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Titel: Matval och måltider hos personer med smak- och luktförändringar efter covid-19-
infektion, en scoping review. 
Författare: Ninni Bellini Lindholm, Katharina Bömer-Schulte 
 
Sammanfattning 
Introduktion: Ett vanligt symtom vid insjuknande i covid-19 är smak- och luktbortfall. Dessa 
symtom kan bestå även efter tillfrisknande från den akuta infektionen. Lukt och smak är 
särskilt viktigt vid ätande. Med det ökade antal personer som har drabbats av smak- och 
luktförändringar är det därför viktigt att få kunskap om hur detta påverkar matval och 
måltider.   
 
Syfte: Kartlägga forskning som berör hur matval och måltider påverkas på grund av smak- 
och luktförändringar efter covid-19-infektion, samt hur detta hanteras. 
 
Metod: Scoping review genomfördes och inleddes med en systematisk litteratursökning i 
databaserna Scopus, Pubmed och PsychInfo. Sökningen innefattade tre övergripande 
sökblock: Covid-19, lukt och smak samt matval, måltider och livskvalitet. Resultaten i de 
inkluderade studierna sammanställdes narrativt. 
 
Resultat: Kvalitativa (n=5) och kvantitativa (n=4) studier inkluderades, varav en retrospektiv 
studie och resterande tvärsnittsstudier. Metoder som användes var enkäter, intervjuer, 
fokusgrupper och dokumentanalys. Matval och måltider påverkas på flera sätt av smak- och 
luktförändringar: minskad och ökad aptit, icke adekvat näringsintag såväl som minskad 
gemenskap kring måltider. Detta gäller särskilt personer med parosmi. Strategier var att 
acceptera situationen, söka kunskap och testa vad som fungerar för just den drabbade 
individen. 
 
Slutsats: De kvalitativa studierna bidrog med ett djupare perspektiv och förståelse för 
individernas situation medan de kvantitativa visade på förekomsten av upplevelserna, 
problemen, beteendeförändringarna och strategierna. Det behövs mer forskning för att 
tillgodose behovet av kunskap så att de drabbade kan bli bemötta med kunskap både från 
omgivningen och vården. 
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Abstract 
Introduction: Common symptoms of covid-19 infection is loss of taste and smell. These 
symptoms may persist after recovery from the acute infection. Smell and taste are particularly 
important in relation to eating. With increasing numbers of people affected by taste and smell 
alterations, it is important to understand how this affects food choice and meals. 
  
Aim: To identify research that addresses how eating is affected due to taste and smell 
changes after covid-19 infection, and how this is managed. 
  
Method: Scoping review was conducted and began with a systematic literature search in the 
databases Scopus, Pubmed and PsychInfo. The search included three fields: Covid-19, smell 
and taste, as well as food choices, meals and quality of life. The results of the included 
studies were compiled narratively.  
 
Results: Qualitative (n=5) and quantitative (n=4) studies were included, one retrospective 
study and remaining cross-sectional studies. Methods used were surveys, interviews, focus 
groups and document analysis. Food choices and meals are affected in several ways by taste 
and odor impairments: decreased and increased appetite, inadequate nutritional intake as well 
as decreased social interaction around meals, particularly people with parosmia. Strategies 
were to accept the situation, seek knowledge and try out what works for the affected 
individual. 
 
Conclusion: The qualitative studies contributed with a deeper understanding of the 
individuals’ situation, while the quantitative ones showed the occurrence of experiences, 
problems, behavioral changes and strategies. More research is needed to meet the need for 
knowledge from the community and healthcare. 
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1 Inledning 
Covid-19 har varit på allas läppar sedan våren 2020. Vi har pratat om det med nära och kära, 
vid tillfälliga möten på stan eller läkarbesöket. Alla kan relatera till det på något sätt. Smak- 
och luktbortfall blev tidigt ett tydligt symtom för insjuknande (Gerkin m.fl., 2021) och ämnet 
blev därmed av intresse för allmänheten. Många har blivit påverkade av smak- och 
luktförändringar eller känner någon som har fått långvariga besvär. Berättelserna kan variera 
från att det upplevdes som något spännande och intressant (Turner & Rogers, 2022), till att 
helt tappa matglädjen, livslusten och att allt har en motbjudande och förvrängd lukt eller 
smak (Parker m.fl., 2021). Lukt och smak är närvarande i alla delar av livet. Lukt ger oss 
njutning, glädje och minnen, som när vi känner doften av syren på försommaren (Herz, 
2016), och lukter ger oss aptit (Boesveldt & de Graaf, 2017). Att smak och lukt har blivit ett 
viktigt ämne för de personer som har drabbats av långvariga besvär efter en covid-19-
infektion (Thompson m.fl., 2022) är därför förståeligt. Därmed är det viktigt att sammanställa 
kunskap om hur smak- och luktförändringar påverkar människor i relation till mat och ätande.  

1.1 Covid-19  
Rapporter om lunginflammationer orsakat av virus kommer från Wuhan i Kina och når 
World Health Organization (WHO, u.å.-a) i slutet av 2019. Den 11 mars 2020 klassar WHO 
den sjukdom som nu fått namnet covid-19 och orsakas av viruset SARS-CoV-2, som en 
pandemi (WHO, u.å.-a). I april 2022 har det rapporterats över 508 miljoner bekräftade fall av 
covid-19 (WHO, u.å.-a). Sjukdomen drabbar individer i olika grad. En del upplever inga 
symtom medan andra får symtom så som huvudvärk, feber, hosta, allvarlig lunginflammation 
och lukt- och/ eller smakförändringar (Jarrott m.fl., 2022). Lukt- och smakförändringar är ett 
tidigt symtom på covid-19, även för individer som inte uppvisar andra symtom och anses 
därför vara en bra prediktor för insjuknande (Gerkin m.fl., 2021). Prevalensen för lukt- eller 
smakbortfall vid en covid-19-infektion är omkring 50 procent när de insjuknade själva får 
ange sina symtom och 70 procent vid användning av objektiva mätmetoder (Hannum m.fl., 
2020). Vid objektiva mätmetoder testas lukten genom luktstimuli och resultaten jämförs med 
vad som anses vara normal luktförmåga (Hannum m.fl., 2020; Hummel m.fl., 2017). 
 
Det vanligaste är att de insjuknade återhämtar sig inom 28 dagar från en covid-19-infektion 
(Jarrot m.fl., 2022). Ungefär 40 procent återhämtar sig däremot inte lika snabbt och får 
långvariga besvär såsom “hjärndimma”, nedsatt lukt och/eller smak, svår trötthet, smärta, 
hosta, hög vilopuls eller hjärtklappning, sömnstörningar eller andfåddhet. Symtomen kan 
förekomma ensamma eller tillsammans hos samma individ (Jarrott m.fl., 2022) och samlas 
ofta under begreppet postcovid.  

1.1.1 Vad är postcovid? 

Det finns en rad benämningar som används för att beskriva långvariga symtom efter en 
covid-19-infektion och användning och indelningar skiljer åt sig mellan länder (Lindén, 
2021). Socialstyrelsen använder termen postcovid för att tydliggöra att det inte handlar om en 
pågående covid-19-infektion, och för att det ska vara lätt att skilja från en akut infektion vid 
uppföljning (Lindén, 2021). Det är i linje med WHO:s kodning och indelning (Soriano m.fl., 
2022). Socialstyrelsen tar upp flera symtom kopplade till postcovid utöver de ovan nämnda: 
psykisk ohälsa i form av depression, ångest eller nedstämdhet, mag- och tarmproblem, 
muskelsvaghet, domningar, huvudvärk, ledvärk och kognitiv nedsättning i form av minnes- 
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eller koncentrationssvårigheter (Lindén, 2021). Postintensivvårdssyndrom som kan uppstå 
efter avancerad behandling på sjukhus ska däremot inte förväxlas med postcovid då det inte 
uppstår av samma orsaker. Symtomen kommer från behandlingen och inte sjukdomen, men 
även vid postintensivvårdssyndrom kan behandling krävas för långvariga symtom (Lindén, 
2021).  
 
WHO har initierat en Delphi-process för att standardisera och definiera postcovid. Det 
innebär att flera olika intressenter, aktörer och experter samlats för att tillsammans 
standardisera och definiera en term. Genom Delphi-processen enades panelen om en 
definition av postcovid för vuxna: Personer som har haft eller troligen har haft covid-19 som 
efter ungefär tre månader uppvisar symtom som varat i minst två månader. Det ska inte finns 
en annan trolig orsak till symtomen. Symtomen kan hålla i sig från insjuknandet eller dyka 
upp efter tillfrisknande. Symtomen påverkar vanligen de drabbade i deras vardag. Symtomen 
kan fluktuera och återkomma över tid (Soriano m.fl., 2022).  
 
Det är inte säkert att forskning som publicerats innan en gemensam och accepterad definition 
fanns har samma uppfattning om termen postcovid, vilket gör att all forskning som handlar 
om symtom efter den akuta infektionen kan vara relevant oberoende av hur det har benämnts. 
Därför kommer termen efter covid-19-infektion användas i denna undersökning.  

1.1.2 Lukt och smak efter covid-19-infektion  

Det går att räkna med att det blir vanligare och mer förekommande med smak- och 
luktförändringar i och med det stora antal som smittas av SARS-CoV-2. Innan covid-19-
pandemin har prevalensen av funktionell luktnedsättning, det vill säga att lukten är så pass 
nedsatt att det inte är till hjälp i vardagslivet, varit ungefär fem procent i befolkningen. Totalt 
hade dock ungefär 20 procent en försämrad lukt (Brämerson m.fl., 2004). Orsakerna till dessa 
luktnedsättningar kan oftast härledas till trauman där nerverna har blivit skadade, en störning 
i näshålan, till exempel bihåleinflammation där luktepitelet blockeras eller åldersrelaterade 
orsaker och nervsjukdomar som Parkinson eller Alzheimers. Men även plötsligt luktbortfall 
vid en inflammation på grund av virus med förekomst av parosmi vid tillfrisknandet har 
förekommit innan covid-19-pandemin (Hummel m.fl., 2017; Keller & Malaspina, 2013).  
 
Smak- och luktnedsättningar på grund av virusinfektioner är inte nytt. Det som är nytt är det 
specifika viruset SARS-CoV-2 och det stora antal drabbade. Av de 50 eller 70 procent 
smittade som får luktförändringar under akut infektion (Hannum m.fl., 2020) har det i 
systematiska reviews visats sig vara ungefär 73 procent som återhämtar sig (Jafar m. fl., 
2021). Av de som återhämtar sig återfick de flesta luktsinnet inom två veckor och resterande 
inom 30 dagar. De studier som hade en uppföljning efter sex månader visade att de flesta har 
återhämtat sig inom 60 dagar (Jafar m.fl., 2021). Efter 12 månader var det fortfarande knappt 
30 procent som inte hade återfått normalt smak- och luktsinne (Fortunato m.fl., 2022). 
Återhämtning verkar inte skilja sig mellan män och kvinnor eller hur sjuk personen har varit, 
utan beror på graden av nedsatt lukt (Jafar m.fl., 2021). Vid återhämtning från 
luktnedsättningar som har orsakats av virus, däribland SARS-CoV-2, kan det uppstå 
luktförvrängningar (Pellegrino m.fl., 2020). Luktförvrängningar har en större konsekvens än 
en nedsatt lukt, då det har setts att luktförvrängningar ger avsevärt sämre livskvalitet hos de 
drabbade individerna (Lerner m.fl., 2022).  
 
Med den ökade andelen personer som har besvär av nedsatt lukt och smak efter covid-19-
infektion är det viktigt att få kunskap om hur detta påverkar relationen till matval och 
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måltider. Matval och måltider är viktiga både för hälsan och i sociala sammanhang och 
därmed en viktig del i livskvaliteten. Under de senaste åren har det kommit ett stort antal 
studier kring covid-19. Malik m.fl., (2022) kunde visa på ett samband mellan symtom efter 
covid-19-infektion och nedsatt livskvalitet, men inte mellan nedsatt luktsinne och nedsatt 
livskvalitet. Vaira m.fl. (2022) visade att den psykiska hälsan påverkas av smak- och 
luktförändringar, medan en tidigare review av Croy m.fl. (2014) lyfte flera studier som visar 
ett samband mellan luktförändringar och minskad livskvalitet. De inte helt entydiga resultaten 
tyder på att det behövs mer forskning inom området. 

1.2 Smak-, lukt- och trigeminalsinnet  
Eftersom smak- och luktförändringar har varit ett viktigt symtom vid covid-19-infektion är 
det viktigt att definiera vad som är lukt respektive smak. Det är viktigt både för att kunna 
ställa rätt diagnos vid en smak- eller luktförändring (Hummel m.fl., 2017) och för att veta 
exakt vad som påverkar matval och måltider. På tungan känns de fem grundsmakerna sött, 
surt, salt, beskt och umami. Lukt registreras via luktbulben. Lukter från aromämnen upplevs 
när de andas in genom näsan eller vid tuggande då aromämnen stiger upp via svalget. Utöver 
det kan det trigeminala sinnet retas. Chili ger en känsla av hetta i munnen och kolsyrat vatten 
ger en kittlande känsla. Att skilja på dessa tre komponenter kan vara svårt (Spence m.fl., 
2014). I den engelska litteraturen används uttrycket flavor, som av ISO definieras som en 
sensorisk upplevelse av smak, lukt och trigeminal stimulering genom att smaka (Spence m.fl., 
2014). Härefter kommer det att benämnas smakupplevelse (författarnas översättning). 

