka (1). 

I vår undersökning rapporterade drygt två tredjedelar av deltagarna att de upplevde någon 

form av födoämneskänslighet. Vid födoämneskänslighet används en uteslutningsdiet som 

primär behandling, där födoämnet som skapar problem utesluts (8). Individen i fråga kommer 

troligtvis utesluta födoämnet som ger negativa reaktioner oavsett diagnos eller inte. Detta kan 

vara ett problem ur ett hälsoperspektiv, då uteslutning av livsmedel kan leda till att individen 

riskerar ett för lågt näringsintag. Utesluts stora livsmedelsgrupper som exempelvis mjölk eller 

gluten krävs kunskap för att kunna ersätta födoämnena. Det största problemet förekommer när 

individer upplever känslighet mot mer än ett födoämne, vilket ökar svårigheten att hitta 

motsvarande livsmedel att ersätta med. En annan syn ur hälsoperspektiv är att stress kan vara 

en bidragande faktor till att födoämneskänslighet uppstår, speciellt i mag-tarmkanalen (5). 

Idag lever vi i ett stressigt samhälle och det finns därför en stor risk för ökad 
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födoämneskänslighet bland befolkningen. Detta innebär att fler kommer behöva använda 

uteslutningsdieter, vilket ökar risken för ett sämre näringsintag. För att underlätta för individer 

med födoämneskänslighet är det en fördel med lättillgängliga ersättningsprodukter, som 

innehåller motsvarande näringsämnen som det uteslutna livsmedlet skulle ge. Dessutom 

framkom det i vår undersökning att det kan finnas en efterfrågan på ökad variation av 

ersättningsprodukter, vilket är något produktutvecklare kan uppmärksamma. Men det behövs 

mer ingående studier för att ta reda på inom vilka områden konsumenterna eventuellt saknar 

variation, exempelvis om det har med smaker att göra eller om det kan bero på att produkterna 

ofta är dyrare (41, 42).  

 

5.3.2 Sociala perspektiv 

Denna undersökningen visade en signifikant skillnad mellan kvinnor och män gällande 

upplevd födoämneskänslighet, där kvinnor upplevde känslighet i större utsträckning än 

männen. Det finns även bevis från tidigare studier att detta resultat skulle stämma (32-34). 

Vuxna individer med födoämnesallergi har en signifikant högre hushållskostnad jämfört med 

individer utan (43). Även kostnader för läkemedel och hälsovårdskostnader är oftast högre 

bland individer med en födoämnesallergi. Visserligen undersöktes upplevd 

födoämneskänslighet i denna undersökning vilket troligtvis inte påverkar läkemedel och 

hälsovårdskostnader. Men vid en upplevd födoämneskänslighet krävs fortfarande en 

uteslutningsdiet vilket troligt ökar hushållskostnaderna. Ett problem med detta är om 

födoämneskänslighet drabbar personer med lägre socioekonomisk status, då de får sämre 

förutsättningar att hantera sin födoämneskänslighet.  

 

5.3.3 Skärningspunkt mellan samhällsutmaning och sociala perspektiv 

Det höga antalet deltagare i denna undersökning som upplevde födoämneskänslighet samt 

tendensen att födoämneskänslighet kommer öka i samhället är ett problem. Detta bidrar till att 

risken för ett bristande näringsintag kommer att öka. Med bra ersättningsprodukter kan dock 

risken för näringsbrist minskas, förutsatt att ersättningsprodukterna finns lättillgängliga och 

har god variation. En nackdel med ersättningsprodukter i dagsläget är att de ofta har ett högre 

pris än produkterna de ersätter (42), vilket kan bidra med högre hushållskostnader för 

individer med födoämneskänslighet. Av denna anledning kommer personer med lägre 

socioekonomisk status ha sämre förutsättningar att hantera sin känslighet vilket ökar risken 

för ohälsa. Ur ett samhällsperspektiv blir detta ett problem eftersom det kan leda till 

klasskillnader i samhället.  

 

6. Slutsats  
Kvinnor upplever födoämneskänslighet i större utsträckning än män, samma resultat gällde 

specifikt för födoämnena laktos och mjölkprotein vilket överensstämmer med tidigare 

forskning. För de andra demografiska grupperna, ålder, utbildning och boendeformer, var 

resultaten inte i enlighet med tidigare studier. Gällande ersättningsprodukter visade resultatet 

att det kan finnas en efterfrågan på ökad variation, men fler studier krävs för att veta inom 

vilka områden variation eventuellt saknas.   
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Figur 5. Deltagarnas ålder presenterat i histogram, medelålder 33 år och medianåldern 27. 

Internetbaserad enkätundersökning om upplevd födoämneskänslighet. Sverige. Våren 2018.   
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Figur 6. Deltagarnas (n=173) upplevelse av tillgänglighet respektive variation av laktosfria 

mejeriprodukter, havrebaserade produkter, sojabaserade produkter och glutenfria 

ersättningsprodukter. 0=köper ej, 1=instämmer inte alls, 7=instämmer helt för påståendena ”jag 

tycker det är lätt att få tag på följande produkter där jag oftast handlar mat” (vänster) samt ”jag 

tycker variationen är bra av följande produkter där jag oftast handlar mat” (höger). Internetbaserad 

enkätundersökning om upplevd födoämneskänslighet. Sverige. Våren 2018.  

 

 

 



 

 
 

 


