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Sammanfattning 

Bakgrund Celiaki är en autoimmun sjukdom som påverkar tunntarmen. Prevalensen i 

Sverige uppskattas till 1 %. Mycket forskning har gjorts kring celiaki men gällande den 

faktiska dietistkontakten, vilka som får träffa dietist, hur ofta och i vilken form kontakten 

sker, har lite forskning av relevans hittats. Därför kan en kartläggning vara viktig för att få en 

överblick på hur det ser ut i Sverige idag. Uppsatsen skrevs på uppdrag av Svenska 

Celiakiförbundet.  

Syfte Syftet med studien var att kartlägga dietistkontakten och se hur den överensstämmer 

med upplevda behov hos vuxna med celiaki i Sverige.  

Metod En enkätstudie genomfördes där 348 personer med celiaki, varav 273 kvinnor och 75 

män, besvarade webbenkäten som skickades ut via Svenska Celiakiförbundets nyhetsbrev. 

Data bearbetades och analyserades i statistiska program och signifikansnivån sattes till p < 

0.05. Resultatet sammanställdes i form av deskriptiv statistik.   

Resultat Åttiotvå procent av respondenterna hade varit i kontakt med dietist angående sin 

celiaki och vanligast var individuellt mottagningsbesök (88 %). Majoriteten ansåg att tiden 

från diagnostillfälle till första dietistkontakt var lagom. Männen var mer nöjda med antalet 

dietistkontakter jämfört med kvinnorna och signifikanta skillnader kunde ses mellan 

åldersgrupperna där den yngre gruppen önskade fler dietistkontakter. Sextiofem procent ansåg 

att informationen från dietist hjälpt dem till att äta glutenfritt. Angående 

informationsinnehållet var 51 % nöjda med helheten, medan 50 % menade att de inte fått 

tillräcklig information om att hantera sin celiaki i sociala sammanhang.  

Slutsats Majoriteten fick dietistkontakt inom en månad efter diagnos i form av individuellt 

mottagningsbesök, däremot var täta uppföljningsbesök ovanliga. Många var nöjda med antalet 

dietistkontakter, informationen som getts under dessa samt ansåg att dietistkontakten hjälpt 

dem att äta glutenfritt. Däremot fanns en betydande andel som uttryckte motsatsen. Männen 

var mer nöjda än kvinnorna gällande antalet dietistkontakter och den äldre gruppen var mest 

nöjd i sin helhet. 

  

 

 

 

 

 

  



Abstract 

Background Celiac disease is autoimmune and affecting the small intestine. Prevalence in 

Sweden counts to 1 %. Research regarding celiac disease has been done but patients’ 

experiences of dietary provision are a quite unexplored area. A mapping is therefore 

important to get a general view over the situation in Sweden today. This essay was assigned 

by The Swedish Society for Coeliacs. 

Objective The aim was to make a general view over appointments with clinical dietitians and 

investigate how they correspond with experience of needs in adults with celiac disease in 

Sweden.  

Method A web-based questionnaire was conducted where 348 individuals, 273 women and 

75 men participated. The questionnaire was distributed in the newsletter of The Swedish 

Society for Coeliacs. Data was analyzed in statistical programs. Results were presented in 

descriptive statistics, p-value <0.05. 

Results Eighty-two percent had been in contact with clinical dietitians concerning their celiac 

disease, most common type of contact was individual appointments (88 %). The majority 

found the duration between diagnosis and first dietitian contact satisfying. Men were more 

satisfied with number of appointments compared to women. The youngest age group wanted 

significantly more contact. Fifty-one percent were satisfied with the content of the 

information, 50 % claimed a lack of information on how to manage the gluten free diet in 

social contexts. Sixty-five percent considered the information had helped them follow the 

gluten free diet. 

Conclusion Individual dietitian contact within a month after diagnosis was common, but 

frequent follow-ups were unusual. Respondents were satisfied with dietetic provision 

regarding number of appointments, general information and considered it had helped them 

follow the gluten free diet. But there were a considerable amount who expressed opposite 

opinion. Men were more satisfied compared to women concerning number of appointments 

and in general persons > 60 years were most satisfied.  
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1 Bakgrund 
Celiaki, även kallat glutenintolerans, är en ärftlig, autoimmun sjukdom där tunntarmen 

skadas av antikroppar som bildas vid intag av specifika proteiner i gluten (1). Skadan 

som uppstår på tunntarmens slemhinna kan ge ett minskat näringsupptag som följd. 

Idag finns det ca 35 000 diagnostiserade fall av celiaki i Sverige och prevalensen 

beräknas vara 1 % (2,3). Det finns dock vetenskapligt stöd för att mörkertalet är stort 

och antalet odiagnostiserade personer beräknas vara runt 200 000 (2,4,5). Diagnosen är 

något vanligare bland kvinnor (2). Celiaki ses ofta i samband med andra autoimmuna 

sjukdomar såsom diabetes typ 1 och Sjögrens syndrom, men även vid 

sköldkörtelsjukdom, dermatitis herpetiformis och Down syndrom (1,3). 

En livslång strikt glutenfri kost är idag den enda behandlingen vid celiaki vilket innebär 

att man utesluter alla livsmedel som innehåller vete, korn och råg(1-3,6). Dålig 

följsamhet till kostbehandlingen resulterar i att skadorna på tarmslemhinnan inte läker 

och därigenom ökad risk för bristsymtom såsom anemi, osteoporos och muskelsvaghet 

(1,7). Detta innebär att följsamhet till glutenfri kost är avgörande för god hälsa på både 

kort och lång sikt. 