1.2.1 Smak 

Grundsmaker har som funktion att ge information om näringssammansättningen i maten 
(Gutierrez & Simon, 2021; Lawless & Heymann, 2010). När maten tuggas och blandas med 
saliven transporteras smakämnena sött, surt, salt, beskt och umami till tungans smaklökar där 
smakcellerna skickar vidare nervsignaler till hjärnan (Gutierrez & Simon, 2021; Lawless & 
Heymann, 2010). Sötma ger information om lättillgänglig energi och människor har ett högt 
medfött gillande för sötma. Syra ger istället information om att det som intas är moget eller 
inte. Därför har människor i utgångspunkten ett lågt gillande för syrlighet. Umami ger 
information om att det finns tillgång till aminosyror vilka är viktiga för att kunna bygga upp 
kroppen och sälta är viktig för att behålla elektrolytbalansen. Beska upplevs ofta som negativt 
eftersom vissa giftiga ämnen är beska (Gutierrez & Simon, 2021). 

1.2.2 Lukt  

Lukt uppfattas när aromer når luktepitelet i näshålan. (Lawless & Heymann, 2010; 
Lundström m.fl., 2010). Doften av en blomma, lukten av bränd mat eller doften av en person 
är lukter som kommer från omgivningen, det vill säga utanför kroppen (Spence m.fl., 2014). 
Detta kallas ortonasal lukt (Hummel m.fl., 2017). Men lukt är något som även kan kännas när 
aromer från maten som tuggas når luktepitelet via svalget. Detta kallas retronasal lukt 
(Hummel m.fl., 2017; Lawless & Heymann, 2010; Lundström m.fl., 2010), och ger oss 
information om vad som snart kommer att sväljas (Spence m.fl., 2014).  
 
Människan har ungefär 350 receptorer som kan aktiveras av olika doftmolekyler. Eftersom en 
doft består av flera doftmolekyler är människan kapabel att uppfatta tusentals lukter (Hummel 
m.fl., 2017; Lawless & Heymann, 2010). Luktcellerna kan förnyas. Vissa anger att det sker 
med ungefär en månads intervall (Lawless & Heymann, 2010), medan andra anger att det är 
oklart hur snabbt de omsätts (Hummel m.fl., 2017). Lukter är något som bearbetas kognitivt 
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(Lundström m.fl., 2010) och de skapar starka minnen (Croy m.fl., 2014). Beroende på om 
lukten kommer från något som uppskattas, exempelvis ost, eller något som tycks illa om, 
exempelvis fotsvett, kan lukten upplevas som god eller obehaglig (Boesveldt & de Graaf, 
2017).  

1.2.3 Trigeminalsinnet  

Trigeminalsinnet är det minst undersökta av de tre sinnena som ingår i smakupplevelse 
(Lundström m.fl., 2010). Trigeminalnerven är en tredelad nerv som finns i slemhinnorna i 
mun och näsa samt i ansiktets hud (Gutierrez & Simon, 2021; Lawless & Heymann, 2010; 
Lundström m.fl., 2010). Receptorerna reagerar på kemiska ämnen och upplevs som smärta, 
kyla eller mekanisk stimulering (Gutierrez & Simon, 2021). Dessa ämnen återfinns ofta i 
kryddor som är vanliga i matlagning. Upplevelsen av stimuleringen håller i sig under längre 
tid än smak och lukt och ämnena upplevs olika mycket vid olika temperaturer. Capsaicin i 
chili upplevs som hetta och blir starkare ju varmare maträtten är, mentol i mynta kan 
upplevas som kylande och ännu mer kylande om det finns i något som är kallt och en 
kolsyrad dryck upplevs som kittlande. Men även kryddor som oregano och timjan retar det 
trigeminala sinnet (Gutierrez & Simon, 2021). På samma sätt retar doftmolekyler, beroende 
på koncentration, trigeminalnerven (Lundström m.fl., 2010).  

1.2.4 Den multisensoriska matupplevelsen 

I praktiken kan det vara svårt att särskilja de tre sinnena som bidrar till smakupplevelse 
(Lundström m.fl., 2010; Spence m.fl., 2014). Sägs det att en dryck har en fruktig smak 
refereras det antagligen till en syrlig smak och en fruktig arom (Spence m.fl., 2014). Likaså 
upplevs en kryddig indisk maträtt både med aromer och det trigeminala sinnet. 
Sinnesupplevelsen av smak, lukt och trigeminalsinnet verkar bearbetas på delvis liknande sätt 
i hjärnan (Hummel m.fl., 2009; Lundström m.fl., 2010) vilket skulle kunna förklara varför det 
svårt att skilja på intrycken. Dessutom kan en lukt förhöjas genom att samtidigt känna en 
grundsmak som är associerad med lukten (Spence, 2015), till exempel vanilj och sötma. Så 
mycket som 80 procent av den totala smakupplevelsen kan utgöras av lukt (Spence m.fl., 
2014). Men matupplevelsen påverkas inte endast av lukt och smak, utan även av textur, 
utseende, omgivningen och atmosfären och den kunskap som finns om det som ska ätas 
(Spence, 2015). Det är sammanvägningen av allt detta som skapar den multisensoriska 
måltidsupplevelsen.  

1.3 Lukt- och smaknedsättningar 
Både för att kunna beskriva symtom, men även för att kunna diagnostisera och hjälpa 
patienter som har drabbats av smak- och luktförändringar till följd av en covid-19-infektion 
behöver termer och begrepp definieras. För definitioner av termer kopplade till lukt och smak 
har kunskapssammanställningen av Hummel m.fl. (2017) använts. Här definieras att en 
luktstörning kan vara kvantitativ, det vill säga att lukten är nedsatt, eller kvalitativ, det vill 
säga att lukten upplevs förvrängd. Vid normasmi är lukten normal, hyposmi innebär en 
nedsatt luktförmåga, vid funktionell anosmi är lukten så pass nedsatt att det inte är till hjälp i 
vardagslivet och anosmi innebär totalt luktbortfall. Vid specifik anosmi är det endast vissa 
lukter som känns mindre. Parosmi är ett paraplybegrepp för kvalitativa störningar där 
luktstimuli upplevs förvrängda, ofta obehagliga, och fantosmi innebär att en lukt uppfattas 
trots att det inte finns ett stimuli.  
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Luktnedsättning kan mätas subjektivt eller objektivt. Med subjektiva metoder får patienten 
själv fylla i formulär eller skalor, men det har visat sig att nedsättningen ofta underskattas i 
dessa fall. Objektiva metoder anses vara mer tillförlitliga eftersom de inte baseras på 
självskattningar utan jämförs med resultat från grupper med normasmi (Hannum m.fl., 2020; 
Hummel m.fl., 2017). Här får patienten ett luktstimuli, till exempel Sniffin’ Sticks som är en 
luktpenna som används för att testa luktsinnet. Nedsättningen mäts genom lukttrösklar. Det 
vill säga om en lukt kan identifieras, om lukter kan särskiljas och om en lukt upplevs som 
behaglig eller obehaglig (Hummel m.fl., 2017). 
 
Smaknedsättning är ovanligare än luktnedsättning. Ageusi är total smakförlust och är mycket 
ovanlig. Hypogeusi innebär en delvis nedsatt smakförmåga (Hummel m.fl., 2012) . Ofta 
förväxlas smaknedsättning med en luktnedsättning eftersom den retronasala lukten är viktig 
för smakupplevelsen (Hummel m.fl., 2017). För att testa smaknedsättning stimuleras 
smakcellerna med de olika grundsmakerna genom att patienten får lösningar av salt, sött, surt 
eller beskt på tungan. Genom att använda smaksatta pulver kan den retronasala luktförmågan 
testas. På så sätt går det att identifiera om det handlar om en lukt eller smaknedsättning 
(Hummel m.fl., 2017). 
 

1.4 Mat och måltidens roll för livskvalitet 
Både forskning om covid-19 och tidigare forskning har visat att smak och luktnedsättningar 
kan leda till minskad aptit och i förlängningen lägre livskvalitet (Croy m.fl., 2014; Vaira 
m.fl., 2022). Livskvalitet definieras av WHO som “individs egen uppfattning av sin ställning 
i livet i förhållande till den kultur och de normer som de lever i och i relation till sina mål, 
förväntningar, värderingar och intressen” (författarens översättning)(WHO Quality of Life 
Assessment Group, 1996). Detta inbegriper fysiskt och psykiskt mående, sociala relationer, 
graden av oberoende, individens omgivning och spiritualitet (WHO Quality of Life 
Assessment Group, 1996).  
 
En god näringsstatus är viktig för en god hälsa och tillfrisknande (Socialstyrelsen, 2020; 
WHO, u.å.-b) och för att få en god näringsstatus är måltiden viktig. Lukt och smak är viktigt 
för måltidsupplevelsen. Lukten av mat kan stimulera hunger och lukt av den mat som du har 
framför dig skapar en aptit efter just den maten. Smak påverkar istället mättnadskänslan och 
när du känner dig nöjd (Boesveldt & de Graaf, 2017). I vården förbises ofta smak- och 
luktnedsättningar, vilket är problematiskt, då en nedsättning kan leda till nedsatt livskvalitet 
(Croy m.fl., 2014; Vaira m.fl., 2022).  
 
I en review lyfte Croy m.fl. (2014) att minskad smakupplevelse och aptit har lett till ändrade 
måltidsmönster och både ett ökat och minskat matintag beroende på hur individen hanterar 
situationen. För personer över 65 år kan den nedsatta lukten påverka det fysiska välmåendet 
när en minskad aptit leder till mindre näringsintag, sämre nutritionsstatus och ökad risk för 
skador och dödlighet (Attems m.fl., 2015). Dessutom upplevde personer drabbade av smak- 
och luktnedsättning, på grund av bland annat cancer, svårigheter i vardagssysslor som att laga 
mat och en rädsla för att inte upptäcka att maten var dålig (Belqaid, 2017; Croy m.fl., 2014). 
Detta skapade ett större beroende av hjälp från vänner, familj och hjälpmedel som brand- och 
gaslarm (Croy m.fl., 2014). Även sociala relationer påverkades. Personer upplevde en 
osäkerhet i sociala sammanhang på grund av svårigheter att hantera den personliga hygienen 
och att inte känna lukten av sina nära och kära (Croy m.fl., 2014). Ungefär en tredjedel av 
personer med förändrad lukt hade generellt en lägre livskvalitet och mer ångest- och 
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depressionssymtom. Patienter som hade drabbats av parosmi eller fantosmi var de som 
drabbades hårdast (Croy m.fl., 2014).  
 
För att hantera konsekvenserna av smak- och luktbortfall har de här personerna utvecklat 
strategier. För vissa har glädjen i den gemensamma måltiden varit viktig för att få tillräckligt 
med näring trots en minskad lust att äta (Belqaid, 2017). Äta tillsammans är något människan 
gjort historiskt och kan sägas vara en viktig del i vår sociala natur (Jönsson m.fl., 2021). Att 
äta tillsammans kan skapa sammanhållning, trygghet och gemenskap. Gemensamma 
familjemåltider sägs leda till bättre näringsintag i form av mer frukt och grönsaker och för 
äldre kan gemensamma måltider leda till ett högre näringsintag och ökad livskvalitet (Jönsson 
m.fl., 2021). Men den gemensamma måltiden kan också skapa en otrygghet och utanförskap. 
Det kan utspelas konflikter runt matbordet och det kan uppstå en känsla av ensamhet om en 
person inte kan äta från den gemensamma maten (Jönsson m.fl., 2021). För cancerpatienter, 
som på grund av smak- och luktförändringar undvek vissa livsmedel, blev de outtalade 
sociala reglerna, som att till exempel äta av allt eller äta upp det som ligger på tallriken, 
påfrestande och gjorde att de undvek mer formella sociala måltidssammanhang (Belqaid, 
2017). Det är alltså sammanhanget som avgör om en gemensam måltid känns inkluderande 
eller exkluderande (Belqaid, 2017; Jönsson m.fl., 2021).  
 
Sammanfattningsvis visar forskningen att smak- och luktförändringar riskerar att påverka 
individen negativt, särskilt vad gäller livskvalitet. Matval och måltider är en viktig del av 
livskvaliteten då en god näring både ger energi och förebygger sjukdomar och mat är en 
viktig del i den sociala gemenskapen. Med bakgrund till detta är det viktigt att kunskapen 
ökar om hur matval och måltider påverkas på grund av smak- och luktförändringar efter en 
covid-19-infektion.  Ett första steg mot mer kunskap är att genomföra en scoping review som 
kartlägger den forskning som publicerats på området, sammanfattar informationen och 
identifierar kunskapsluckor.      

2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att kartlägga forskning som berör hur matval och måltider påverkas på grund av 
smak- och luktförändringar efter covid-19-infektion, samt hur detta hanteras.  
 

1. Vilka upplevelser rapporteras med grund i smak- och/eller luktförändringar efter 
covid-19-infektion relaterade till matval och måltider? 

2. Vilka problem uppstår vid smak- och/eller luktförändringar efter covid-19-infektion 
relaterade till matval och måltider? 

3. Vilka beteendeförändringar och strategier relaterade till matval och måltider kan 
kopplas till problemen och upplevelserna beskrivna i frågeställningarna ovan. 

