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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Födoämnesöverkänslighet påverkar många aspekter av vardagen och kan leda till 

sociala begränsningar och försämrad livskvalitet. Sedan 13 december 2014 finns EU-lag på 

att information om 14 allergener ska lämnas muntligt eller skriftligt på café och restaurang. 

Syfte: Syftet var att undersöka hur vuxna födoämnesöverkänsliga uppfattar café- och 

restaurangbesök med avseende på information om allergener samt att identifiera områden som 

födoämnesöverkänsliga uppfattar som problematiska på café och restaurang. 

Metod: Födoämnesöverkänsliga nåddes via lokala Astma- och Allergiföreningar runtom i 

Sverige. Webbenkäten (23 frågor) besvarades av 122 respondenter från 19 län. Främst 

beskrivande statistik tillämpades. Två Mann-Whitney U Test utfördes.   

Resultat: Det fanns delade uppfattningar om hur allergeninformation fungerar. Majoriteten 

begränsade sina besök till ett eller ett fåtal matställen som de känner sig trygga med. 

Fyrtioåtta procent informerade alltid personalen om födoämnesöverkänsligheter och 

majoriteten fick trevligt bemötande. Nära 70% önskade både muntlig och skriftlig 

allergeninformation och 43% tyckte att lagstiftningen var otillräcklig. Totalt undvek 60% 

någon restauranginriktning och 73% hade fått fel information eller blivit serverade fel mat 

under det senaste året. Okunskap, språkbarriärer och missförstånd hos personalen ansågs 

utgöra problem. Inriktningen östasiatiskt ansågs mest osäker, undveks i störst utsträckning 

och där rapporterades flera inträffade fel. Flest antal fel inträffade för café, svensk husman 

och med livsmedlet mjölk. Andra problemområden var snabbmatskiosker och restauranger 

under lunchservering. 

Slutsats: Födoämnesöverkänsliga upplever svårigheter och sociala begränsningar p.g.a. 

ofullständig tillämpning av informationsförordningen, okunskap hos personal och inträffade 

fel. Problematiska områden var livsmedlet mjölk, snabbmatskiosk, restaurang under 

lunchservering samt inriktningarna asiatiskt, café och svensk husman. 
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ABSTRACT 

 

Background: Food hypersensitivity affects people in many aspects of life and can lead to 

social restrictions and reduced quality of life. On December 13th 2014 an EU Law on giving 

oral or written information about 14 allergens was implemented for cafes and restaurants.    

Objective: To investigate how adults with food hypersensitivity perceive visits to cafes and 

restaurants regarding information about allergens and to identify perceived problem fields. 

Methods: People with food hypersensitivity were contacted through local Asthma and 

Allergy Associations around Sweden. The web survey (23 questions) was answered by 122 

respondents. Mainly descriptive statistics were applied. Two Mann-Whitney U Tests were 

performed.   

Results: There were divided opinions about how allergen information works. The majority 

limited their visits to one or a few eateries which they feel safe with. Forty-eight percent 

always informed staff about food hypersensitivities and the majority were received well by 

staff. Almost 70% desired both oral and written allergen information, 43% considered the 

legislation deficient, 60% avoided specific eatery styles and 73% had received inaccurate 

information or been served inaccurate food during the last year. Lack of knowledge, language 

barriers and misunderstandings among staff were considered problematic. East Asian eateries 

were perceived the most unsafe, were predominantly avoided and several errors were reported 

there. Most errors occurred in cafes, traditional Swedish eateries and with milk. Other 

problem fields were fast food kiosks and restaurants during lunch serving.       