Mycket forskning har gjorts på området celiaki där några av studierna har undersökt 

skillnader i upplevd hälsa mellan kvinnor och män med celiaki där det visade sig att 

kvinnor mådde sämre än män (8,9). Den ena studien visade även att kvinnor med celiaki 

hade kontakt med sjukvården i större utsträckning än kvinnor utan celiaki (8). I en 

annan studie, gjord av Leffler et al, undersöktes vilka faktorer som påverkade 

följsamheten av den glutenfria kosten (10). I studien framkom att faktorer såsom 

förekomst av födoämnesallergi och medlemskap i stödgrupp påverkade följsamheten till 

den glutenfria kosten positivt medan faktorer såsom kön och sjukdomsduration inte 

visade sig ha någon signifikant påverkan. I studien framkom även att deltagarna 

upplevde inskränkning i det sociala livet som t.ex. att äta ute och att resa. 

För att underlätta och ge personer med celiaki en större trygghet i vardagen kan det vara 

fördelaktigt med en god och regelbunden dietistkontakt. Regelbunden dietistkontakt kan 

ge patienten en större kunskap kring vikten av kosten och dess betydelse för hälsan och 

därigenom öka sin chans till ett förbättrat näringsintag som på längre sikt kan minska 

risken för specifika näringsbrister (11). Vikten av regelbunden dietistkontakt betonas 

även i National Institutes of Health’s (NIH) konsensusrapport som anger att sex 

nyckelfaktorer ska ligga till grund för behandlingen av personer som har celiaki (7). Två 

av dessa nyckelfaktorer är tillgång till en yrkeserfaren dietist samt regelbundna 

uppföljningsbesök hos multidisciplinärt sjukvårdsteam. Vikten av regelbunden 

dietistkontakt och uppföljningsbesök stärks även i NJ Halls reviewartikel från 2009 

(12), samt i C Kuppers artikel angående de nutritionella riktlinjerna för 

celiakibehandling (11). I en studie från 2010 av Fridell et al framkom att personer med 

celiaki i Sverige var missnöjda och önskade fler antal uppföljningsbesök samt mer 

information om Svenska Celiakiförbundet (13). Däremot var de generellt nöjda med den 

information de fått under dietistbesöken.  

 

Angående forskning kring hur lång tid efter celiakidiagnos som första dietistkontakten 

sker samt hur ofta uppföljningsbesöken äger rum så har enbart ett fåtal artiklar av 

relevans hittats. En av dem är en Brittisk studie från 2005 där majoriteten hade 

återkommande uppföljningsbesök, medan 38 % inte hade någon uppföljning alls (14). 
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Detta går emot Storbritanniens rekommendationer, som säger att man bör ha 

återkommande besök för att minska risk för komplikationer.  

Det som talar för att personer med celiaki i Sverige bör få kontakt med dietist inom 

rimlig tid efter diagnostillfället står det att läsa om i Socialstyrelsens hälso- och 

sjukvårdsrapport (15). Där nämns att patienter bör få vård i rimlig tid och att vård ska 

erbjudas utan att eventuella väntetider påverkar patienten negativt i fysisk, psykisk och 

social mening.  

Vår studie är relevant för vår yrkesgrupp då den kan visa på brister och styrkor vad 

gäller kontakten mellan dietist och personer med celiaki. Kartläggningen kan ge 

möjlighet att utveckla och förbättra rutiner för att kunna ge rätt och individanpassad 

information. Denna studie görs på uppdrag av Svenska Celiakiförbundet och vi hoppas 

kunna bidra med ett kunskapsunderlag som hjälper dem i sitt fortsatta arbete med att 

förbättra situationen för personer med celiaki.  

 

2 Syfte 
 

Syftet med studien var att kartlägga dietistkontakten och se hur den överensstämmer 

med upplevda behov hos vuxna med celiaki i Sverige. 

Specifika frågeställningar: 

– Hur ofta och i vilken form har vuxna med diagnostiserad celiaki 

dietistkontakt och hur överensstämmer det med det upplevda behovet av 

råd och stöd kring den ordinerade kostbehandlingen? 

– Finns det samband mellan dietistkontakt hos vuxna med celiaki och kön, 

ålder, samsjuklighet och följsamhet till glutenfri kost? 

 

3 Metod 
 

För att kartlägga hur dietistkontakten såg ut användes en kvantitativ metod i form av 

enkätundersökning. Metoden möjliggjorde att ett större antal respondenter kunde 

medverka i studien. 

3.1 Enkätutformning 

Utformningen av enkäten följde anvisningar enligt A Bryman och G Ejlertsson (16,17). 

Tre av frågorna (självrapporterad följsamhet, kontakttyp vid första dietistkontakten samt 

upplevt stöd kring olika aspekter av den glutenfria kosten) utgick från ett 

studieprotokoll för dietister som tidigare använts i studien Exploring the iceberg of 

celiacs in sweden (ETICS II). Enkäten skapades i Google Documents och bestod av 17 

frågor varav 16 slutna och en öppen (Bilaga 1) (18). Den öppna frågan var ett svarsfält 

där respondenten kunde lämna övriga synpunkter och kommentarer. Första delen av 

enkäten bestod av demografiska frågor (kön, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning samt 

boendelän) och dessa var obligatoriska, d.v.s. ett svar krävdes för att enkäten skulle gå 

att skickas in. Resterande frågor var relaterade till celiaki och dietistkontakt med 

anledning av behandlingen med glutenfri kost. De flesta frågorna var flervalsfrågor och 

besvarades genom att kryssa för endast ett alternativ. I en fråga var det möjligt att ange 
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flera alternativ. Enkäten reviderades efter att en pilotstudie genomförts av en person 

med celiaki.  