3 Metod  

3.1 Studiedesign  
För att besvara syftet om vilken forskning som har gjorts angående hur matval och måltider 
påverkas av smak- och luktförändringar efter en gjordes en scoping review. Eftersom smak- 
och luktförändringar efter covid-19-infektion och dess påverkan på matval och måltider är ett 
relativt nytt forskningsområde, finns ett behov av att skapa en överblick, identifiera vad som 
studerats och identifiera forskningsluckor. En scoping review innefattar just dessa element 
och kartlägger litteraturen på det valda området på ett systematiskt sätt (Munn m.fl., 2018).  
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För att genomföra scoping reviewen utgicks det metodologiskt från Arksey och O’Malleys 
(2005) ramverk som innefattar sex steg: 
 

1. Identifiera forskningsfrågan. Den kan behöva omarbetas under arbetets gång och i takt 
med att författarna blir mer bekanta med området.  

2. Identifiera relevanta studier. Här behöver viktiga avvägningar göras för studiens 
rimlighet och genomförbarhet, samt diskutera vad som hamnar utanför studien. 

3. Urval av studier. Här är det viktigt att identifiera vilken terminologi som är relevant 
inom området för att göra mer träffsäkra urval. Inklusions- och exklusionskriterier för 
studier som ska ingå bestäms och urvalet genomförs.  

4. Kartlägga datan. Nyckelfrågor och teman identifieras i de utvalda studierna. 
5. Sammanställa, summera och rapportera resultaten.  
6. Valfritt steg där experter eller intressenter rådfrågas.  

 
Metoden har vidareutvecklats av Levac m.fl. (2010) som föreslår att det sjätte steget enligt 
Arksey och O’Malley (2005) ska ingå som ett obligatoriskt moment. Inom tidsramen för 
kursen bedömdes att det sista steget behöver anpassas och kommer därför att ersättas med 
den handledartid som tillhandahålls inom kursens ramar. För transparens och metodologisk 
kvalitet samt komplement till övrig metodlitteratur användes den checklista som tagits fram 
för scoping reviews: Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-Analyses 
extension for Scoping Reviews (PRISMAS ScR) (Tricco m.fl., 2018). Se bilaga 1 för den 
kompletta checklistan.   

3.1.1 Identifiering av forskningsfrågan 

I steg ett identifieras forskningsfrågan. Med utgångspunkt i syftet om att kartlägga vilken 
forskning som har gjorts om påverkan på matval och måltider på grund av smak- och 
luktnedsättningar efter en covid-19-infektion och hur detta hanteras utformades 
frågeställningar för att tydliggöra vilken forskning som är relevant inom området. Detta 
gjordes genom att söka i databaserna PubMed och Scopus och läsa relevant litteratur.  
 
För att undersöka relevansen av ämnet gjordes en sökning på ord som covid-19, taste disorder 
eller smell disorder och meal eller food. Sökningarna gav endast ett fåtal träffar som handlade 
om hur matval och måltider påverkades på grund av smak- och luktförändringar efter en 
covid-19-infektion. De flesta studier, metaanalyser och systematic reviews undersökte istället 
prevalens under och efter akut infektion samt faktorer som gav upphov till smak- och 
luktförändringar, prevalens och förlopp. För att förstå konsekvensen av smak- och 
luktbortfall söktes det efter forskning om smak, lukt och dess funktion för matval och 
måltider generellt samt tidigare forskning om orsaker och påverkan på personer drabbade av 
smak- och luktnedsättningar. Genom bakgrundslitteraturen och särskilt utifrån Keller och 
Malaspina (2013) uppdelning om upplevelser och praktiska problem ansågs det rimligt att 
utforma frågeställningarna på liknande sätt. De två första frågeställningarna om upplevelser 
och problem ska ringa in hur matval och måltider påverkas av smak- och luktförändringar 
medan strategier och beteendeförändringar undersöker hur det hanteras.  
 
Vilken forskning som är relevant att inkludera har även baserats på population, koncept och 
kontext (PCC) som anges i PRISMAS ScR (Tricco m.fl., 2018). Populationen är individer 
med postcovid. Konceptet är hur dessa individer upplever och hanterar mat och 
måltidsupplevelser vid lukt- och smakförändringar. Kontexten som undersökningarna har 
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utförts i kommer inte begränsas då pandemin har drabbat hela världen och symtomen inte 
begränsar sig till en viss grupp eller sjukdomsförlopp.  

3.1.2 Identifiering av relevanta studier 

I det andra steget samlas data in enligt metoden för scoping review, det vill säga genom en 
utarbetad sökstrategi baserad på relevanta nyckelord i databaser. För att identifiera nyckelord 
till sökning i databaserna, identifierades vilka meshtermer som fanns i Svensk mesh som var 
kopplade till frågeställningarna. Utifrån meshtermerna identifierades fler synonymer vilka 
adderades till sökningarna. Via artiklar inom området identifierades fler sökord. Sökorden 
grupperades sedan i block (tabell 1). Blocken testades genom att lägga till synonymer för att 
se hur det påverkade mängden sökresultat. En scoping review ska vara så omfattande som 
möjligt för att identifiera alla relevanta studier. Under processen med att nå fram till de 
slutgilitga sökorden konsulterades en biblotekarie som även vägledde i valet av databaser. 
Tre databaser valdes: PubMed, Scopus och PsycInfo. 
 
Tabell 1. Tabell över sökblock med synonymer och termer för specifika databaser. Inom varje kolumn 
finns synonymer. De olika kolumnerna kombineras med AND mellan sökblocken. 

Sökblock Block 1 Covid-
19 

 Block 2 
Lukt och smak 

 Block 3 Matval, måltider och 
livskvalitet 

Synonymer  Covid-19 OR   
Sars-Cov-2 OR   
*Covid* OR  
corona  

AND smell OR  
olfact* OR  
ageusia OR  
hyposmi* OR  
Anosmi* OR  
parosmi* OR  
Phantosmi* OR  
trigeminal* OR  
Chemestesis OR   
taste OR  
gustation OR  
Chemosensory 

AND eating OR  
“feeding behavior” OR  
Appetite OR  
Meal* OR  
Commensalit* OR  
Nutrition OR  
Food OR  
dinner* OR   
"strateg*" OR   
eat* OR  
“Quality of life” OR  
“Life quality”  

Meshtermer 
i PubMed  

Covid-19 OR 
SARS-CoV-2  

 Olfaction 
Disorders 
Taste disorder  

 Quality of life “feeding 
behavior” Appetite 
Meals 
Food 
“Adaptation, Psychological” 

Ämnesord i 
PsycInfo 

Covid-19  Taste Disorders  
Anosmia 

  
 

 Bortvalda: eftersom det ingår i ovanstående termer  

 postcovid 
longcovid 

 "Olfaction 
disorder"  
"olfactory 
disorder"  
"smell disorder"    
"Taste Disorder"    
"chemosensory 
dysfunction"    

 food intake 
food choice 
health related quality of life 
coping strategy 
coping strategies  
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Postcovid har inte använts som sökterm eftersom det inte har funnits en internationellt 
accepterad definition på tillståndet. Det har antagits att alla artiklar som är relevanta kommer 
innehålla covid-19 eller en av synonymerna i det blocket.  
 
I varje databas användes de tre sökblocken i tabell 1. Tabell 2 visar hur sökningen såg ut i 
databasen Scopus. Databasernas sökfunktioner är utformade på olika sätt, för att få så 
heltäckande sökningar som möjligt användes meshtermer respektive ämnesord i Pubmed och 
PsycInfo som tillägg till de tre sökblocken (se tabell 1). Två filter tillämpas i samtliga 
databaser, publikationsår 2020-2022, samt artiklar på Engelska.  
 
Tabell 2. Söksträng från databasen Scopus och antal resultat 

Datum/databas Sökord Antal resultat 

26/4–2022 
/Scopus 

TITLE-ABS-KEY ( covid-19  OR  sars-cov-2  OR  
*covid*  OR  corona  AND  smell  OR  olfact*  OR  
ageusia  OR  hyposmi*  OR  anosmi*  OR  parosmi*  OR  
phantosmi*  OR  chemosensory  OR  chemesthesis  OR  
taste  OR  gustation  OR  trigeminal*  AND  eating  OR  
dinner  OR  "feeding behavior"  OR  appetite  OR  meal*  
OR  commensalit*  OR  nutrition  OR  food  OR  strateg*  
OR  eat*  OR  "quality of life"  OR  "life quality" )  AND  
( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2022 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2021 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2020 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) 
)  

787  

 
Tidigare metaanalyser, scoping reviews och liknande exkluderas för att inte ta med samma 
studier flera gånger. De användes istället i förarbetet med att utforma sökstrategier som 
hjälper att hitta relevanta artiklar.  

3.1.3 Urval av studier  

I steg tre väljs vilka studier som inkluderas i scoping reviewen. Urvalet av studier från 
sökningen baseras på inklusions- och exklusionskriterier. Frågeställningarna i sig är av en 
kvalitativ natur och kan undersökas med kvalitativa metoder såsom intervjuer eller 
observationer. Men även kvantitativa metoder, såsom enkäter, kan besvara frågor om 
upplevelser eller fenomen (SBU, 2020). Därför är det relevant att utgå från artiklar med både 
kvalitativ och kvantitativ metod.  
 
Inklusionskriterier:  

● Upplevelser, problem, beteenden eller strategier relaterade till lukt- och 
smakförändringar efter en covid-19-infektion kopplat till mat och måltider 

● Originalartiklar 
● Endast Peer Rewied 
● Endast artiklar på engelska 
● Endast publicerade artiklar, inte pre-prints 

 
Exklusionskriterier: 

● Djurstudier 
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● Renodlade prevalensstudier av symtom 
● Metaanalyser, reviews och scoping reviews 
● Studier publicerade innan 2020 
● Samsjuklighet vid symtom efter covid-19-infektion 

 
Vid sortering av de identifierade artiklarna gjordes en genomgång av de två 
uppsatsförfattarna oberoende av varandra. Resultaten jämfördes och de valda studierna som 
skiljde sig diskuterades gemensamt. Artiklarna inkluderades eller exkluderades beroende på 
relevans som baseras på inklusions- och exklusionskriterierna. Vid titelsortering användes 
endast exklusionskriterierna, det vill säga att endast de studier där det framgick på titeln att de 
inte är relevanta exkluderades. Även abstract exkluderades om ett exklusionskriterie 
uppfylldes. Vid sortering på fulltextnivå användes både inklusions- och exklusionskriterierna 
samt en checklista för att se om de svarade mot frågeställningarna. Checklistan utformades 
för att mer effektivt kunna se vilka artiklar som täckte in uppsatsens frågeställnigar och 
innehåller det första inklusionskriteriet. Vid fulltextgranskningen kryssades varje punkt i 
checklistan av om det uppfylldes för att ge en tydlig bild över varför en artikel exkluderas, se 
bilaga 2.  
 
Checklista för fulltextgranskning  

● Finns en koppling mellan smak- och/eller luktförändring och upplevelser, problem, 
beteendeförändringar eller strategier och matval och måltider i studien?  

● Redovisas en koppling mellan smak- och/eller luktförändring och upplevelser, 
problem, beteendeförändringar eller strategier och matval och måltider i resultatet?  

● Är kopplingen mellan smak- och/eller luktförändring och upplevelser, problem, 
beteendeförändringar eller strategier och matval och måltider i fokus? 

3.1.4 Kartläggning 

I steg fyra, vid kartläggningen av data, identifieras nyckelfrågor och teman i de inkluderade 
studierna. Frågeställningarna har använts som nyckelfrågor. Utifrån frågeställningarna 
identifierades ett flertal teman som svarade på frågorna. Dessa teman identifierades från 
artiklarnas innehåll. En matris skapades där informationen från studierna strukturerades 
horisontellt och placerades under frågeställningarna, uppdelat på problem, upplevelser samt 
beteendeförändringar och strategier kopplade till matval och måltider. Vertikalt gick det 
därefter att utläsa informationen från de olika studierna inom varje tema. Innehållet i varje 
studie har sammanfattats i tabell 3. 
 
Artiklarna analyserades av båda uppsatsförfattarna var för sig. Båda författarna placerade ut 
teman som ansågs besvara frågeställningarna och fyllde i citat från artiklarna. Efter 
genomläsningen av artiklarna diskuteras temana, omformulerades för att få en 
överensstämmelse och utvalda textpartier placerades om. Processen upprepas med 
nästkommande artiklar, men med de satta temana. Om nya teman identifierades lades dessa 
till och diskuterades efter fullständig genomläsning av artikeln. På detta sätt uppnåddes en 
konsensus om hur temana skulle förstås. Efter genomläsning av alla artiklar granskades 
temana, slogs ihop om de överlappande och placerades under en annan frågeställning om det 
ansågs nödvändigt.  

3.1.5 Sammanställa, summera och rapportera 

I steg fem sammanställs, summeras och rapporteras resultatet. Resultatet av 
artikelsökningarna har presenterats i figur 1. Här går det att se hur många artiklar som har 
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sorterats ut på varje nivå. En sammanställning av de utvalda studiernas syfte och 
huvudresultat har presenterats i Tabell 3. Därefter följer en narrativ genomgång av studiernas 
innehåll uppdelat efter frågeställningar och teman.  
 