Conclusions: People with food hypersensitivity experience difficulties and social restrictions 

due to insufficient application of the legislation, lack of knowledge among staff and service 

errors. Problem fields were Asian eateries, cafes, traditional Swedish eateries, fast food 

kiosks, restaurants during lunch serving and milk.
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Introduktion  
Födoämnesöverkänsligheter ökar i Sverige och i övriga världen och är ett växande globalt 

folkhälsoproblem (Prescott & Allen, 2011; Karolinska Institutet, 2013). Den självrapporterade 

prevalensen av födoämnesöverkänslighet i Sverige uppgår till cirka 20-25 procent av 

befolkningen (Patelis et al., 2014; Millqvist, Pullerits & Rak, 2011). Den diagnostiserade 

prevalensen är dock något lägre och ligger någonstans mellan 10-20 procent (Millqvist et al., 

2011). Förutom att ge fysiska symptom kan födoämnesöverkänslighet även påverka det 

sociala livet. Den sociala påverkan kan ta sig uttryck i en känsla av att vara till besvär 

(Eriksson, 2003) samt begränsningar genom undvikande av sociala situationer där mat ingår 

(Karolinska Institutet, 2016) eller att enbart gå till ett eller ett fåtal matställen för att känna 

trygghet (Astma- och Allergiförbundet, 2006).  

 

Födoämnesöverkänslighet 
Överkänslighet brukar definieras som en sjukligt förhöjd känslighet mot ämnen som de flesta 

personer vanligtvis tål (Astma- och Allergiförbundet, 2006). Begreppet 

födoämnesöverkänslighet delas in i födoämnesallergi och födoämnesintolerans. 

Födoämnesallergi innebär en immunologiskt orsakad överkänslighet som i sin tur delas in i 

IgE-medierad och icke-IgE-medierad. IgE-medierad födoämnesallergi är den vanligaste 

formen av allergi och innebär att kroppen producerar antikroppen immunoglobulin E (IgE) 

mot ett födoämne, vilket ger upphov till en immunrespons. Födoämnesallergi kan även vara 

icke-IgE-medierad, en immunologisk reaktion utan bildning av IgE-antikroppar, och dit hör 

exempelvis celiaki (Karolinska Institutet, 2016). Födoämnesöverkänslighet som inte orsakas 

av immunologiska reaktioner kallas ofta födoämnesintoleranser, vilket bland annat innefattar 

laktosintolerans som beror på enzymbrist, samt farmakologiska reaktioner utlösta av 

exempelvis biogena aminer och färgämnen (Eriksson, 2003). De ämnen som kan orsaka 

allergi och annan överkänslighet benämns allergener (Livsmedelsverket, 2016a). Enligt 

Astma- och Allergiförbundet (2016a) kan alla proteinhaltiga livsmedel framkalla 

överkänslighetsreaktioner. När ett nytt livsmedel börjar konsumeras i ett land, ökar också 

antalet överkänsliga mot detta livsmedel. I Sverige har användning av exempelvis jordnötter, 

sesamfrö och kiwi ökat de senaste årtiondena, vilket har lett till att fler idag har en 

överkänslighet mot dessa (Astma- och Allergiförbundet, 2016a). 

 

Symptom 
Födoämnesöverkänslighet kan ge upphov till symptom från flera olika organ (Eriksson, 

2003). Det är vanligast med symptom från magtarmkanalen, huden och luftvägarna. Andra 

symptom som kan förekomma är klåda i munnen, svullnad i svalg och läppar, rinnande ögon 

och snuva och en så kallad anafylaktisk chock som är ett livshotande tillstånd. För olika 

människor krävs olika stora mängder av ett allergen för att orsaka en reaktion 

(Livsmedelsverket, 2016b). För den mindre andelen av befolkningen med en mycket allvarlig 

födoämnesöverkänslighet kan en extremt liten mängd av exempelvis ägg eller hasselnöt i 

maten vara livsfarligt. Reaktioner kan även utlösas hos vissa via indirekt kontakt med 

allergenet, till exempel via luften eller en kyss av någon som ätit det aktuella födoämnet. 

Några av de idag vanligaste födoämnena som vuxna i Sverige har en överkänslighet mot är 

nötter, jordnötter, stenfrukter, äpple, skaldjur, ost och vin (Eriksson, 2003).    

 

Socialt perspektiv 
Mat utgör en central del i våra liv och har blivit allt viktigare ur ett socialt perspektiv. 