3.2 Urval 
I urvalet ingick personer med celiaki i Sverige och personerna rekryterades via Svenska 

Celiakiförbundets medlemsdatabas som då bestod av drygt 25 000 medlemmar. Vi hade 

inga exklusionskriterier vad gällde kön men då kartläggningen avsåg vuxna personers 

dietistkontakt fanns inklusionskriteriet att respondenterna skulle vara ≥18 år. Denna 

information föll av misstag bort i följebrevet, vilket resulterade i att vi i efterhand fick 

exkludera personer < 18år. Enkäten skickades ut via Svenska Celiakiförbundets 

webbaserade nyhetsbrev och det krävdes att respondenterna hade tillgång till dator och 

internet för att kunna ta del av samt besvara enkäten.   

3.3 Tillvägagångssätt 

Den färdiga enkäten publicerades i Svenska Celiakiförbundets webbaserade nyhetsbrev 

som sändes ut till deras medlemsdatabas. Tillsammans med enkäten skickades ett 

följebrev ut där det kortfattat informerades om studiens syfte, kontaktuppgifter samt ett 

klargörande om att deltagandet var frivilligt och att svaren skulle komma att behandlas 

konfidentiellt (Bilaga 2). Utformning av följebrevet följde anvisningar enligt litteratur 

(16,17). Enkäten blev tillgänglig att besvara den 30/8 2012 i samband med att 

nyhetsbrevet skickades ut via e-post. Fyra timmar senare hade 429 enkäter besvarats 

och vi valde att stänga ner enkäten då vi ansåg oss ha fått in ett tillfredsställande och 

hanterbart antal enkätsvar. 

  

3.4 Internt och externt bortfall 

Totalt var det 429 respondenter som besvarade enkäten. Av dessa exkluderades personer 

< 18 år (n = 81) då studien avsåg att kartlägga vuxnas dietistkontakter. Detta gav 348 

ifyllda enkäter. Externt bortfall är okänt på grund av rekryteringsförfarandet. 

3.5. Databearbetning och analys 
Enkätsvaren fördes över från Google Documents till Microsoft Excel 2010 för 

konvertering av text till siffror. Därefter exporterades data till Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 20) för statistisk analys. Enkätens matrisfråga bearbetades i 

SPSS och delades in i sex kategorier som sammanställdes i Microsoft Excel 2010. I 

SPSS kategoriserades respondenternas ålder i tre grupper, 18-40 år, 41-60 år och 61-92 

år. De frågor där respondenten själv kunnat skriva i ett eget svar under alternativet 

”övrigt” samlades ihop manuellt och hamnade i en och samma grupp, ”övrigt”, även om 

svaren varierade. Detta gjordes för att underlätta bearbetningen av data. För test av 

statistisk signifikans användes Chi2-test för nominaldata. Mann Whitney U-test, One-

Way ANOVA och Kruskal Wallis test användes för ordinaldata. Signifikansnivån, p-

värdet, sattes till < 0.05. Data bearbetades och presenterades med deskriptiv statistik. 
 

3.6 Etiska aspekter 

Vid utförandet av denna enkätstudie har Helsingforsdeklarationen följts (19). Det 

framgick tydligt i både följebrev och enkät att deltagandet var frivilligt och att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas. Respondenterna informerades även om att 

svaren skulle komma att behandlas konfidentiellt. Inga frågor av känslig karaktär 

förekom i enkäten. Genom användandet av Google Documents var enkäterna anonyma 

och för oss omöjliga att spåra 
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4 Resultat 
 

Av de slutgiltiga 348 respondenterna var 78 % (n=273) kvinnor och 22 % män (n=75), 

med en medelålder på 50 (±16) år. Medelåldern för kvinnor och män var 40 (± 15) 

respektive 56 (±17) år. Sett till åldern var gruppen normalfördelad. Majoriteten av 

respondenterna var arbetande (60 %) och resterande var pensionerade (26 %), 

studerande (6 %), arbetssökande (3 %) och övrigt (2 %). Medelvärdet för hur lång tid 

som respondenterna hade varit diagnostiserade för celiaki var hos både män och kvinnor 

ca 11 år (spridning 0-50). Alla Sveriges län (n=21) var representerade. 

Samsjuklighet förekom hos 50 %, sjukdomstyp varierade där födoämnesöverkänslighet 

var vanligast. I jämförelsen mellan män och kvinnor fanns en signifikant skillnad 

(p=0.004) där fler kvinnor (55 %) hade ytterligare en diagnos jämfört med män (36 %). 

Ingen signifikant skillnad sågs mellan åldersgrupperna. 

4.1 Dietistkontakt – frekvens och kontakttyp  
I frågan ”har du haft kontakt med dietist angående din celiaki” svarade 82 % att de varit 

i kontakt med dietist. En signifikant större andel av respondenterna ≤ 40 år respektive > 

60 år hade vart i kontakt med dietist angående sin celiaki jämfört med åldersgruppen 41-

60 år (p=0.04). Det fanns dock inget samband mellan frekvensen av dietistkontakt och 

kön respektive förekomst av samsjuklighet (p=0.64 respektive p=0.55). 

 

Majoriteten hade sin första dietistkontakt inom en månad (41 %). En signifikant större 

andel av männen (29 %) hade sin första dietistkontakt inom en vecka i jämförelse med 

kvinnorna (13 %) (p=0.034). Ingen signifikant skillnad i tid till första dietistkontakt 

kunde ses mellan åldersgrupperna eller mellan de med enbart celiaki och de med 

samsjuklighet (p=1.0 respektive p=0.42). 

 

Vanligaste kontakttypen vid första besöket var individuellt mottagningsbesök (88 %).  

På frågan angående hur ofta de varit i kontakt med dietist under det senaste året var det 

76 % som svarade att det inte hade haft någon kontakt alls. Det fanns inga signifikanta 

skillnader relaterade till kön och ålder (p=0.2-0.3).  