Sammanställningen av artiklarna har utgått från frågeställningarna. Under upplevelser 
beskrivs hur kvantitativa förändringar i lukt och smak, kvalitativa luktförändringar och 
förändringar i trigeminalsinnet har påverkat matval och måltider och hur den upplevda 
livskvaliteten har ändrats. Under problem beskrivs de problem som uppstår kopplat till olika 
smak- och luktförändringar. Slutligen beskrivs hur dessa upplevelser och problem kan 
kopplas till beteendeförändringar och strategier vid matval och måltider. 
Beteendeförändringar har tolkats som förändringar som personer har gjort omedvetet eller 
som en konsekvens av lukt- och smakförändringarna, medan strategier har tolkats som aktiva 
handlingar som personerna har gjort för att hantera sin situation. Vid denna uppdelning har 
det utgåtts från om artikelförfattarna har framställt det som en beteendeförändring eller en 
specifik strategi.  

4 Resultat 
Resultatet presenteras i tre delar och inleds med urval av studier, sammanställning av artiklar 
och avslutas med en narrativ genomgång av artiklarna med utgångspunkt i frågeställningarna.  

4.1 Urval av studier 
Antal artiklar per databas var: Scopus 787, Pubmed 361 och PsychInfo 21 (totalt 1169). 
Artiklarna fördes in i referenshanteringsprogrammet Zotero. Efter rensning av artiklar som 
förekom flera gånger kvarstod 842 artiklar. Rensningen gjordes med hjälp av Zoteros verktyg 
för sammanslagning av artiklar.  
 
På titelnivå uteslöts 451 studier. Ytterligare 342 studier uteslöts efter genomläsning av 
abstract. Efter de första två rensningarna kvarstod 49 artiklar för genomläsning i fulltext. För 
att inte missa relevanta artiklar hade alla som undersökte livskvalitet i samband med smak- 
och luktförändringar tagits med till genomläsning av fulltext. Fler av dessa visade sig dock 
inte ta upp frågor relaterade till mat, matval eller måltider i frågeformulären. Eftersom smak- 
och luktnedsättningar inkluderades som en del av livskvalitet och inte redovisades för sig 
uteslöts dessa. Vid genomläsning av fulltext uteslöts 40 studier varav en visade sig vara en 
dubblett där namnet var angivet i en annan ordning. De artiklar som lästes i fulltext men inte 
ansågs relevanta har redovisats i bilaga 2. Efter genomgång på titel, abstract och fulltextnivå 
återstod nio artiklar för sammanställning. 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen. Artiklar uteslutna på fulltext finns i bilaga 2.  

4.2 Sammanställning av artiklar  
De nio relevanta artiklar som återstod efter genomgång av fulltexten presenteras i tabell 3. 
Författare och titel, studiedesign och analysmetod, information om datamaterial eller 
population, urval samt syfte och relevanta resultat redovisas för varje studie. Studierna var 
både kvalitativa (n=5) och kvantitativa (n=4), en studie var retrospektiv och resterande 
tvärsnittsstudier baserade på textanalys från inlägg i sociala medier (n=2) intervjuer (n=2), 
fokusgrupper (n=1) eller enkäter (n=4). Syftet med studierna är att undersöka konsekvenserna 
av smak- och luktförändringarna generellt (Burges Watson m.fl., 2021; Parker m.fl., 2021), 
påverkan på aptit (Chaaban m.fl., 2021; Høier m.fl., 2021; Turner & Rogers, 2022), påverkan 
på livskvalitet (Elkholi m.fl., 2021), beteendeförändringar och påverkan på matintag 
(Ferdenzi m.fl., 2021; Khatri, 2022; Parker m.fl., 2022) och undersöka vilka strategier som 
används för att hantera förändringarna i lukt- och smaksinnet (Chaaban m.fl., 2021; Elkholi 
m.fl., 2021; Høier m.fl., 2021). Khatri (2022), Parker m.fl. (2021) och Parker m.fl. (2022) har 
dessutom riktat in sig specifikt mot kvalitativa luktförändringar. Resultaten sammanställs 
narrativt i kommande stycke. 
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Tabell 3. Kartläggning av inkluderade studier 
Studie  Studiedesign och 

analysmetod  
Population/data 
n=antal 

Urval Syfte Resultat 

Kvalitativ 

Burges Watson 
m.fl. (2021), 
UK 

Dokumentanalys 
Tematisk 
innehållsanalys av 
inlägg i sociala 
medier och dess 
kommentarer 

Över 1000 inlägg 
med kommentarer 
i Facebookgruppen 
AbScent Covid-19 
Smell and Taste 
Loss med över 
9000 användare, 
huvudsaklig från 
UK och USA 

Inlägg som svar på 
frågor från 
forskarna mellan 
24 mars och 30 
september 2020 

Dokumentera påverkan av 
covid-19-infektion på 
smak- och luktsinnena 
genom analys av inlägg i 
Facebookgruppen AbScent 
Covid-19 Smell and Taste 
Loss. 
 

Smak- och luktförändringar efter en 
covid-19-infektion verkar skilja sig 
mellan individer och är svåra att 
förutsäga. Som konsekvens av smak- och 
luktförändringarna uppkom ett förändrat 
ätande på grund av ofta minskad aptit 
och minskad matglädje. 

Høier m.fl. 
(2021), 
Danmark 

Tvärsnittsstudie, 
individuella 
intervjuer 
Tematisk analys 
enligt Braun and 
Clarke 

n=19, 25-66 år, 
genomsnitt 44 
Män = 2 
Kvinnor = 17 

Bekvämlighetsurv
al/Väntrumsurval 
via inlägg i en 
dansk 
Facebookgrupp 
för personer med 
Post-covid. 

Undersöka subjektiva 
strategier för att behålla 
aptit hos patienter som 
återhämtar sig från covid-
19-infektion. 

Påverkan på aptit, sensoriska upplevelser 
som smak, lukt och trigeminalsinnet, 
matglädje och strategier för att hantera 
minskad aptit och behålla matglädje 
undersöks. Fyra teman för att hantera 
ändringar i aptiten och behålla matglädje 
uppmärksammas: Att fokusera på de 
fungerade sinnena, fokusera på bekant 
mat, måltidsmiljön och välmående 
genom att äta belönande mat eller 
hälsosam mat. 
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Khatri (2022), 
UK 

Tvärsnittsstudie 
Fokusgrupper med 
tematisk analys 
och teoretisk 
mättnad 

n= 47, 18-70 år 
Män = 57,4% 
Kvinnor= 42.6% 

Bekvämlighetsurv
al via hemsida och 
inbjudan till 
studenter och 
anställda 

Undersöka påverkan på 
matintag och eventuella 
beteendefrörändringar på 
grund av smak- och 
luktförändringar efter en 
covid-19-infektion. 

Parosmi står i fokus. Teman som 
identifierades var uppkomst och 
varaktighet av lukt- och 
smakförändringar, vilken mat som 
påverkades och smakintensiten på den, 
påverkan på näringsintag, strategier för 
att hantera situationen och oro och 
frustration kring matsituationen. 

Parker m.fl. 
(2021), UK 

Dokumentanalys 
Tematisk, induktiv 
innehållsanalys 

Inlägg i 
Facebookgruppen 
AbScent Parosmia 
and Phantosmia 
Support. 
Demografisk data 
ej tillgänglig. 

Inlägg från 12 juni 
till 14:e december 
2020 och 
kommentarer på 
inlägget “Can you 
all add here your 
worst foods for 
parosmia?” 

Undersöka symtom och 
följderna av 
luktförändringar genom 
ostrukturerade och icke-
modererade inlägg och 
kommentarer i 
facebookgruppen AbScent 
Parosmia and Phantosmia 
Support samt att framhäva 
de drabbades perspektiv 
och oro. 

Sju teman om hur parosmi och fantosmi 
påverkade drabbade personer 
identifierades. Den mentala hälsan 
påverkas negativt och symtomen varierar 
och fluktuerar under tillfrisknandet. 
Utlösande faktorer för parosmi och 
fantosmi identifierades och det 
återkommande temat att gillandet för 
lukten av feces kunde vara högre än den 
för mat togs upp. Även strategier för att 
kunna få i sig näring angavs. 

Turner & 
Rogers (2022), 
UK 

Tvärsnittsstudie, 
intervjuer tills 
teoretisk mättnad 
uppnås 
Tematisk analys 

n= 20, 21–68 år 
(genomsnitt ± 
SD*: 31.2 ± 14.3) 
Män = 2 
Kvinnor = 18 

Snöbollsurval via 
sociala medier 

Syftet med studien är att 
beskriva den förändrade 
upplevelsen av smak-, lukt- 
och trigeminalsinnet och 
dess påverkan på aptit vid 
smak och luktnedsättning 
på grund av covid-19-
infektion. 

Genom tematisk analys identifierades 
fem teman: Påverkan på lukt, smak och 
trigeminalsinnet och hur detta yttrar sig, 
påverkan på aptit hur aptiten påverkade 
vikt, ändrade matval och minskad 
matglädje, ändrade dryckesvanor och 
måltidsritualer. Måltidsritualer 
inkluderade tid för måltider, småätande, 
de sociala aspekterna av ätande och 
tröstätande. Slutligen angavs även 
strategier som användes av deltagarna för 
att hantera situationen. 
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Kvantitativ 

Chaaban m.fl. 
(2021), 
Danmark 

Retrospektiv, 
enkäter 
Statistisk analys 

n= 102, 18+ 
Män = 14 
Kvinnor = 88 
Danmark 

Bekvämlighetsurv
al och 
väntrumsurval 
genom annons i 
Facebookgrupper 
relaterade till 
covid-19 och 
inlägg i sociala 
medier. 

Att undersöka effekten av 
covid-19-infektion vid akut 
infektion och efter infektion 
på aptit. Fyra områden 
undersöktes: matlust, 
hunger och mättnad, 
förändringar i lukt, smak 
och smakupplevelse, 
måltider och vilken mat 
som äts samt strategier som 
används för att hantera 
förändringar i aptit och 
smak och luktupplevelser. 

Aptiten minskar vid covid-19-infektion 
vilket ofta var associerad med smak- och 
luktförändringar och ledde till förändrat 
ätande både vad gäller mängd och typ av 
mat. Både ageusia, hypogeusia och 
hypergeusia samt kvalitativa och 
kvantitativa luktförändringar förekom. 
Smakförlust ledde till både ett ökat och 
minskat intag av söt, salt, sur och besk 
mat och luktförändringar påverkar både 
matlust och matval. 

Elkholi m.fl. 
(2021), 
Saudiarabien, 
Egypten 

Tvärsnittsstudie, 
enkät 
Statistisk analys 

n= 487, 18 + (SD* 
31.4 ± 9.7 år) 
Män = 117 (24%) 
Kvinnor= 370 
(76%) 

Bekvämlighetsurv
al genom mail, 
hemsidor och 
sociala medier 

Undersöka konsekvenserna 
av luktbortfall, dess 
påverkar livskvaliteten hos 
patienter efter covid-19-
infektion samt 
luktbortfallets inverkan på 
psykiskt välmående och oro 
och vilka strategier som 
används för att hantera 
tillståndet. 

Livskvaliteten försämras signifikant på 
grund av luktbortfall inom områdena 
fysisk hälsa, arbete, intima relationer och 
mental hälsa och dagliga aktiviteter 
påverkas. Av deltagarna upplevde 85 
procent en minskad matglädje och 66 
procent en sämre aptit. 23 procent angav 
ett minskat intresse för mat och dryck. 24 
procent upplevde svårigheter att laga mat 
som en risk och 15 uppgav att problem 
med ätande var en risk. 
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Ferdenzi m.fl. 
(2021), 
Frankrike 

Tvärsnittsstudie, 
enkäter 
Statistisk analys 

n= 3111, 18+ 
Män = 22% 
Kvinnor 78% 

Bekvämlighetsurv
al genom nationell 
reklam i medier, 
författarnas 
professionella och 
privata nätverk 
och vårdcentraler 

Beskriva olika 
luktförändringar, undersöka 
återhämtning och faktorer 
som påverkar återhämtning, 
kartlägga påverkan av 
luktförändringar på 
beteende och livskvalitet 
samt upplevelser av 
bemötande av 
luktförändringar inom 
vården. 

Luktförändringarna håller i sig längre än 
förväntat, har signifikant påverkan på 
livskvaliteten och konsekvenserna blir 
allvarligare ju längre tillståndet håller i 
sig. Intaget av sött, salt, surt och fett 
ökar, matglädjen minskar och risken att 
äta gammal mat ökar. Vid 
undersökningens genomförande var 
behandlingsmöjligheterna och kunskap 
om dessa begränsade. 

Parker m.fl. 
(2022), UK 

Tvärsnittsstudie, 
enkät med 
kompletterande 
fritextsvar 
Statistisk analys 

n = 727, 18-75 år 
(genomsnitt 43) 
Män = 10% 
Kvinnor = 90% 
UK, USA, Kanada, 
Spanien, 
Nederländerna, 
övrigt 
 

Bekvämlighetsurv
al och 
väntrumsurval via 
vården och sociala 
medier. 

Undersöka luktförändringar 
med fokus på parosmi samt 
hur triggande livsmedel 
påverkar mat, matintag och 
livskvalitet. 

Det identifierades ett starkt samband 
mellan hur stark den förvrängda lukten 
upplevdes och avsky för de lukter som 
angavs vara förvrängda. Hur mycket en 
lukt uppskattades ändras och lök, kött 
och kaffe upplevs som mycket 
illaluktande, medan feces uppges inte 
lukta lika illa. I fritextsvaren 
framkommer att livskvaliteten påverkas 
negativt. 

 
SD=Standard deviation/standardavvikelse  



4.3 Narrativ genomgång av resultatet 
Genomgången är uppdelad efter frågeställningarna. Under frågeställningarna följer de teman 
som identifierades uppdelat på problem, upplevelser samt beteendeförändringar och strategier 
kopplade till mat och måltider.  