Födoämnesöverkänslighet innebär problem för individen då maten är mer än bara en källa till 

näring. Att ha en födoämnesöverkänslighet kan leda till ett socialt handikapp (Eriksson, 

2003). Det kan skapa en rädsla och ångest kring mat (Karolinska Institutet, 2016) samt en 
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känsla av att vara till besvär, vilket kan leda till begränsningar i vardagen (Eriksson, 2003). 

För födoämnesöverkänsliga är det viktigt att hela tiden “hålla koll”, det vill säga att vara 

vaksam för farliga födoämnen exempelvis vid besök på café och restaurang, något som både 

är krävande och arbetsamt för individen (Marklund, Wilde-Larsson, Ahlstedt & Nordström, 

2007). Att äta mat utan att ha möjlighet att kontrollera innehållsförteckningen kan ofta skapa 

en rädsla hos den födoämnesöverkänsliga (Astma- och Allergiförbundet, 2006). 

 

Flera studier har visat att födoämnesöverkänslighet har en negativ påverkan på livskvaliteten i 

alla åldersgrupper samt ur flera aspekter i det dagliga livet (Jansson et al., 2013; Marklund, 

Ahlstedt & Nordström, 2007). Detta har exempelvis studerats av Arslan, Lind, Olafsson, 

Florvaag & Berstad (2004) som fann en försämrad livskvalitet hos vuxna personer med 

födoämnesöverkänslighet och symptom från magtarmkanalen. I deras studie framkom att de 

födoämnesöverkänsliga personerna kände en frustration över att behöva undvika livsmedel, 

vilket ledde till psykisk oro och sociala begränsningar, något som påverkade det dagliga livet 

negativt. Avery, King, Knight & Hourihane (2003) fann att livskvaliteten hos barn med 

födoämnesöverkänslighet är lägre än hos barn med diabetes, något som verkar vara relaterat 

till att födoämnesöverkänsliga känner en större oro än personer med diabetes. Detta kunde 

särskilt ses vid restaurangbesök då majoriteten av barnen med födoämnesöverkänslighet 

uppgav att de behövde vara mycket försiktiga och därför ofta återvände till en och samma 

restaurang när de åt ute. Även andra studier har visat på att personer med 

födoämnesöverkänslighet i regel går till ett eller ett fåtal matställen för att känna trygghet 

(Astma- och Allergiförbundet, 2006; Leftwich, Barnett, Muncer, Shepherd, Raats, Hazel 

Gowland & Lucas, 2011). En del väljer att helt eller delvis avstå från café- och 

restaurangbesök, något som kan påverka det sociala umgänget och leda till social isolering 

(Karolinska Institutet, 2016).  

 

Krav på allergeninformation 
Alla som serverar livsmedel har ett ansvar för att maten inte medför risk för människors hälsa 

(Livsmedelsverket, 2015a). För att skydda konsumenten samt underlätta för konsumenten att 

göra säkra val finns det regler om livsmedelsinformation för livsmedelsföretag. Dessa regler 

uppdaterades i och med införandet av den nya förordningen (EU) nr 1169/2011, den så 

kallade informationsförordningen (2011/1169/EU).  

 

EU:s nya regler om livsmedelsinformation ur informationsförordningen började tillämpas den 

13 december 2014. Reglerna innefattar skärpta krav på allergeninformation, vilket innebär att 

det numera är obligatoriskt för alla livsmedelsföretag att informera om allergener från en 

sammanställd lista över de 14 vanligaste allergenerna. Dessa 14 allergener finns listade i 

informationsförordningen och innefattar spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, 

jordnötter, sojabönor, mjölk (inklusive laktos), nötter, selleri, senap, sesamfrö, 

svaveldioxid/sulfit (mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter), lupin och blötdjur (2011/1169/EU). 