 

4.2 Patientnöjdhet 

I studien undersöktes hur respondenterna upplevde tiden från diagnos till första 

dietistkontakt där svarsalternativen var ”för lång”, ”för kort”, ”lagom” eller ”jag 

kommer inte ihåg”. Majoriteten (66 %) upplevde att tiden till första dietistkontakt var 

lagom. En signifikant skillnad fanns mellan åldersgrupperna där en större andel 

personer 41-60 år tyckte att tiden mellan diagnos och dietistkontakt var för lång 

(p=0.043). Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan könen (p=0.4).  

 

Angående frågan om respondenterna var nöjda med antalet dietistträffar svarade 60 % 

att de var nöjda medan 37 % ville träffa dietist oftare. En större andel kvinnor (41 %) 

ville besöka dietist oftare i jämförelse med männen (27 %) (p=0.02) och en större andel 

män (5 %, n=3) ville ha dietistkontakt mer sällan i jämförelse med kvinnorna (1 %, n=2) 

(p=0.02) (Figur 1). Signifikant större andel i den yngsta åldersgruppen (18-40 år) ville 

ha dietistkontakt oftare i jämförelse med de andra grupperna (p=0.01) (Figur 2). Den 

äldsta åldersgruppen (61-92 år) var mest nöjd med antalet dietistkontakter (75 %) i 

jämförelse med 58 % respektive 49 % i åldergrupperna 41-60 år respektive 18-40 år.  
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Figur 1. Fördelning av hur ofta kvinnor och män med celiaki vill ha kontakt med dietist 

i jämförelse med nuvarande dietistkontakt. Fördelningen anges i procent. Sverige, 

höstterminen 2012.  

 

Figur 2. Fördelning av hur ofta personer med celiaki i de olika åldersgrupperna vill ha 

kontakt med dietist i jämförelse med nuvarande dietistkontakt. Fördelningen anges i 

procent. Sverige, höstterminen 2012. 
 

Majoriteten (65 %) tyckte att dietistinformationen hade hjälp dem att äta glutenfritt. 

Signifikant större andel i åldersgruppen 18-40 år tyckte inte att de hade fått den 

information som de behövde för att äta glutenfritt i jämförelse med de två andra 

åldersgrupperna (p=0.009) (Figur 3). Mellan könen kunde ingen signifikant skillnad ses 

(p=0.2).  
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Figur 3. Signifikant skillnad (p=0.009) mellan åldersgrupperna där 31 % i den yngre 

gruppen inte tyckte sig ha fått den information de behövt för att äta glutenfritt. Sverige, 

höstterminen 2012. 

 

I enkäten fanns en större fråga där respondenterna ombads ange om de upplevde att de 

fått råd och stöd kring olika delar i kostbehandlingen, se Figur 4. Medelvärdet av svaren 

visade att 51 % upplevt att kontakten med dietist uppfyllt deras behov av råd och stöd i 

kostbehandlingen. Däremot uttryckte 34 % motsatsen. Frågorna delades in i olika 

ämneskategorier som sammanställdes för att lättare kunna överblicka resultatet av 

svaren, se punkt 1-5 i Figur 4. Flest respondenter ansåg sig ha fått information angående 

vad som händer om man äter gluten samt information om naturligt glutenfria livsmedel 

och gluteninnehåll i mat. Minst information ansåg de att de fått kring att äta ute, resa 

med celiaki samt att söka information via nätet och kokböcker etc. På frågan om 

respondenterna ansåg sig ha fått information om Svenska celiakiförbundet och dess 

organisation svarade 51 % att de fått information om detta.  

 

Figur 4. Respondenternas upplevelse av råd och stöd inom olika 

informationskategorier i samband med dietistkontakterna. Fördelningen anges i 

procent. Sverige, höstterminen 2012. 
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I frågan om följsamhet till den glutenfria kosten uppgav 94 % att de ”alltid äter 

glutenfritt”. En större andel män (9 %) var mindre följsamma och hade svarat ”oftast 

glutenfritt” (p=0.007). Däremot kunde ingen signifikant skillnad ses mellan 

åldersgrupperna eller mellan de personer med tätare dietistkontakt i jämförelse med de 

som träffade dietist mer sällan (p=0.3-0.7).  

I slutet av enkäten fanns en öppen fråga där respondenten ombads att skriva in övriga 

synpunkter och kommentarer. Snabb kontakt efter diagnos (n=2) och god tillgänglighet 

(n=2) beskrevs som positivt. Låg kunskapsnivå hos dietist kring t.ex. modern mat (n=3), 

glutenfri bakning (n=2) och gluteninnehåll i livsmedel (n=4) beskrevs som negativt och 

hade ibland bidragit till att respondenterna valde att söka kunskap via andra kanaler, 

främst Svenska Celiakiförbundets hemsida. Internet som informationskälla användes 

också av de som var nöjda med informationen de fått av dietist men som ville lära sig 

mer. Fler respondenter (n=13) uppgav att de önskade mer kontakt med dietist. 

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
5.1.1 Metodval och frågeformulering 
Enkät som undersökningsmetod var ett passande alternativ för att kunna göra en 

kartläggning. Webbenkäten nådde ut till en stor målgrupp på ett resurs- och 

tidsbesparande sätt. Användandet av webbenkät gjorde även att respondenten blev 

anonym vilket var bra ur den etiska aspekten. Å andra sidan leder anonymiteten till att 

en utvärdering av det externa bortfallet inte kunde göras vilket diskuteras mer ingående 

i avsnitt 5.1.3. 