4.3.1 Vilka upplevelser rapporteras med grund i lukt- och/eller 
smakförändringar efter covid-19-infektion relaterade till matval och 
måltider? 

De olika lukt- och smakförändringar som beskrivs efter en covid-19-infektion kan kopplas till 
en rad upplevelser. Det finns vissa gemensamma drag men även skillnader mellan kvalitativa 
och kvantitativa smak- och luktförändringar. Dessutom påverkas livskvaliteten och 
matglädjen. 

4.3.1.1 Upplevelser av kvantitativa och kvalitativa lukt- och smaknedsättningar 

Både kring kvalitativa och kvantitativa smak- och luktförändringar beskrivs olika faser och 
skiften i upplevelserna. Kvalitativa luktförändringar, såsom anosmi kunde fluktuera eller 
svagt återgå mot det normala (Burges Watson m.fl., 2021; Khatri, 2022; Parker m.fl., 2021; 
Parker m.fl., 2022). Ett fåtal upplever att lukter blir väldigt starka och har då istället 
hyperosmi (Høier m.fl., 2021). Även parosmi, fantosmi och hyposmi kan fluktuera eller vara 
i form av ihållande förvrängningar (Burges Watson m.fl., 2021; Khatri, 2022). Dessa faser 
kan upplevs var för sig, eller ingå i ett längre, skiftande och oförutsägbart sjukdomsförlopp 
(Burges Watson m.fl., 2021). 
  
Vid upplevelser kopplade till anosmi och hyposmi beskrivs att mat blev oaptitligt och 
smaklöst vilket ledde till att de drabbade upplevde en minskad önskan att äta (Burges Watson 
m.fl., 2021). Men även lusten att laga mat eller delta i aktiviteter relaterade till mat kunde 
minska (Burges Watson m.fl., 2021; Turner & Rogers, 2022). Burges Watson m.fl. (2021) 
beskriver att de drabbade på grund av sin anosmi kan uppleva en desorientering som delvis 
beror på att föremål inte längre är kopplade till sina lukter vilket kan skapa 
overklighetskänslor, dissociation och avskildhet. 
   
Utöver de kvantitativa luktförändringarna beskrivs även kvalitativa luktförändringar i form av 
parosmi och fantosmi. Vid parosmi är dofter förvrängda och ofta obehagliga och 
genomträngande. De beskrevs bland annat som avlopp, kattmat, kryddigt, starka kryddor, 
metalliskt och dåliga mjölkprodukter (Burges Watson m.fl., 2021). Vid fantosmi uppfattar de 
drabbade lukter trots att det inte finns något som avger lukten. Lukterna som har beskrivits är 
bränt, cigarettrök, sopor, fisk, kemiskt, ruttet, sött eller sjukligt (Khatri, 2022; Parker m.fl., 
2021; Turner & Rogers, 2022). Deltagarna hade svårt att skilja på parosmi och fantosmi, då 
de inte kunde avgöra om dofterna kom från något verkligt (Parker m.fl., 2021). Vid 
undersökningen av personer drabbade av kvantitativa luktnedsättningar, visade det sig att 56 
procent dessutom hade parosmi, 35 procent hade fantosmi och 27 procent hade både parosmi 
och fantosmi (Ferdenzi m.fl., 2021). Det var således nästan hälften av de med parosmi som 
även hade fantosmi.  
 
Dessutom beskrivs utlösande faktorer. Lukter från olika livsmedel kan vara utlösande 
faktorer vid parosmi (Parker m.fl., 2021; Parker m.fl., 2022). I diskussioner från en stödgrupp 
på Facebook för personer med parosmi och fantosmi framkom det flera livsmedelsprodukter 
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som kunde utlösa parosmi-lukterna (Parker m.fl., 2021). En del personer kunde nämna upp 
mot 20 objekt och det fanns en så pass stor variation, att inga livsmedel var säkra att inte 
utlösa en reaktion för någon (Parker m.fl., 2022). Parker m.fl. (2022) undersökte 14 av de 
livsmedel som uppgavs utlösa parosmi och fann att lukten av kaffe, kött och lök oftast var de 
livsmedel som var förvrängda. Deltagarna fick svara på hur mycket eller lite de gillade de 14 
produkterna genom en hedonisk rangordning. Av produkterna var 84 procent obehagliga eller 
gav kväljningar, resterande 16 procent var neutrala eller angenäma. En desorientering eller 
skifte i den hedoniska upplevelsen rapporterades. Sådant som tidigare var omtyckt var nu 
motbjudande och sådant som tidigare var motbjudande upplevdes som mindre motbjudande 
(Burges Watson m.fl., 2021; Høier m.fl., 2021; Parker m.fl., 2021). Ett tydligt exempel på det 
är att mat framstod som motbjudande och feces som mindre motbjudande (Burges Watson 
m.fl., 2021; Parker m.fl., 2021; Parker m.fl., 2022). 
 
Ageusi var inte lika vanligt förekommande som anosmi (Turner & Rogers, 2022). Ferdenzi 
m.fl. (2022) fann däremot att nedsättningar eller förvrängningar av luktsinnet i 70 procent av 
fallen kunde associeras med smaknedsättningar samt nedsatt känslighet i trigeminalsinnet vid 
26 procent av fallen. Av fallen med ageusi var majoriteten hypoageusi och det fanns en 
variation mellan vilka smaker som uppfattades och hur starka de var (Chaaban m.fl., 2021; 
Høier m.fl. 2021; Parker m.fl., 2022). Det var svårare att utvärdera ageusi då individerna i 
vissa fall beskrev förlust av smak trots att de kunde känna grundsmaker i varierande grad 
(Turner & Rogers, 2022). Høier m.fl. (2021) beskriver att deltagarna uttryckte ett behov av 
högre koncentration av grundsmaker när de sedan fick tillbaka smakerna.  
 
Upplevelser kring hur trigeminalsinnet påverkades beskrevs i termer av huruvida deltagarna 
kunde uppfatta hetta i chili, peppar eller andra retningar på sinnet (Khatri, 2022; Turner & 
Rogers, 2022). Andra tog upp en brännande sensation som deltagarna upplevde som en 
brännande känsla i mun, hals eller näsgångar (Chaaban m.fl., 2021; Høier m.fl., 2021; Parker 
m.fl., 2022). Chaaban m.fl. (2021) tillägger att en stickande känsla på tunga och i hals kunde 
påverka förmågan att svälja mat med hård textur eller mat som gav en brännande känsla. 26 
av 102 deltagare rapporterade förändringar i trigeminalsinnet. För majoriteten påverkade det 
deras matval i hög eller viss grad och endast åtta procent påverkades inte alls (Chaaban m.fl., 
2021). Uppföljning av huruvida sött, salt och förmågan att uppfatta det starka i kryddor bland 
individer som först uppvisat anosmi, visar att det efter ungefär tre månader är få som 
fortfarande har problem med sött, salt och trigeminala retningar (Parker m.fl., 2022). 

4.3.1.2 Livskvalitet 

Att förlora luktsinnet efter covid-19-infektion försämrar livskvaliteten överlag, det anger 76 
procent av deltagarna i studierna av Elkholi m.fl. (2021) respektive 73 procent av deltagarna i 
Ferdenzi m.fl. (2021). Elkholi m.fl. (2021) visar även att 23 procent var mindre intresserade 
av mat och dryck, 25 procent hade svårigheter med att laga mat och 15 procent svårigheter 
med att äta. Høier m.fl. (2021) beskriver att den sensoriska upplevelsen inte enbart påverkar 
hur personer uppfattar ett livsmedel utan även livskvalitet överlag. Även Khatri (2022) 
stämmer in i att livskvaliteten försämras och påverkar både mentalt och emotionellt 
välmående. Deltagarna i studien uttryckte frustration, förlorat hopp, antisocialt beteende och 
en separeration från familjen i och med att de inte deltog i måltiderna. Parker m.fl. (2021) 
bekräftar att luktförändringar negativt påverkar både emotionellt och mentalt välbefinnande 
för personer med parosmi eller fantosmi. En del uttryckte en överdriven önskan om att 
återuppleva smak och lukt för att få känna sig normala igen (Parker m.fl., 2021). Burges 
Watson m.fl. (2021) menar också att livskvaliteten påverkas inte enbart genom att påverka 
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måltiderna i sig, utan även genom förlusten av matglädje, ändrad förväntan inför att äta och 
njutningen som uteblir.   

4.3.1.3 Matglädje 

Minskad matglädje var en upplevelse som rapporterades mer frekvent enligt Ferdenzi m.fl. 
(2021). Elkholi m.fl. (2021) bekräftar att 84 procent med anosmi upplevde minskad 
matglädje. Høier m.fl. (2021) beskriver minskad matglädje som att den hedoniska aspekten 
av ätandet blev kraftigt påverkad och ätandet reducerades för de flesta till att äta för att 
kroppen behöver energi och näring. Smak, lukt och smakupplevelse framhävs som avgörande 
för matglädje och för den sensoriska upplevelsen av mat (Høier m.fl., 2021; Turner & 
Rogers, 2022). 
  
Gemenskapen runt mat och måltider påverkades. Burges Watson m.fl. (2021) beskriver hur 
personer kände att de inte längre kunde delta vid matlagning eller gemensamma måltider, 
vilket fick konsekvenser för deras sociala liv. En beskrev att den var tvungen att lämna 
hemmet när det skulle lagas mat, en annan om hur tråkig den kände sig då den enbart kunde 
äta vissa saker och det förtog känslan från den gemensamma måltiden. Vissa hade haft 
problem med att gå ut att äta på grund av de dofter som kunde finnas där, vilket gör att de 
missade olika sociala sammankomster (Burges Watson m.fl., 2021). Deltagarna i Parker m.fl. 
(2022) uttrycker att parosmin påverkar livskvaliteten negativt när de inte längre kunde äta ute 
på restaurang och umgås med vänner. En person uttrycker att det “förstör mitt liv”. Flera 
upplevde en minskad njutning samtidigt som fler angav att de vill äta ensamma (Ferdenzi 
m.fl., 2022). Att inte känna lukten av maten som lagas påverkade en del personer så att de 
inte längre tyckte om att laga mat, det blev mer av en nödvändig och tråkig syssla (Turner & 
Rogers, 2022).  

4.3.2 Vilka problem uppstår vid lukt- och/eller smakförändringar relaterade till 
matval och måltider? 

De explicita problem som studierna tog upp kopplat till matval och måltider, samlades under 
temana aptit och intag, mättnad och att inte kunna äta hälsosamt, näring och kroppsvikt.  

4.3.2.1 Aptit och intag 

Vid smak- och luktförändringar påverkades både lusten att äta och aptiten. I studien av 
Chaaban m.fl. (2021) framkom att 57 procent hade en minskad matlust, medan sex procent 
hade en ökad matlust och resterande varken ökad eller minskad. Orsakerna till den minskade 
matlusten var luktnedsättning, smaknedsättning, att mat smakar annorlunda eller dåligt, att 
mat inte var njutbart, avsaknad av hungerkänslor, illamående och trötthet. Bland personerna 
med parosmi menade 70 procent att bismaker minskade aptiten, 27 procent att det var 
oförändrat och för tre procent var matlusten ökad (Chaaban m.fl., 2021). Även Høier m.fl. 
(2021) beskriver att en del hade minskad aptit. Elkholi m. fl (2021) studie visade att 67 
procent upplevde en minskad aptit på grund av luknedsättning samt att 23 procent var mindre 
intresserade av mat och dryck och tre procent hade ökad aptit. Även en minskad smak och 
minskad njutning av mat upplevdes av 85 procent (Elkholi m.fl., 2021). 
 
Alla inkluderade studier, förutom Elkholi m.fl. (2021), beskriver någon form av påverkan på 
mängden mat som intogs på grund av smak- och luktförändringar. Hur matintaget påverkas är 
mycket olika, både beroende på person och typ av lukt- och eller smakförändring (Ferdenzi 
m.fl., 2021). Vid anosmi påverkades matintaget både till ett ökat, minskat matintag eller 
oförändrat (Burges Watson m.fl., 2021; Turner & Rogers, 2022). Utan att kunna uppskatta 
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maten försvann även motivationen att äta, vilket resulterade i ett minskat matintag (Høier 
m.fl., 2021). Turner och Rogers (2022) lyfter upp en kommentar som belyser att aptiten 
minskar när lukten av maten som tillagades inte stimulerade någon aptit och i samtal i 
fokusgrupperna från Khatri (2022) framkom att vissa endast åt när de kände hunger. Även 
Parker m.fl. (2021) och Chaaban m.fl. (2021) visar att vissa personer minskade sitt matintag. 
Det var dock vissa som istället ökade sitt matintag. Vissa uppgav att de åt för ätandets skull 
och att matintaget ökade vid anosmi (Turner & Rogers, 2022). 