 

Informationsförordningen kompletteras även av Livsmedelsverkets föreskrifter om 

livsmedelsinformation med anvisningar om hur allergeninformation ska presenteras för 

oförpackade livsmedel (LIVSFS 2014:4). Med oförpackade livsmedel menas exempelvis mat 

som serveras på café och restaurang eller godis som säljs i lösvikt i butik. Inom kategorin 

ryms även livsmedel som förpackas på konsumentens begäran, exempelvis livsmedel från 

delikatessdiskar (Livsmedelsverket, 2015a). Enligt LIVSFS 2014:4 8-11 §§ ska 

allergeninformation antingen anges muntligt eller skriftligt, exempelvis presenterat på menyn 

eller på en skylt nära livsmedlet (LIVSFS 2014:4). Om livsmedelsföretagaren väljer att lämna 

allergeninformation först efter förfrågan från konsumenten ska det tydligt framgå hur 
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konsumenten kan få tillgång till informationen, till exempel via en skylt vid serveringen eller 

på menyn (Livsmedelsverket, 2015a).    

 

Allergeninformation i praktiken 
Trots den nya lagstiftningen råder det diskrepans mellan lagen och hur det ser ut i praktiken 

på café och restaurang. Under april-juni 2015 genomfördes ett projekt inom Miljösamverkan 

Stockholms län (2015). Majoriteten av alla kontrollmyndigheter i Stockholms län samt 

Nyköpings kommun genomförde kontroller på caféer och restauranger i syfte att undersöka 

om livsmedelsföretagare uppfyllde kravet om allergeninformation till konsumenterna. Av de 

822 kontrollbesök som genomfördes rapporterades det att 66 procent av verksamheterna inte 

uppfyllde lagstiftningens krav om allergeninformation. I 45 procent av fallen saknades en 

ändamålsenlig metod för att lämna information om allergener till gästerna. Hos de 

verksamheter som uppfyllde kraven på allergeninformation gjordes verifierade kontroller av 

det faktiska innehållet av olika rätter, varav endast 87 procent stämde överens med det 

angivna innehållet av allergener. De allergener som livsmedelsföretagarna i störst 

utsträckning missade att ange var selleri, ägg, spannmål som innehåller gluten och senap 

(Miljösamverkan Stockholms län, 2015).  

 

Liknande resultat framkom i en granskning av allergeninformation på restauranger som SVT-

programmet Plus (SVT, 2015) genomförde under 2015. Av 50 granskade restauranger i 

Stockholm och Umeå underkändes 38 procent på grund av att de inte följde den nya 

lagstiftningen. De restauranger som underkändes saknade antingen en skylt som uppmanade 

konsumenten att fråga personalen om vad maten innehåller, eller så svarade personalen 

osäkert, ovilligt eller felaktigt. Ytterligare 20 procent av de granskade restaurangerna hade 

bristfällig information och hamnade i en gråzon mellan godkänt och underkänt. Programmets 

granskning visar att personer med födoämnesöverkänslighet måste vara uppmärksamma och i 

flera fall ifrågasätta den information som de får för att det ska bli rätt (SVT, 2015). 

 

Bristande kunskap hos personalen 
I fokusgruppsstudier har okunskap hos vänner till födoämnesöverkänsliga samt allmänheten 

identifierats som det största problemet för födoämnesöverkänsliga. Denna okunskap kan leda 

till att födoämnesöverkänsliga inte tas på allvar eller att de anses besvärliga (Karolinska 

Institutet, 2016). Flera tidigare studier har undersökt restaurangpersonalens kunskap om 

födoämnesöverkänslighet (Ahuja & Sicherer, 2007; Bailey, Albardiaz, Frew & Smith, 2011). 

Enkätsvar i en studie utförd av Ahuja et al. (2007) visade att personalen kände sig mycket 

eller relativt säker på att de serverade säker mat till allergiska gäster. I samma studie visade 

däremot svaren på kunskapsfrågor om allergener att det rådde bristande kunskap om vad och 

hur mycket som utlöser en allvarlig allergisk reaktion. Även Bailey et al. (2011) visade att det 

fanns ett gap mellan personalens faktiska kunskap och upplevda kunskap. Exempelvis 

framkom att knappt en fjärdedel av personalen ansåg att en liten mängd av ett allergen är 

ofarligt. I en studie av Eigenmann och Zamora (2002) framkom att personer med IgE-

medierad födoämnesallergi som informerade personalen om sina allergier vid 

restaurangbesök ansåg att personalens vidtagna åtgärder var olämpliga och otillräckliga. Detta 

tyder på att det finns ett behov av mer utbildning inom födoämnesöverkänslighet för personal 

på café och restaurang. Okunskap hos café- och restaurangpersonal kan få förödande 

konsekvenser. Ett misstag som kan bero på otillräcklig kunskap om allergener hos café- och 

restaurangpersonal är exempelvis förväxlingen mellan laktosintolerans och 

mjölkproteinallergi, något som kan vara mycket farligt för personer med mjölkproteinallergi 