Formuleringen av enkätfrågor är av stor vikt för att respondenten ska uppfatta dem 

korrekt och fullfölja enkäten (16, 17). Tråkiga och irrelevanta frågor ökar risken för 

externt bortfall och även om en noggrann utformning av frågorna gjordes kan det ej 

säkerställas att respondenterna uppfattade frågorna på det sätt som vi ville. Det kan vara 

en fördel att utnyttja tidigare använda frågor om de passar studiens syfte vilket gjordes 

för tre av enkätfrågorna.  

En pilotstudie genomfördes för att upptäcka eventuella fel och misstolkanden av frågor. 

Då pilotstudien enbart hade en deltagare hade vi gärna sett att fler personer deltagit för 

att bättre kunnat utvärdera enkäten, men då tiden var begränsad fick vi nöja oss med 

denna pilotstudie.  

 

Enkäten bestod mestadels av slutna frågor med fasta svarsalternativ vilket underlättade 

bearbetningen av data i SPSS. Å ena sidan ger dessa frågor inte samma information som 

de skulle ha gett om de varit öppna frågor där respondenten själv kunnat skriva fritt. Å 

andra sidan var syftet med studien att göra en kartläggning och inte någon kvalitativ 

fördjupning. De första frågorna i enkäten var obligatoriska vilket kan ha ökat det 

externa bortfallet då vissa kan ha känt sig tvingade att svara och ej fullföljt enkäten. Å 

andra sidan kan dessa obligatoriska frågor ha minskat det interna bortfallet och gett ett 

bättre dataunderlag då det kan ha ökat antalet korrekt ifyllda enkäter. 

I slutet av enkäten användes en matrisfråga vilket lätt kan feltolkas och ge ett ökat 

internt bortfall (16,17). För att minska risken för feltolkningar i denna fråga användes 
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samma svarsalternativ till samtliga påståendena. I efterhand har vi konstaterat att 

numrering av påståendena i matrisfrågan troligtvis skulle ha underlättat besvarandet då 

man smidigare kunnat följa ordningen på påståendena. Även numrering av frågorna i 

enkäten hade varit fördelaktigt då detta hade underlättat för både respondentens 

besvarande samt för bearbetning av data. 

5.1.2 Datainsamling 

Responsen från målgruppen var enorm och svaren kom in snabbt vilket gjorde att 

länken till enkäten fick stängas efter fyra timmar. Det nämndes i följebrevet att 

svarstiden var sju dagar eller till dess att ett tillräckligt stort antal svar inkommit men 

många hörde ändå av sig då de inte kunde besvara enkäten. Denna situation hade kunnat 

undvikas genom att informationen angående svarstiden varit tydligare i följebrevet. 

P.g.a. de strikta direktiven från Svenska Celiakiförbundet angående hur mycket text 

som fick stå med i följebrevet begränsades möjligheterna att få fram tillräckligt tydlig 

information kring nedstängningen av enkäten.  
 

5.1.3 Urval och bortfall 
Av totalt 429 respondenter som svarade på enkäten var det 348 som passade in i 

urvalsgruppen, vuxna personer med celiaki. P.g.a. bortfallet av information angående 

inklusionskriteriet i följebrevet, exkluderades de 81 respondenterna < 18 år. Ur en etisk 

synvinkel kan detta val diskuteras då dessa respondenter ändå tagit sig tid att besvara 

enkäten, men eftersom kartläggningen avsåg vuxnas dietistkontakt valde vi att 

exkludera dessa personer.  

Urvalet begränsades då enkäten mejlades ut till respondenterna och var inte 

representativt för alla vuxna med celiaki då endast personer som var medlemmar i 

Svenska Celiakiförbundet med tillgång till internet och nyhetsbrevet under de timmarna 

som enkäten var öppen hade möjlighet att delta i studien. Studien kan också ha 

exkluderat personer med läs- och skrivsvårigheter samt de med utländsk härkomst som 

ännu inte lärt sig det svenska språket. Studien hade också behövt en större andel 

manliga respondenter. Prevalensen av celiaki är något högre hos kvinnor än hos män 

vilket kan vara en bidragande orsak till snedfördelningen i respondentgruppen (2). 

Urvalet var inte randomiserat då svarstiden var begränsad. Trots det icke-representativa 

urvalet visade det sig att åldern var normalfördelad, vilket underlättade analysen. 

Resultaten gäller enbart för den aktuella urvalsgruppen. För att kunna dra generella 

slutsatser av resultatet hade en större respondentgrupp krävts.  

Anonymiteten som medföljde vid användandet av webbenkät innebar inte bara fördelar. 

En nackdel var att ingen utvärdering av det externa bortfallet kunde genomföras, vilket 

hade kunnat ligga till grund för en bättre utformning av en enkät vid upprepning av 

studien. Det externa bortfallet kan det enbart spekuleras kring men det är viktigt att ha 

detta i åtanke vid upprepandet av studien eller vid ytterligare forskning.  

 

Då vi inte var på plats när enkäten fylldes i kunde vi inte säkerställa att det var den 

ämnade respondenten som svarade. Vi kunde heller inte personligen besvara frågor 

angående enkäten men då våra kontaktuppgifter fanns med i följebrevet kunde 

respondenterna kontakta oss vid behov. Vi kunde inte heller styra över hur många 

enkätsvar varje person lämnade då Google Documents saknade funktionen att enbart 

tillåta ett svar per respondent. Detta kan ha påverkat resultatet och även validiteten i 

studien. Åtgärden för att undvika att samma person svarar på enkäten fler än en gång 
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hade varit att inte låta respondenten vara anonym, men det hade i sig medfört extra 

arbete i form av kodning av enkäter. 