4.3.2.2 Mättnad 

Personer med anosmi påverkades negativt vad gäller aptit, nöjdhet, fysisk- och sensorisk 
mättnad. Det gällde även för parosmi och fantosmi, men med ännu större effekter och ett 
begränsat matintag som konsekvens (Burges Watson m.fl., 2021). Ökad eller minskad 
mättnad som problem beskrevs av Høier m.fl. (2021) och Chaaban m.fl. (2021). En ökad 
mättnad i form av att bli mätt snabbare men utan att känna sig nöjd togs upp av Høier m.fl. 
(2021). Chaaban m.fl. (2021) beskrev att mer än hälften (54 procent) av deltagarna angav att 
de  mindre ofta kände sig nöjda eller tillfredsställda efter en måltid vad gäller 
mättnadskänslor. Vidare beskriver Høier m.fl. (2021) en känsla av otillfredsställd mättnad 
kunde uppstå då inte sinnena hade tillfredställts, det räckte inte med att känna att det var fullt 
i magen. En del beskrev en jakt på sensorisk tillfredsställelse, vilket gjorde att de 
kontinuerligt behövde exponera sig för mat, medan andra menade att avsaknaden av den 
hedoniska aspekten ledde till en förlorad motivation till att äta och deras matintag därmed 
minskade (Høier m.fl., 2021).  

4.3.2.3 Att inte kunna äta hälsosamt, näring och kroppsvikt  
Turner & Rogers (2022) beskriver att aptiten kunde öka, minska eller vara oförändrad i 
samband med luktnedsättning vilket ledde till en antingen ökade eller minskade i vikt. 
Viktnedgång upplevdes dock inte entydigt som ett problem enligt Burges Watson m.fl. 
(2021). Parker m fl. (2021) och Parker m.fl. (2022) har särskilt fokus på parosmi och lyfter 
problematiken kring matintag när många livsmedel upplevs som motbjudande, kosten blir 
ensidig och vissa slutar äta mat helt och riskerar undernäring. Burges Watson m.fl. (2021) 
och Khatri (2022) lyfter en liknande problematik: Vid parosmi minskade matintaget på grund 
av ett begränsat utbud av mat som kunde ätas. De obehagliga lukterna som uppstod på grund 
av parosmi och fantosmi gjorde det svårt att äta näringsrikt och personer upplevde en oro 
över både fysisk och psykisk hälsa som konsekvens av att inte kunna äta hälsosam mat. 
Enligt Chaaban m. fl (2021) ledde parosmi till en minskad önskan att äta hos 70 procent av de 
drabbade, delvis för att det var svårt att hitta strategier för att förebygga de motbjudande 
lukterna parosmin gav upphov till. Intaget för dessa personer riskerar att leda till en minskad 
eller ökad vikt, beroende på vilka livsmedel som gick att äta (Parker m.fl., 2022).  

4.3.3 Vilka beteendeförändringar och strategier relaterade till matval och 
måltider kan kopplas till problemen och upplevelserna som beskrivs 

De upplevelser och påföljande problem som beskrevs på grund av smak- och 
luktförändringarna ledde till olika beteendeförändringar och strategier kring matval och 
måltider för de drabbade. En ökad eller minskad uppskattning för smaker, lukter eller texturer 
ledde ofta till ett ändrat näringsinnehåll. Detta beskrivs antingen som en beteendeförändring, 
där matval påverkas i form av kostens sammansättning och smaksättning som konsekvens av 
smak- och luktförändringar, alternativt som en aktiv strategi som personerna använde för att 
hantera förändringarna. Vad som är en beteendeförändring och vad som är en strategi har 
beskrivits utifrån hur artikelförfattarna har presenterat resultaten i studierna. I de olika 
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artiklarna kunde samma fenomen beskrivas på olika sätt. Därför beskrivs i följande text både 
beteendeförändringar och strategier parallellt.  

4.3.3.1 Ett ändrat näringsinnehåll 

I Høier m.fl. (2021) intervjustudie hade alla med smak- och luktförändringar ändrat kosten 
genom att utesluta det som smakade illa och byta till det som fortfarande uppskattades. Vad 
som smakade illa och vad som uppskattades kunde skilja sig beroende på bland annat vilken 
typ av smak- och luktförändring som personen led av. Generellt uppskattades den maten som 
fortfarande gav en smakupplevelse. För personer som led av parosmi var det istället smaklösa 
livsmedel som föredrogs för att undvika lukter som kunde skapa obehagliga upplevelser 
(Parker m.fl., 2021). Turner och Rogers (2022) uppmärksammar hur en förändrad smak 
påverkar dryckesintag. De som hade ett ökat intag av alkohol var ute efter en berusande 
effekt, medan de som tycker att smaken var viktig fick ett minskat intag. Även kvalitativa 
luktförändringar som leder till obehagliga lukter ledde till ett minskat intag av drycker. 
  
Ett ökat intag av framför allt sött, salt, men även fett, syrligt och mer kryddor visade sig i 
flera av studierna (Chaaban m.fl., 2021; Ferdenzi m.fl., 2021; Khatri, 2022; Parker m.fl., 
2021; Turner & Rogers, 2021). Både Burges Watson m.fl. (2021), Høier m.fl. (2021), Khatri 
(2022) och Turner och Rogers (2021) tar upp att ett ökat intag av högbelönande mat, såsom 
sött, salt, surt, fett och ultraprocessad mat men även krispigt och mycket kryddor, ofta 
berodde på en önskan att hitta något som gav en smakupplevelse. Av personer med anosmi 
beskrevs högbelönande mat som minst motbjudande eftersom den fortfarande smakar något 
(Burges Watson m.fl., 2021). Vid parosmi berodde det ökade intaget av högbelönande mat på 
att det var de enda livsmedel som gick att äta (Khatri, 2022; Parker m.fl., 2021; Parker m.fl., 
2022). Men denna typ av mat kunde också användas som tröst eller belöning (Turner & 
Rogers, 2021; Høier m.fl., 2021). Konsekvensen av ett ökat småätande blev ett mindre 
regelbundet matintag och mindre matintag under huvudmåltiderna (Burges Watson m.fl., 
2021; Turner & Rogers, 2021).  
 
Det var dock flera personer som hellre fokuserade på att äta en hälsosam kost, även om den 
hälsosamma maten uppgavs smaka mindre vid nedsatt lukt (Burges Watson m.fl., 2021; 
Chaaban m.fl., 2021; Khatri, 2022; Turner & Rogers, 2022) . De hittade en njutning i 
vetskapen om att den hälsosamma maten fick kroppen att må bra. Smaken ansågs i detta fall 
vara sekundär (Høier m.fl., 2021). Vissa övervägde också näringstillskott för att få i sig 
tillräckligt med näring (Khatri, 2022). 
 
I samband med parosmi rapporterades ett antal livsmedel som undveks för att inte skapa 
obehagliga lukter (Chaaban m.fl., 2021; Parker m.fl., 2021). Vad som fungerade varierade 
mellan personerna, men kaffe, kött och lök var det som nämndes mest frekvent och generellt 
var proteinrika livsmedel mer triggande (Parker m.fl., 2021; Parker m.fl., 2022). Vissa hittade 
proteinalternativ som fungerade, exempelvis quorn och kalkon, medan andra inte kunde äta 
några livsmedel med protein. I samband med detta uttrycktes en oro för undernäring (Parker 
m.fl., 2021). De drabbade upplevde det som svårt att hitta strategier för att undvika 
obehagliga lukter, exempel som gavs var bland annat att skölja munnen eller tugga tuggummi 
innan maten (Chaaban m.fl., 2021). Utöver att undvika livsmedel och starka kryddor 
nämndes också möjligheten att äta kall mat eftersom det avger mindre dofter (Khatri, 2022). 
Även att äta mat som snabbt går att svälja eller är flytande och kan ätas med sugrör för att 
minska tiden den befinner sig i munnen och kan avge lukter gavs som exempel (Khatri 2022; 
Parker m.fl., 2021) 
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4.3.3.2 Fokus på annat 

En viktig del i att skapa en smakupplevelse var att fokusera på de sinnena som fortfarande 
fungerade (Chaaban m.fl., 2021; Burges Watson m.fl., 2021). Genom att fokusera på krispig 
textur upplevde de drabbade personerna en form av njutning. Mjuka texturer upplevs istället 
som obehagliga när de inte hade någon smak (Burges Watson m.fl., 2021; Høier m.fl., 2021; 
Turner & Rogers, 2022). Av de tillfrågade fokuserade ungefär en tredjedel mer på texturen än 
tidigare. Samma andel lade ett större fokus på matens utseende (Chaaban m.fl., 2021). Även 
fokus på det trigeminala sinnet rapporterades (Chaaban m.fl., 2021; Høier m.fl., 2021; Turner 
& Rogers, 2022) Starka kryddor som retade trigeminalnerven gav en smakupplevelser som 
delvis kompenserade för minskad eller nedsatt lukt och smak. Det användes även vid 
parosmi. Høier m.fl. (2021) framhäver även en kommentar där en person med parosmi 
använder starka kryddor för att dölja de obehagliga lukterna som kan uppstå. 
 
För vissa personer hjälpte det att äta tillsammans. Gemenskapen kring maten hjälpte dem att 
byta fokus från maten till glädjen i den sociala gemenskapen och rutinerna hjälpte för att äta 
ordentliga måltider (Høier m.fl., 2021; Turner & Rogers, 2022). Høier m.fl. (2021) nämner 
dock att det var viktigt med en lugn matmiljö med låg volym och inga störande dofter för att 
kunna koncentrera sig på smaken i måltiden och inte tappa aptiten. Utöver detta beskrivs 
valet att äta ensam inte som en strategi. Istället beskrivs det mer som en konsekvens av 
nedsättningen och som påverkar livskvaliteten negativt (se 4.3.1.2 Livskvalitet).  
  
Andra aspekter vid måltider som ansågs vara viktiga, var att känna igen maten. Ny mat och 
oväntade sensoriska upplevelser kunde upplevas som obehagliga (Chaaban m.fl., 2021; Høier 
m.fl., 2021). Minnet av hur måltiden brukade smaka hjälpte till att uppskatta maten även om 
smaken inte kunde upplevas och en sänkt förväntan på upplevelsen kunde hjälpa till att inte 
bli besviken (Høier m.fl., 2021). 

4.3.3.3 Det nya normala  

Det var ett flertal strategier som kom upp som inte hade en direkt anknytning till mat. En av 
de vanligaste var att försöka acceptera sin situation (Chaaban m.fl., 2021; Elkholi m.fl., 
2021). Personer som var övertygade om att de skulle återhämta sig hanterade situationen med 
smak- och luktförändringar bra. Det fanns istället en nyfikenhet på processen (Turner & 
Rogers, 2022). Hur länge dessa personer hade drabbats av smak- och luktförändringar 
framgick dock inte på ett tydligt sätt. Andra verkade anpassa sig till situationen genom att 
hitta vägar att hantera det. Gemenskapen och den delade kunskapen i form av erfarenhet, 
upplevelser, tips och trix i forum på sociala medier forumet verkade hjälpa de drabbade 
(Burges Watson m.fl., 2021; Parker m.fl., 2021). För praktiska problem var det vanligt att 
fråga omgivningen om hjälp, exempelvis för att se om maten hade hunnit bli dålig. Även att 
söka upp information var vanligt. Det var dock bara sex procent som angav att de hade hittat 
en lösning till problemen som uppstod på grund av luktnedsättning (Elkholi m.fl., 2021). 
Vissa använde sig av luktträning för att försöka förbättra luktsinnet (Chaaban m.fl., 2021; 
Ferdenzi m.fl., 2021). Eftersom smak- och luktnedsättningar inte är något som syns på de 
drabbade uppstod en frustration när personer i de drabbades närhet lättvindigt avfärdade 
lidandet (Burges Watson m.fl., 2021). Men även de som sökte vård för smak- och 
luktförändringarna upplevde det svårt att bli tagen på allvar och få relevant rådgivning, vilket 
kunde skapa en frustration (Burges Watson m.fl., 2021; Ferdenzi m.fl., 2021; Parker m.fl., 
2022).  
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5 Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två delar. Den första är resultatdiskussion där resultaten från de 
valda studierna diskuteras. Den andra delen består av en metoddiskussion där lämpligheten 
av scoping review som metod för denna typ av undersökning diskuteras samt genomförandet 
av denna undersökning. Här tas även kort de inkluderade studiernas kvalitet upp. 

5.1 Resultatdiskussion 
Diskussionen tar upp de viktigaste fynden inom upplevelser, problem och vilka strategier och 
beteendeförändringar som kopplas till dessa. Detta diskuteras i relation till tidigare forskning 
och varför det är viktigt.   

5.1.1 Parosmi, livskvalitet och en minskad gemenskap 
En kartläggning av den tillgängliga forskningen som berör hur matval och måltider påverkas 
på grund av smak- och luktnedsättning efter covid-19-infektion ger en komplex bild av 
situationen för de drabbade. Bland de upplevelser som rapporterades framstår parosmi som 
ett mer allvarligt problem än anosmi och påverkar livskvaliteten i större utsträckning. En 
persons livskvalitet utgörs av den personens upplevelse om livet, dennes mål, förväntningar, 
standard och bekymmer (WHO, u.å.-b). Även om de inkluderade studierna visade att anosmi 
kunde leda till både minskad aptit, förändrat ätande och en social isolering, tillkom det vid 
parosmi ytterligare aspekter i form av rädsla, förvirring och mental utmattning av att hantera 
de förvrängda dofterna.  
 
Att smak- och luktförändringar påverkar livskvaliteten bekräftas av forskning från innan 
covid-19-pandemin och på personer som har haft en covid-19-infektion.  Både smak- och 
luktförändringar till följd av en covid-19-infektion ger en statistisk signifikant påverkan på 
den psykiska livskvaliteten (Vaira m.fl., 2022). Croy m.fl. (2014) lyfter att personer med 
smak- och luktnedsättningar hade en generellt lägre livskvalitet, men särskilt de som led av 
parosmi och samma tendenser rapporteras av Pellegrino m.fl. (2021).  
 