(Karolinska Institutet, 2016). Till skillnad från personer med laktosintolerans måste de med 

mjölkproteinallergi utesluta all sorts mat med mjölk i. En allergisk reaktion orsakad av 
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mjölkprotein kan ge allvarliga och ibland livshotande symptom, medan en reaktion orsakad 

av laktos ger magbesvär såsom gaser, magont och diarré (Livsmedelsverket, 2015b). Det är 

därför extra viktigt att personalen har kunskap om skillnaden mellan mjölkprotein och laktos.   

 

Samtidigt som andelen födoämnesöverkänsliga ökar råder det idag trender bland personer 

utan födoämnesöverkänslighet att undvika exempelvis gluten eller mjölkprotein av hälsoskäl. 

Det finns en risk att detta kan leda till attitydproblem hos café- och restaurangpersonal i 

förhållande till allergener, då särskilda matbehov till följd av födoämnesöverkänslighet kan 

antas vara ett livsstilsval. Det kan ge en felaktig bild hos personalen av vad ett misstag 

gällande maten kan få för konsekvenser (Karolinska Institutet, 2016).   

 

Riskområden 
Trots att den allmänna kunskapsnivån och medvetenheten kring födoämnesöverkänslighet har 

ökat i samhället under de senaste åren, innebär café- och restaurangbesök fortfarande 

svårigheter för den som inte tål all mat. Födoämnesöverkänsliga behöver ofta tänka över 

vilket matställe de väljer att besöka, då vissa matställen kan vara mer riskfyllda än andra 

beroende på vad man är överkänslig mot. För de med kraftig jordnötsallergi kan exempelvis 

asiatiska restauranger vara ett mindre bra val (Astma- och Allergiförbundet, 2006). Detta 

stöds även av Furlong, DeSimone & Sicherer (2001) som visade att personer med 

överkänslighet mot nötter eller jordnötter löper störst risk att få en födoämnesreaktion orsakad 

av dessa livsmedel på asiatiska restauranger, glasskiosker samt bagerier. Studien visade även 

att kontaminering under beredning eller servering av maten och att personalen inte var 

tillräckligt informerad om överkänsligheten var två av de främsta anledningarna till att 

födoämnesreaktioner uppstod. I en intervjustudie av Leftwich et al. (2011) framkom att 

personer med överkänslighet mot nötter eller jordnötter ofta undvek restauranger, rätter och 

livsmedel som de ansåg utgjorde en större risk. Bland restaurangerna var det särskilt asiatiska 

restauranger som undveks. Restauranger där språkbarriärer kunde uppstå ingav en större 

osäkerhet och undveks därför också i hög grad.      

 

Genom införandet av informationsförordningen har åtgärder gjorts för att ge konsumenten 

möjligheten att göra säkrare val. Den variant av oförpackade livsmedel som denna C-uppsats 

kommer att rikta fokus mot är livsmedel som serveras på café och restaurang. Med 

informationsförordningen som bakgrund är det intressant att undersöka hur personer med 

födoämnesöverkänslighet uppfattar att information och bemötande fungerar när de äter på 

café och restaurang samt att undersöka om det finns specifika måltidsmiljöer i Sverige som 

upplevs som mer eller mindre säkra än andra. Det saknas idag studier om detta ur vuxna, 

födoämnesöverkänsliga konsumenters perspektiv och denna studie syftar till att fylla detta 

gap i litteraturen. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur vuxna födoämnesöverkänsliga uppfattar café- och restaurangbesök 

med avseende på information om allergener. Syftet är även att identifiera områden som 

födoämnesöverkänsliga uppfattar som problematiska på café och restaurang.  