Har studien med hjälp av enkäten lyckats göra en rättvis kartläggning över personer 

med celiakis dietistkontakt eller har situationen i sig, besvarandet av enkäten, påverkat 

resultatet? Det kan vi inte med säkerhet veta men som A Bryman menar är besvarandet 

av enkäten en onaturlig situation som kan påverka och göra att respondenten ändrar sina 

åsikter (16). 

5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1Kartläggning av grupp 
I studien gjordes jämförelser mellan framförallt könen, åldersgrupperna och mellan 

personerna med och utan samsjuklighet. Vi hade även flera variabler att jämföra, såsom 

sysselsättning, utbildningsnivå och boendelän men då sambandsanalysen av dessa inte 

gav några relevanta resultat valde vi att enbart använda denna information i 

beskrivandet och kartläggningen av gruppen.  

5.2.2 Dietistkontakten och dess information samt upplevt behov av råd och stöd 
Femtioen procent av respondenterna i vår studie var nöjda med den information som de 

fått av dietist och de upplevde att de fått information om Svenska Celiakiförbundet. 
Däremot var det hela 34 % som ansåg motsaten, att informationen från dietist inte 

uppfyllt deras behov av råd och stöd i samband med kostbehandlingen. I Fridell et al’s 

artikel, från 2010, framkom det att personer med celiaki var allmänt nöjda med 

informationen de fått av dietist men att de däremot saknade information om Svenska 

Celiakiförbundet (13). En anledning till att respondenterna i vår studie upplevde att de 

fått information om Svenska Celiakiförbundet kanske kan bero på att dietistkåren tagit 

del av resultaten från Fridell et al’s artikel. En intressant aspekt var att alla som 

besvarade enkäten var medlemmar i Svenska Celiakiförbundet men enbart hälften ansåg 

sig ha fått information om förbundet från en dietist. Resterande respondenter måste 

själva ha sökt information. Även om 51 % var nöjda med informationen de fått av 

dietist så kvarstår faktumet att 34 % inte ansåg sig fått tillräcklig information.  

Sextiosex procent var nöjda med antalet dietistkontakter vilket skiljer sig från resultatet 

i Fridell et al’s studie där det framkom att respondenterna önskade fler 

uppföljningsbesök (13). Kan detta bero på att personerna med celiaki får mer 

information under dietistträffarna idag jämfört med personerna i Fridell et al’s studie 

eller är det den stora tillgängligheten av information via internet m.m. som är 

anledningen? I den öppna frågan kunde vi utläsa kommentarer kring hur respondenterna 

själva inhämtat information kring sjukdomen celiaki och glutenfri kost. Kanske detta 

bidrar till att de idag är mer nöjda med antalet dietistträffar? Å andra sidan vet vi inte 

ifall respondenterna i Fridells studie hade lika frekventa träffar som respondenterna i vår 

studie och kanske är det så att informationen på nätet idag är av bättre kvalitet jämfört 

med förr. Respondenterna i Fridells studie rekryterades via post vilket kanske kan ha 

gett en annorlunda respondentgrupp jämfört med rekrytering via internet och 

webbenkät.  En annan anledning till att respondenterna i vår studie var nöjda med 

antalet dietistkontakter kan vara att alla som svarade är medlemmar i Svenska 

Celiakiförbundet. Via deras hemsida får man tillgång till information som kan ge ökad 

kunskap om sjukdomen och därigenom ett minskat behov av dietistkontakt. När denna 

fråga analyserades mellan åldergrupperna visade resultatet att 49 % av respondenterna i 

åldersgruppen 18-40 år önskade fler dietistkontakter. Orsaken till detta kan det enbart 
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spekuleras kring men det är viktigt att framhäva att en efterfrågan på fler 

dietistkontakter verkar finnas.  

En intressant fråga i sammanhanget är hur ofta personer med celiaki vill träffa dietist. I 

vår enkät fanns en fråga ” Skulle Du vilja att din kontakt med dietist var... ” där 

svarsalternativen var ”oftare”, ”mer sällan”, ”jag är nöjd med antalet dietistkontakter”. 

Detta besvarar däremot inte frågan angående hur ofta de vill träffa dietist. I en studie 

gjord av R Bebb et al frågades personer med celiaki hur ofta de ville träffa dietist 

angående sin celiaki (14). Resultaten visade att 67 % ville ha dietistkontakt en gång/år 

medan 16 % ville ha mer än en gång och resterande 17 % ville ha mindre än en gång per 

år. Det skulle vara intressant att se om vi fått liknande resultat ifall vi ställt samma fråga 

i vår enkät.  

En signifikant större andel av männen rapporterade att de var nöjda med antalet 

dietistträffar i jämförelse med andelen kvinnor. I Roos studie visade man att kvinnor 

med celiaki mår sämre än män med celiaki (8). Kan detta vara en av orsakerna till att 

kvinnorna i vår studie önskade fler dietistkontakter jämfört med männen? En sämre 

hälsa kan kanske bidra till en större otrygghet som resulterar i att de vill ha mer 

frekventa besök. Ytterligare en orsak skulle kunna vara att informationsinnehållet skiljer 

sig i samtal med män jämfört med kvinnor. Eller är det så att kvinnor känner ett större 

behov av mer information kring sin sjukdom och dess kostbehandling då kvinnor enligt 

statistik från Svenska Statistiska Centralbyrån utför mer hushållsarbete såsom 

matlagning och inköp av matvaror i jämförelse med män (20)? 

Resultatet visade att majoriteten haft individuellt mottagningsbesök inom en månad 

efter diagnostillfället. Däremot hade 76 % inte haft kontakt med dietist det senaste året. 

Kan det vara så att nydiagnostiserade personer med celiaki får hjälp relativt fort men att 

uppföljningsbesöken inte prioriteras p.g.a. att det inte finns tillräckliga dietistresurser?  