Ett flertal av berättelserna kopplade till livskvalitet handlade om att inte kunna äta 
tillsammans. Det uttrycktes en sorg över att inte kunna laga mat till andra och inte kunna dela 
glädjen av gemensamma måltider. De drabbade drog sig undan från familjegemenskapen och 
sociala tillställningar i samband med mat och måltider och upplevde en ensamhet (Burges 
Watson m.fl., 2021; Høier m.fl., 2021; Khatri, 2022). Att äta tillsammans är en viktig del i 
den sociala samvaron mellan människor (Jönsson m.fl., 2021). Genom att inte kunna äta 
tillsammans med andra hade drabbade blivit medvetna om matens sociala funktion (Turner & 
Rogers, 2022). Inom vetenskapen används begreppet commensality för att beskriva det 
gemensamma ätandet (Jönsson m.fl., 2021). Den gemensamma måltiden har både för och 
nackdelar (Jönsson m.fl., 2021) vilket personer i de inkluderade studierna uppmärksammade 
(Burges Watson m.fl., 2021; Høyer m.fl., 2021; Khatri, 2022; Turner & Rogers, 2022). Vissa 
använde den gemensamma måltiden som en medveten strategi för att få i sig näring medan 
andra upplevde en ökad ensamhet i att inte kunna äta av det gemensamma. Att inte kunna äta 
tillsammans med andra förekom oftare vid parosmi, eftersom de drabbade tappade matlusten 
av den gemensamma maten. Även detta har beskrivits i tidigare forskning, både sociologisk 
forskning (Jönsson m.fl., 2021) och forskning kring cancerpatienter (Belqaid, 2017). 
Gemensamma måltider kan både leda till ett bättre näringsintag, men det kan också skapa en 
ensamhet när den gemensamma maten inte kan ätas. Att inte kunna äta samma mat som 
resterande sällskap kan upplevas som ett brott mot de ofta gemensamt uppsatta normerna om 
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att äta samma som de andra eller äta upp allt på tallriken (Belqaid, 2017; Jönsson m.fl., 
2021). 
 
Både resultaten från denna undersökning och annan forskning visar på en nedsatt livskvalitet 
med oro över den fysiska hälsan och en påverkad psykisk hälsa. Särskilt personer med 
parosmi drabbades i och med stora variationer kring upplevelsen, vad som kan trigga igång 
lukterna och hur långa perioder det handlar om. Det är därför viktigt att de kvalitativa 
luktförändringarna undersöks för att kunna ge stöd och rätt hjälp.  

5.1.2 Hälsokonsekvenser av en minskad aptit 
De problem som har uppstått för personer med smak- och luktnedsättningar relaterat till 
matval och måltider efter covid-19-infektion handlar ofta om aptiten och hur det i 
förlängningen riskerar att leda till en ohälsosam kost. Generellt upplever personer med en 
kvantitativ luktförändring en minskad aptit eftersom de inte känner lukter och maten blir 
smaklös. Personer med parosmi tappar istället aptiten på grund av obehagliga lukter. Att 
tappa aptiten på grund av luktförändringar är inte nytt, då även tidigare forskning har visat på 
att en minskad smakupplevelse ger minskad aptit (Croy m.fl., 2014) Detta visar på hur viktigt 
luktsinnet är för att skapa matlust och aptit. Hunger bidrar till en del av aptiten, men för att få 
aptit på maten som du har framför dig spelar lukten en viktig roll (Boesveldt & de Graaf, 
2017). En måltidsupplevelse förstärks genom synen och texturen på maten, men det är svårt 
att komma ifrån att ungefär 80 procent av smakupplevelsen kommer från lukter (Spence, 
2015).   
 
Den tappade aptiten har gett en förändring på både hur mycket och vilken mat som intas. 
Detta är något som är viktigt att lyfta då det kan påverka hälsan negativt. Matintaget har 
påverkats på så sätt att personer inte hittar livsmedel som går att äta, inte kan få i sig näring, 
går ner i vikt och är oroliga för undernäring. Men för andra har det lett till ett ökat intag av 
energi och viktökning. Ett ökat intag av högbelönande mat med viktuppgång som 
konsekvens, kunde för personer med anosmi bero på önskan att få en smakupplevelse. Detta 
har även setts i studier om luktförändringar som inkluderades i Croy m.fl. (2014). Personer 
med parosmi kunde istället uppleva att de inte hade ett annat val, eftersom högbelönande 
livsmedel var de livsmedel som inte skapade obehagliga lukter. Särskilt personer med 
parosmi uttryckte en oro för undernäring eftersom proteinrika livsmedel kunde vara utlösande 
faktorer för parosmi (Parker m.fl., 2021). Detta är en befogad rädsla då personer som har 
smak- och luktförändringar på grund av covid-19-infektion har visat sig ha större risk för 
näringsbrist (Deer m.fl., 2022).  
 
Undernäring kan uppstå på grund av ett för litet matintag följt av viktnedgång. Men det kan 
även uppstå vid övervikt på grund av ett energität men näringsfattigt intag (WHO, u.å.-b). 
Dessutom är det svårare för kroppen att läka om det finns en undernäring (Socialstyrelsen, 
2020). För att behålla en god hälsa och förebygga undernäring är det viktigt att äta en 
välbalanserad kost med ett lågt intag av socker, omättade fetter och en stor andel frukt och 
grönt (Nordiska Ministerrådet, u.å.). För att undvika att personer som redan upplever en ökad 
belastning på grund av smak- och luktförändringar ska få ytterligare hälsoproblem på grund 
av felnäring, är det viktigt att hitta strategier för att hjälpa dem.  

5.1.3 Acceptera det nya normala  
För att hantera de upplevelser som kommer av smak- och luktförändringar och de problem 
det medför har de drabbade letat efter strategier. Genom sociala medier har personer hittat 
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stöd i form av andra som har befunnit sig i liknande situation och delat med sig och fått 
kunskap om hur det går att hantera. Att acceptera smak- och luktförändringarna och 
konsekvenserna är något som verkar vara viktigt för att kunna hantera situationen. Flera av 
studierna rapporterar att detta är en strategi som har använts.  
 
Även om artikelförfattarna inte tar upp att fokusera på de fungerande sinnena som en del i att 
acceptera sin situation är det något som skulle kunna falla under denna kategori. I formuläret 
Questionnaire of Olfactory Dysfunktion (QOD), som används för att undersöka livskvalitet 
vid smak- och luktnedsättningar, undersöks bland annat frågan om personer kan tänka sig att 
lära sig att leva med smak- och luktförändringar (Liu m.fl., 2022). Att fokusera på de 
fungerande sinnena kan ses som ett sätt att lära sig att leva med förändringarna. Liu m.fl. 
(2022) bekräftar detta genom att lyfta att livskvaliteten var högre för de som hade levt med en 
smak- och luktnedsättning under en längre tid. Anledningen var att de förhöll sig mer positiv 
till situationen, försökte hitta sätt att hantera det och därmed fick en bättre livskvalitet. Även 
studier från innan covid-19 visar att strategin att acceptera sin situation har varit en av de 
vanligaste att använda (Belqaid, 2017; Croy m.fl., 2014). Att smak- och luktförändringar kan 
upplevas som mindre besvärande efter 2-3 år skulle kunna bero på att patienterna har hittat 
fungerande strategier (Croy m.fl., 2014).  
 
Vilken typ av luktförändring som patienten har påverkar dock hur lätt det är att hitta 
fungerande strategier. Parosmi är den luktförändring som är svårast att hantera. Det visas 
genomgående i upplevelser, problem och vilka beteendeförändringar och strategier det har 
gett upphov till i resultatet. Parosmi påverkar livskvaliteten mest, den ger störst problem med 
aptit och matlust och det är den luktförändringen som det är svårast att hitta fungerande 
strategier för. Detta har redan tidigare lyft av bland annat Cory m.fl. (2014) Pellegrino m.fl. 
(2021) och är inte något nytt för patienter som har drabbats av smak- och luktförändringar på 
grund av en covid-19-infektion.  
 
Personer med parosmi verkar ha de mest negativa upplevelserna, har större problem att hitta 
livsmedel som ger en god näring och har svårt att hitta strategier som fungerar. Det är därför 
viktigt att hitta sätt att hjälpa denna grupp. Deltagare i de inkluderade studierna som har sökt 
vård, har rapporterat om svårigheter att bli tagen på allvar eller få bra hjälp. Hummel m.fl. 
(2017) skrev en kunskapssammanställning om luktnedsättningar just för att det saknades en 
kunskap och samstämmighet om definitioner av området inom vården. Med det ökade antalet 
personer drabbade av smak- och luktnedsättningar till följd av covid-19-infektion är detta 
något som förhoppningsvis är på väg att ändras. Även om sociala medier har varit en viktig 
källa till kunskap både för drabbade och forskare (Koyama m.fl., 2021) är det nu viktigt att en 
mer riktad forskning med väl genomtänkta metoder görs som kan ge goda underlag och 
riktlinjer för vården.  

5.2 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen delas in i två övergripande delar, den första med fokus på studierna och 
den andra på metoden.  

5.2.1 Nytt forskningsområde och diskussion om studierna 
I och med att det är ett nytt forskningsområde under snabb utveckling, med ett stort antal 
publikationer under kort tid, kan det saknas vedertagna definitioner av termer samt att de kan 
skilja sig mellan olika länder och vilken tidpunkt de publicerats på grund av det snabbt 
växande kunskapsläget. Det gäller bland annat hur postcovid definieras och vilka ord som 
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används för att beskriva tillståndet, det visar även den nyligen publicerade Delphi rapporten 
från WHO som ämnade att skapa konsensus kring termen postcovid (Soriano m.fl., 2022).  
 
De inkluderade studierna har ett flertal svagheter, bland annat använder sig alla studier av 
någon variant av bekvämlighetsurval. Parker m.fl. (2022) och Ferdenzi m.fl. (2021) har 
spridit enkäten via vårdcentraler och sociala medier. För kvantitativa studier är det önskvärt 
med randomiserade- eller sannolikhetsurval för att kunna använda resultaten till statistisk 
inferens medan urvalet för kvalitativa studier bör vara strategiskt eller teoretiskt. Ett 
bekvämlighetsurval uppfyller inte de här kraven (SBU, 2017). Med väntrumsundersökningar 
finns det en större risk att resultatet blir påverkat av deltagare som upplever större besvär 
vilket snedvrider resultatet (Ejlertsson, 2019). Chaaban m.fl. (2021) och Elkholi m.fl. (2021) 
undersöker påverkan av covid-19-infektion och luktnedsättningar mer generellt. Chaaban 
m.fl. (2021) har dessutom ett underlag på endast 102 personer, vilket är ett relativt lågt antal 
för en statistisk analys. Av denna anledning ska procentsatserna på olika upplevelser, 
problem och hur det har påverkat personer läsas med försiktighet. Kvalitativa metoder ger en 
djupare förståelse för fenomen, men ska och kan inte generaliseras (SBU, 2017).  
 
Kvantitativa och kvalitativa metoder kan komplettera varandra, de djupare frågorna som den 
kvalitativa forskningen kan bidra med kan utgöra grunden för enkätfrågor i kvantitativa 
studier som kan bidra med data som går att generalisera från (SBU, 2017). Bland de 
inkluderade studierna i den här scoping reviewen, var fyra kvantitativa och fem kvalitativa 
och bygger delvis på varandra. Det blev uppenbart i studierna Høier m.fl. (2021) och 
Chaaban m.fl. (2021) samt Parker m.fl. (2021) och Parker m.fl. (2022). Studierna som bygger 
på varandra innehöll delvis samma teman vilket gjorde lättare att analysera dem, men ger 
också en mindre bredd till materialet. Den styrka som de kvantitativa studierna hade kunnat 
bidra med sänks i och med de urval som tillämpats (SBU, 2017). Därför behövs mer 
forskning med väl genomtänkta metoder, där objektiva data och systematiskt urval behöver 
ingå för att kunna generalisera kring resultaten och sätta de i ett större sammanhang. I 
framtida studier bör det undvikas att resultaten påverkas av att deltagarna i studien inte kan 
uttrycka skillnaden på lukt och smak som Turner & Rogers (2022) tar upp från sin studie. 
Förslagsvis säkerställs detta med objektiva tester som kan utvärdera smak- och luktfunktion, 
för ortonasal lukt finns till exempel Sniffin’ Sticks, för retronasal lukt smaksatta pulver och 
för smak finns det lösningar av sött, salt, surt eller beskt (Hummel m.fl., 2017). 
 
Att ta med studier från olika länder med olika matkulturer kan göra det svårt att generalisera 
kring hur matval och måltider ändras på grund av smak- och luktförändringar, då matvanorna 
och vad som anses som mer eller mindre hälsosamt kan skilja sig i olika kulturer (Neuman & 
Bååth, 2019). Matkultur och vad som intas kartläggs inte i de inkluderade studierna. Däremot 
nämns mer eller mindre hälsosam mat av både deltagare och artikelförfattare. Det är en 
problematik som är viktig att ta hänsyn till i kommande forskning. 