 

Frågeställningar: 

 Hur uppfattas caféer och restaurangers förmåga att informera om allergener?  

 Hur uppfattas personalens bemötande och kommunikation på café och restaurang? 

 Vilka måltidsmiljöer uppfattas som säkra respektive osäkra? 

 I vilka måltidsmiljöer och för vilka allergener inträffar flest fel? 
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 Hur påverkas födoämnesöverkänsligas upplevelse av att äta ute ur individens sociala 

perspektiv?  

 

Metod och material 
Litteratursökning  
En litteratursökning inom området gjordes i databasen Scopus och i referenslistor till artiklar. 

Sökningen begränsades till artiklar från Europa och USA. Sökord som användes var 

exempelvis “food allerg*”, “food hypersensitivit*”, “restaurant”, “cafe”, “eat* out” och ”life 

quality”. Sökning har även gjorts på Astma- och Allergiförbundets hemsida, 

Livsmedelsverkets hemsida och på Google. Litteratursökningen gjordes huvudsakligen under 

mars och april 2016. Kompletterande litteratursökning gjordes i maj 2016.    

 

Kurslitteratur har använts i form av följande metodböcker: “Samhällsvetenskapliga metoder” 

av Bryman (2011) och “Enkäten i praktiken” av Ejlertsson (2014). 

 

Enkät 
En enkät (se bilaga 2) utformades med utgångspunkt i syftet och den sökta litteraturen, och 

med hjälp av metodböcker, respons från handledare och statistiker samt egna erfarenheter av 

födoämnesöverkänslighet. Enkäten skapades i programmet Googleformulär som en 

webbenkät (Google, u.å.). Enkäten bestod av 23 frågor, varav de flesta med fasta 

svarsalternativ. Frågorna formulerades så att de i största möjliga mån täckte syftet och de 

frågeställningar som formulerats. Enkäten delades upp i sex avsnitt. Första och andra avsnittet 

innehöll frågor om respondentens bakgrund och typ av födoämnesöverkänslighet (åtta frågor). 

Tredje avsnittet handlade om respondentens generella uppfattning om allergeninformation 

och bemötande på matställen (fyra frågor). Fjärde avsnittet handlade om uppfattning om 

allergeninformation och känsla av osäkerhet på matställen med olika inriktningar (tre frågor). 

Femte avsnittet innehöll frågor om fel som uppstått på matställen gällande 

allergeninformation eller servering (fem frågor). I det sista avsnittet fick respondenten ta 

ställning till påståenden om födoämnesöverkänslighetens påverkan på de sociala aspekterna 

av att äta ute samt om informationsförordningens tillräcklighet (tre frågor). 

 

Ett formellt följebrev (se bilaga 3) formulerades utifrån Ejlertssons (2014) mall. Ett 

påminnelsebrev (se bilaga 4) formulerades därefter med utgångspunkt i följebrevet. 

 

Metodologiska aspekter vid utformning av enkäten 

Vid utformning av en enkät är det viktigt att tänka på att frågorna ska ha hög validitet. Inom 

området för enkätfrågor innebär validitet frågans förmåga att mäta det den avser att mäta 

(Bryman, 2011). Enkäten bestod av frågetyperna, som av Bryman (2011) benämns som, 

personliga faktafrågor (personlig information och beteendefaktorer), attitydfrågor och 

åsiktsfrågor. Några av frågorna i enkäten var flervalsfrågor, då respondenterna kan välja fler 

än ett svarsalternativ. Ett effektivt sätt att spara utrymme i enkätformuläret är att använda sig 

av matrisfrågor (Ejlertsson, 2014). Matrisfrågor användes vid frågorna 11, 12, 13, 14 och 21. 