En fråga att diskutera är om informationen från dietist har hjälpt respondenten att äta 

glutenfritt. Trettioen procent i gruppen 18-40 år upplevde inte att informationen från 

dietist hjälpt dem att äta glutenfritt, vilket är mer än det dubbla i jämförelse med de 

andra två åldersgrupperna. Det kan vara så att respondenterna i denna grupp var så pass 

unga när de fick informationen att de inte kunde tillgodogöra sig den men detta känns 

mindre troligt då även personer i de andra åldersgrupperna fick diagnosen i ung ålder. 

En annan förklaring skulle kunna vara att informationen inte var individanpassad, att 

dietisten förmedlade informationen på en för hög alternativt för låg nivå. Kan det 

kanske vara så att åldern påverkar hur stort intresse man har i att ta till sig informationen 

om sin sjukdom? Är man mer intresserad och mer mottaglig för informationen när man 

är äldre eller har den yngre åldersgruppen högre förväntningar och krav på sjukvården 

och informationen från dietist än de andra åldersgrupperna? Respondenterna i den yngre 

åldergruppen kanske inte anser att de fått den information de behöver medan de äldre 

grupperna inte kräver mer och därför är nöjda med den information de fått? 

Analysen av matrisfrågan visade att hela 50 % inte ansåg sig ha fått information kring 

hur man söker information via internet etc. samt om att hantera sin celiaki i sociala 

sammanhang. Liknande resultat kunde man även skåda i Leffler et als studie som 

menade att hans respondenter kände en inskränkning i det sociala livet. Vi funderar på 

om informationen kring att hantera sin celiaki i sociala sammanhang kanske prioriteras 

bort p.g.a. att antalet dietistträffar är för få? Har man som dietist begränsat med tid 

kanske det resulterar i att man måste prioritera vissa ämnesområden under samtalen med 
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celiakipatienter. Skulle detta kunna åtgärdas med fler alternativt längre samtal med 

dietist?  

För att fördjupa oss ytterligare kring hur dietistkontakten ser ut letade vi även efter 

forskning kring dietistkontakt vid andra diagnoser. I vår studie framkom det att 41 % av 

respondenterna hade sin första dietistkontakt inom en månad efter diagnos. I en av 

studierna som vi tog del av undersöktes dietistkontakten hos diabetespatienter ur 

dietisternas synvinkel och där visade man på liknande resultat, att 45 % av dietisterna 

hann träffa nydiagnostiserade diabetiker inom en månad efter att de fått sin diagnos 

(21). Diabetes är inte en sjukdom att likställa med celiaki och det krävs olika behandling 

samt kontroller för dessa två olika diagnoser men att tiden till första dietistkontakten var 

så pass lika hos dem båda är intressant. Är tiden till första dietistkontakt inom en månad 

en standard som används vid flera diagnoser, eller är vår studies resultat och 

vårdriktlinjerna för diabetes, som nämns i en Brittisk studie gjord av M Nelson et al, 

enbart ett sammanträffande (22)? Oavsett slump eller ej är det tänkvärt och det skulle 

vara intressant att undersöka om tid till första dietistkontakt ser lika ut även för personer 

med ytterligare andra diagnoser.  

 

 

6 Slutsats 
   

Majoriteten fick dietistkontakt inom en månad efter diagnos i form av individuellt 

mottagningsbesök, däremot var täta uppföljningsbesök ovanliga. Många var nöjda med 

antalet dietistkontakter, informationen som getts under dessa samt ansåg att 

dietistkontakten hjälp dem att äta glutenfritt. Däremot fanns en betydande andel som 

uttryckte motsatsen. Männen var mer nöjda än kvinnorna gällande antalet 

dietistkontakter och den äldre gruppen var mest nöjd i sin helhet. 

7 Yrkesrelevans 

 
Vi anser det viktigt att trycka på att dietistyrket borde prioriteras och stärkas för att 

personer med celiaki, samt andra diagnoser, ska få tillgång till dietist med 

specialinriktad kompetens. Om det finns för få dietister kan det innebära att de som i 

nuläget är yrkesverksamma troligtvis måste arbeta mot många olika sjukdomsområden 

samtidigt. Detta kan innebära att de har lite kunskap om mycket och kanske inte kan ge 

den fördjupade informationen kring kost för en specifik sjukdom som de hade kunnat 

om de hade varit specialinriktade. Majoriteten var nöjd med informationen de fått av 

dietist men i den öppna frågan i slutet av enkäten, där man kunde skriva in egna 

kommentarer och synpunkter, kunde vi läsa om olika upplevelser de haft i samband 

med dietistkontakterna. Vissa nämnde att dietisten hade dålig kunskap kring nya 

livsmedel och modern mat. Detta kanske är ett resultat av att de dietister som är 

verksamma idag har ett för stort arbetsområde och inte har tid att fördjupa sig inom alla 

kategorier och då kanske det blir som vi nämnde ovan att dietisten kan lite om mycket. 

Om fler dietister tillsattes inom vården skulle det kunna innebära en ökad möjlighet till 

specialisering som i sin tur skulle kunna ge bättre förutsättningar att tillmötesgå 

patienten vad gäller god vård och specifik kostbehandling. I en Brittisk studie gjord av 

M Nelson et al visade resultatet på att mer vårdtid gavs till celiakipatienter på 

avdelningar där dietister var specialiserade mot celiaki eller där dietister var 

professionella medlemmar av Coeliac UK (Brittiska Celiakiförbundet) (23). Hade dessa 
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avdelningar större dietistresurser eller var det specialiseringen i sig som gjorde att 

personer med celiaki gavs mer vårdtid? Detta kan vi inte svara på men kanske kan 

resultatet användas som argument för att visa på att specialisering ger bättre vård. 