5.2.2 Svagheter och författarnas påverkan 
Det användes tre databaser för att genomföra artikelsökningen, Scopus, PubMed och 
PsychInfo. Dessa valdes tillsammans med bibliotekarie och stämdes av med handledaren. För 
att vara säkra på att all relevant forskning har undersökts hade fler databaser kunnat 
undersökas, samt en systematisk genomgång av referenslistor. Med rimlighet i åtanke för 
uppsatsens omfattning genomfördes inte detta, men det är något som borde genomföras i 
kommande studier.  
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Resultatet har presenterats genom en narrativ beskrivning av studiernas resultat. Hur 
studiernas resultat har presenterats och vad som har lyfts fram som relevant har dock 
påverkats av artikelförfattarna. Vid en sammanfattning av den forskning som finns, finns risk 
för en tolkning och förenkling av texten. Temana som har presenterats har utgått från 
frågeställningarna som fastlades innan analys av resultaten i enlighet med metod som scoping 
review (Levac m.fl., 2010). Teman som identifierades utgick dock från de analyserade 
studierna. Vid beslut om vad som är en upplevelse, ett problem eller beteendeförändring eller 
strategi uppkommer dock en risk för tolkning. Det gäller särskilt för beteendeförändring och 
strategi då det inte alltid är uppenbart vad som beskrivs. Vid uppdelningen har det utgåtts från 
hur artikelförfattarna har beskrivit det. Har det inte beskrivits som en specifik strategi har det 
heller inte benämnts som strategi. I enlighet med rekommendationer i metoden för scoping 
review har båda författarna analyserat resultaten för sig för att sedan diskutera analysen. Alla 
steg har sparats, vilket ger en möjlighet att följa hela processen från identifiering av 
nyckelord, sökningar i databaser, urval av studier på titel-, abstract- och fulltextnivå samt 
vilka avsnitt i de inkluderade studierna som tillhör respektive tema. Detta är en styrka som 
minskar risken för subjektiv tolkning av studierna.  
 
Resultatet av de inkluderade studierna visar på relevansen av att använda scoping review som 
metod. Forskningsområdet som har undersökts är nytt, för även om det finns tidigare 
forskning kring smak- och luktnedsättningar och hur det påverkar mat och måltider, har 
gruppen som lider av detta till följd av en covid-19-infektion endast funnits under två år. 
Syftet har därför varit att undersöka vilken forskning som har gjorts både för att hitta luckor 
och ge en överblick över litteraturen vilket är lämpligt syfte för scoping review (Munn m.fl., 
2018). Hade metoden för systematisk review använts hade frågeställningen behövt vara mer 
specifik och begränsad, då syftet med en systematisk review är att blottlägga internationell 
evidens, bekräfta eller finna nya metoder eller praxis, undersöka motstridiga resultat eller 
vara underlag för beslutsfattande (Munn m.fl., 2018). Men det finns likheter mellan 
metoderna, både scoping review och systematisk review kan ligga till grund för vidare 
forskning, men scoping review kan även vara till hjälp för att i framtiden genomföra en 
systematisk review och med sitt bredare grepp guida mot vilka frågor som kan undersökas 
mer uttömmande genom systematisk review (Munn m.fl., 2018). En metaanalys som metod 
innefattar en sammanvägning av utfallsmått i de inkluderade studierna, och ska bedöma 
kvaliteten för de ingående studierna (SBU, 2020). De höga kraven på studier som kan ingå i 
en metaanalys hade riskerat att utesluta samtliga studier som inkluderades i den här scoping 
reviewen. Således hade metaanalys inte varit lämpligt.  
 
Även möjligheten att inkludera olika metoder visar på relevansen att använda scoping review 
som metod. Vilka studier som inkluderas i en scoping review avgränsas genom syftet och 
frågeställningarna och inte nödvändigtvis med metod. PCC ger en möjlighet att utforma 
frågeställningarna på ett sådant sätt att de inte begränsas av metoden eller studiens kvalitet. 
Styrkan av detta visas i resultatet. Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats 
och studiernas syfte skiljer sig något. De flesta har haft fokus på en tydlig koppling mellan 
smak- och luktnedsättningar till följd av en covid-19-infektion och hur detta påverkar mat 
och måltider. Däremot har exempelvis Chaaban m.fl. (2021) undersökt påverkan av covid-19-
infektion på aptiten generellt och Elkholi m.fl. (2021) hade fokus på livskvalitet med en 
tydlig koppling till hur denna påverkas av luktförändringar och mat och måltider. Även 
studier med svagheter i metoden kunde inkluderas vilket kan anses vara relevant när 
tillgänglig forskning på området fortfarande är begränsat. 
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6 Slutsats 
Forskning som berör hur matval och måltider påverkas på grund av smak- och 
luktförändringar efter covid-19-infektion, samt hur detta hanteras är hittills begränsad. Nio 
kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades, varav en retrospektiv studie och övriga 
tvärsnittsstudier. Metoder för datainsamling i de inkluderade studierna var enkäter, intervjuer, 
fokusgrupper och dokumentanalys. De kvalitativa studierna bidrog med ett djupare 
perspektiv och förståelse för de drabbades situation medan de kvantitativa studierna visade på 
hur ofta problem, upplevelser, beteendeförändringar och strategier förekom. Matval och 
måltider påverkas på flera sätt av lukt- och/eller smaknedsättningar, genom fysiologiska såväl 
som sociala aspekter, minskad och ökad aptit, icke adekvat näringsintag och minskad 
gemenskap kring måltider. Detta hanteras genom att acceptera situationen, söka kunskap och 
testa vad som fungerar för just den drabbade individen. Ett behov av att bli sedd i sina 
symtom genom att bli mött med kunskap och förståelse av vården efterfrågas av de drabbade. 
Det behövs en ökad kunskap om skillnad mellan smak och lukt för att drabbade ska kunna 
beskriva sina symtom och inom vården för att förstå den stora belastningen smak- och 
luktförändring kan innebära för de drabbade. Det behövs både kvalitativ och kvantitativ 
forskning med robusta metoder som ger möjlighet att generalisera resultaten och ta fram 
kunskapsunderlag för både allmänheten och vården. Denna scoping review har sammanställt 
den nuvarande informationen och kan ge en vägledning för kommande forskning.  
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9 Bilaga 1 
 
Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for 
Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist 

SECTION ITEM PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM REPORTED 
ON PAGE # 

TITLE 

Title 1 Identify the report as a scoping review.  

ABSTRACT 

Structured 

summary 

2 Provide a structured summary that includes (as 

applicable): background, objectives, eligibility 

criteria, sources of evidence, charting methods, 

results, and conclusions that relate to the review 

questions and objectives. 

 

INTRODUCTION 
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Rationale 3 Describe the rationale for the review in the context 

of what is already known. Explain why the review 

questions/objectives lend themselves to a scoping 

review approach. 

 

Objectives 4 Provide an explicit statement of the questions and 

objectives being addressed with reference to their 

key elements (e.g., population or participants, 

concepts, and context) or other relevant key 

elements used to conceptualize the review 

questions and/or objectives. 

 

METHODS 

Protocol and 

registration 

5 Indicate whether a review protocol exists; state if 

and where it can be accessed (e.g., a Web 

address); and if available, provide registration 

information, including the registration number. 

 

Eligibility criteria 6 Specify characteristics of the sources of evidence 

used as eligibility criteria (e.g., years considered, 

language, and publication status), and provide a 

rationale. 

 

Information 

sources* 

7 Describe all information sources in the search (e.g., 

databases with dates of coverage and contact with 

authors to identify additional sources), as well as 

the date the most recent search was executed. 

 

Search 8 Present the full electronic search strategy for at 

least 1 database, including any limits used, such 

that it could be repeated. 

 

Selection of 

sources of 

evidence† 

9 State the process for selecting sources of evidence 

(i.e., screening and eligibility) included in the 

scoping review. 

 

Data charting 

process‡ 

10 Describe the methods of charting data from the 

included sources of evidence (e.g., calibrated forms 

or forms that have been tested by the team before 

their use, and whether data charting was done 

independently or in duplicate) and any processes 

for obtaining and confirming data from 

investigators. 

 

Data items 11 List and define all variables for which data were 

sought and any assumptions and simplifications 

made. 
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Critical appraisal 

of individual 

sources of 

evidence§ 

12 If done, provide a rationale for conducting a critical 

appraisal of included sources of evidence; describe 

the methods used and how this information was 

used in any data synthesis (if appropriate). 

 

Synthesis of 

results 

13 Describe the methods of handling and summarizing 

the data that were charted. 
 

RESULTS 

Selection of 

sources of 

evidence 

14 Give numbers of sources of evidence screened, 

assessed for eligibility, and included in the review, 

with reasons for exclusions at each stage, ideally 

using a flow diagram. 

 

Characteristics of 

sources of 

evidence 

15 For each source of evidence, present 

characteristics for which data were charted and 

provide the citations. 

 

Critical appraisal 

within sources of 

evidence 

16 If done, present data on critical appraisal of 

included sources of evidence (see item 12). 
 

Results of 

individual sources 

of evidence 

17 For each included source of evidence, present the 

relevant data that were charted that relate to the 

review questions and objectives. 

 

Synthesis of 

results 

18 Summarize and/or present the charting results as 

they relate to the review questions and objectives. 
 

DISCUSSION 

Summary of 

evidence 

19 Summarize the main results (including an overview 

of concepts, themes, and types of evidence 

available), link to the review questions and 

objectives, and consider the relevance to key 

groups. 

 

Limitations 20 Discuss the limitations of the scoping review 

process. 
 

Conclusions 21 Provide a general interpretation of the results with 

respect to the review questions and objectives, as 

well as potential implications and/or next steps. 

 

FUNDING 
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Funding 22 Describe sources of funding for the included 

sources of evidence, as well as sources of funding 

for the scoping review. Describe the role of the 

funders of the scoping review. 

 

JBI = Joanna Briggs Institute; PRISMA-ScR = Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-
Analyses extension for Scoping Reviews. 
* Where sources of evidence (see second footnote) are compiled from, such as bibliographic databases, social 
media platforms, and Web sites. 
† A more inclusive/heterogeneous term used to account for the different types of evidence or data sources (e.g., 
quantitative and/or qualitative research, expert opinion, and policy documents) that may be eligible in a scoping 
review as opposed to only studies. This is not to be confused with information sources (see first footnote). 
‡ The frameworks by Arksey and O’Malley (6) and Levac and colleagues (7) and the JBI guidance (4, 5) refer to 
the process of data extraction in a scoping review as data charting. 
§ The process of systematically examining research evidence to assess its validity, results, and relevance before 
using it to inform a decision. This term is used for items 12 and 19 instead of "risk of bias" (which is more 
applicable to systematic reviews of interventions) to include and acknowledge the various sources of evidence 
that may be used in a scoping review (e.g., quantitative and/or qualitative research, expert opinion, and policy 
document). 
  
  

From: Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews 
(PRISMAScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 2018;169:467–473. doi: 10.7326/M18-0850. 

10 Bilaga 2 
Artiklar genomlästa för fulltext och ikryssade enligt checklistan  
 

Namn  
Peer 
reviewed 

Finns en koppling 
till problem, mat 
och måltider 

Redovisas 
kopplingen i 
resultatet 

Är kopplingen 
i fokus 

AlShakhs m.fl. (2021) x x x  

Baic (2021)     

Bungenberg m.fl. (2022) x    

Burges Watson m.fl. 
(2021) x x x x 

Buttery m.fl. (2021) x    
Cameron m.fl. (2021)     

Chaaban m.fl. (2021) x x x x 

Chu m.fl. (2021)     
2021; Coelho m.fl. (2021) x x x  
De Groot & Vivanti, (2022) x    
Deer m.fl. (2022) x x x  
Di Stadio m.fl. (2022)     

Elkohli m.fl. (2021) x x x  
ELOY m.fl. (2021) x    
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Ferdenzi m.fl. (2022) x x x x 
Fisher m.fl. (2021) x    

Holdoway (2020)     
Hossain m.fl. (2021)     

Höier m.fl. (2021) x x x x 

Kant m.fl. (2021) x    
Khalifah m.fl. (2021)     

Khatri (2022) x x x x 
Lemhöfer m.fl. (2021)     
Lerner m.fl. (2022) x x   
Lindahl m.fl. (2022)     

Liu m.fl. (2022) x x   
Machado m.fl. (2021) x x x  
O’keefe m.fl. (2021)     

Orrù m.fl. (2021) x    

Otte m.fl. (2022) x x x  

Pallanti, (2020) x x x x 

Parker m.fl. (2021) x x x x 

Parker m.fl. (2022) x x x x 

Peluso m.fl. (2022)     
Peluso m.fl. (2021)     
Prem m.fl. (2021) x    
Qamar m.fl. (2022) x    

Raad m.fl. (2021)  x x  

Rao m.fl. (2021) x    

Rashid m.fl. (2021) x    

Rass m.fl. (2021) x    

Said m.fl., (2022)     

Tan m.fl., (2022)     

Turner & Rogers (2022) x x x x 

Vaira m.fl., (2022) x    

Walsh-Messinger m.fl. 
(2021) x    

Watson m.fl. (2021) - 
dublett x x x x 

Wessely m.fl., (2022) x    

Wierdsma m.fl. (2021) x x x  
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Arbetsfördelning i procent  
● Planering av undersökningen och uppsatsarbetet 50/50 
● Litteratursökning 50/50 
● Datainsamling 50/50 
● Analys 50/50 
● Skrivandet av uppsatsen 50/50 

 
Arbetet mellan författarna har fördelats jämnt och båda har varit lika delaktiga från planering 
till slutförande. Arbetet har genomgående diskuterats och bearbetats gemensamt på alla delar. 
På handledning har båda författarna varit närvarande och deltagande.  

 

 

 

 
 
 