 

8 Författarnas bidrag till arbetet 
 
Malin Olofsson och Malin Thelander har tillsammans planerat undersökningen och 

utformat enkäten. De har tillsammans genomfört datainsamlingen, bearbetat och 

analyserat data samt författat uppsatsen. 

 

9 Tack 
 
Vi vill ge ett stort tack till alla respondenter som tog sig tid att besvara enkäten. Vi vill 

också tacka Alexandra Cederquist och Svenska Celiakiförbundet för deras 

möjliggörande av enkätutskicket och Per Liv och Petra Rydén för deras hjälp i samband 

med analys av data i SPSS. Slutligen vill vi tacka korrekturläsarna. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

"Bättre brödlös än rådlös?"  

- en kartläggning över celiakipatienters 

dietistkontakt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ifyllandet av enkäten. Inlämnad 

enkät återfås ej då vi inte kan urskilja just din enkät. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

*Obligatorisk 

 

Ålder *  

 

Kön *  

  Kvinna  

  Man  

 

I vilket län bor du? *  

 

Sysselsättning *  

  Studerande  

 Arbetande  

  Pensionär  

 Arbetssökande  

  Övrigt:  

 

Utbildningsnivå * Kryssa för den högsta helt genomförda utbildningen  

  Folkskola/grundskola  

  Realskola/folkhögskola/ 2-årigt gymnasium  

  Minst 3-årigt gymnasium  

  Universitet/högskola upp till 3 år  

  Universitet/högskola längre än 3 år  

Har Du någon annan sjukdom eller födoämnesöverkänslighet? *  

  Ja  

  Nej  

 

Om Du svarat Ja på frågan ovan, vilken sjukdom och/eller födoämnesöverkänslighet?  

  Diabetes typ 1  
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  Reumatoid Artrit  

  Sköldkörtelsjukdom  

  Födoämnesöverkänslighet  

  Dermatitis Herpetiformis  

  Psoriasis  

  Övrigt:  

Vilket år fick Du diagnosen celiaki? * ex. 2004  

 

Hur strikt följer Du den glutenfria kosten?  

  Alltid glutenfritt  

  Oftast glutenfritt  

  Ibland glutenfritt  

  Aldrig glutenfritt  

Har Du haft kontakt med dietist angående din celiaki? *  
Om nej, svara på denna fråga och gå sedan direkt till sista frågan. Om Ja, svara på denna fråga och 

gå vidare till nästa fråga  

  Ja  

  Nej  

Hur lång tid efter diagnostillfället hade Du din första dietistkontakt?  

  inom 1 vecka  

  inom 1 månad  

  inom 3 månader  

  6 månader eller längre  

  Kommer ej ihåg  

Upplevde Du att tiden mellan diagnostillfället och din första dietistkontakt var...  

  för lång  

  för kort  

  lagom  

Hur skedde ditt första informationsmöte med dietist?  

  Individuellt mottagningsbesök  

  Gruppmottagning  

  Telefonkontakt  

  E-post  

  Kommer ej ihåg  

Hur ofta har Du varit i kontakt med dietist under det senaste året angående din celiaki?  

  Ingen  

  1 gång  

  2-3 gånger  

  4-5 gånger  

  6 eller fler  

Skulle Du vilja att din kontakt med dietist var...  

  oftare  

  mer sällan  
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  jag är nöjd med antalet kontakttillfällen  

Upplever Du att informationen som Du har fått av dietist har hjälpt dig till att äta 

glutenfritt?  

  Ja  

  Nej  

  Vet ej  

Upplever Du att kontakten med dietist har uppfyllt dina behov av råd och stöd i 

behandlingen av din celiaki när det gäller följande: 

  Ja Nej Vet ej  

Vad som händer om du äter gluten     

 

Vilka livsmedel som är naturligt glutenfria     

 

Vilka livsmedel som innehåller gluten     

 

Att läsa innehållsförteckningar     

 

Märkning av glutenfria livsmedel     

 

Glutenfri bakning     

 

Glutenfri matlagning     

 

Havre i den glutenfria kosten     

 

Att äta glutenfritt på resor och utanför hemmet     

 

Svenska Celiakiförbundets verksamhet     

 

Webbsidor, kokböcker et.c.     

 

 

Här får du gärna skriva om du har övriga synpunkter och kommentarer. 

 

Tack för att du tog Dig tid att fylla i enkäten och vi önskar Dig en fortsatt bra dag! 
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Vi är två blivande dietister som studerar sista terminen på Dietistprogrammet vid Umeå 

Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vi på uppdrag av Svenska 

Celiakiförbundet ska kartlägga hur dietistkontakten ser ut för personer med celiaki i Sverige. 

Detta har vi tänkt undersöka med en enkät och det skulle vara till stor hjälp om du vill delta i 

studien genom att besvara enkäten.  

Enkäten som du finner här består av 17st frågor och den tar max 5 minuter att fylla i.  

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Svarstiden är t.o.m. 4 september eller tills vi fått in ett tillräckligt stort antal svar.  

För kontaktuppgifter och mer information angående enkäten se länken nedan 

 

 

I separat länk: 

Det skulle vara till stor hjälp om just Du tog Dig tid att besvara vår enkät, då ditt svar ger oss möjlighet att 

genomföra denna studie. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan 

Malin Olofsson, maol0126@student.umu.se, 073 84 57 196 

Malin Thelander, math0095@student.umu.se, 076 16 80 445 

Är Du intresserad av att ta del av resultaten från vår studie finner Du dem via länken 

http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/ från och med januari 2013. 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

Malin Olofsson  Malin Thelander 
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