 

En begränsning med enkäter är att det vanligtvis sker ett ganska stort bortfall. För att minska 

både det externa och interna bortfallet behöver vissa punkter belysas extra. Exempelvis är 

utformning av ett tydligt följebrev och påminnelsebrev viktigt. Vid utformning av en enkät 

bör alltför många öppna frågor undvikas. Enkäten bör även innehålla tydliga instruktioner och 

ha en lockande layout. Det rekommenderas att slutna frågor presenteras överst på enkätsidan 

medan nedre sidan avses för öppna frågor (Bryman, 2011). Samtliga aspekter togs i beaktande 

vid utformning av enkät, följebrev och påminnelsebrev.  
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Vid utformning av enkäten togs flera förhållningssätt om konstruerande av frågor i beaktande. 

Enligt Ejlertsson (2014) bör enkäten i största möjliga mån vara fri från frågor med dubbla 

negationer, ledande frågor och omotiverat långa frågor. Frågor med ja/nej-svar bör begränsas, 

svarsalternativen bör vara ömsesidigt uteslutande samt uttömmande och man bör ställa en 

fråga och ange ett svar åt gången. Samtliga av dessa punkter försökte tillgodoses i enkäten. 

Kunskapsfrågor har generellt en låg validitet, då det är enkelt för respondenten att söka upp 

det korrekta svaret på frågan (Ejlertsson, 2014), varför dessa uteslöts helt. 

 

Slutna frågor användes i störst utsträckning i enkäten, men öppna frågor och öppna 

svarsalternativ användes då respondenternas egna åsikter och erfarenheter var intressanta samt 

i de fall då syftet var att svarsalternativen skulle vara uttömmande. Några fördelar med att ha 

med öppna frågor är att respondenterna kan svara med egna ord, de lämnar utrymme för 

ovanliga eller oförutsedda svar (Bryman, 2011) och de kan användas för att komplettera 

slutna frågor genom att respondenterna kan fördjupa eller utveckla sina svar i en öppen fråga 

(Ejlertsson, 2014). I de fall svarsalternativen inte var uttömmande fanns det öppna 

svarsalternativet övrigt med för att respondenterna skulle kunna skriva in ett eget svar. 

Nackdelarna med öppna frågor är att kodningen av svaren är mer tidskrävande än vid slutna 

frågor, de kräver en större insats från respondenten och kan leda till större internt bortfall 

(Bryman, 2011). Öppna svar behandlades med kategorisk kodning (se avsnittet dataanalys).  

 

För majoriteten av svarsalternativen användes ordinalskala, med fem skalsteg från exempelvis 

mycket bra till mycket dåligt, mycket säker till mycket osäker och alltid till aldrig. 

Nominalskala användes exempelvis för personliga faktafrågor. Enligt Ejlertsson (2014) är 

ordinalskala bra för att mäta attityder och åsikter och gör att värdena går att rangordna från 

det lägsta till det högsta. Den mest kända attitydskalan anses vara Likertskalan, en skala som 

består av ett antal påståenden inom ämnesområdet som respondenterna får instämma i eller ta 

avstånd från med hjälp av en fem- eller sjugradig skala (Ejlertsson, 2014). För enkätens 

attitydfrågor användes en femgradig Likertskala med ytterpunkterna instämmer helt och tar 

helt avstånd.  

 

Det råder delade åsikter om användning av svarsalternativet vet ej. Vissa påstår att ett 

uteslutande av vet ej gör att man riskerar att tvinga respondenterna till en åsikt som de faktiskt 

inte har, medan andra menar att användning av vet ej istället kan leda till att respondenterna 

väljer detta alternativ för att de inte orkar tänka eller ta ställning (Bryman, 2011). 

Svarsalternativet vet ej användes sparsamt i enkäten, för två beteendefrågor, fråga 18 och 20, 

samt en åsiktsfråga, fråga 22.  

 

I resultatdelen beslutades att fråga 16 och fråga 17, gällande att ha fått fel information samt 

blivit serverad fel mat, skulle presenteras i samma figur. Detta för att få en bättre 

sammanställd och översiktlig bild över de inriktningar där flest antal fel inträffar, oavsett typ 

av fel. I de påföljande frågorna fick respondenterna ange vilka allergener som de inträffade 

felen i föregående frågor hade gällt, hur många gånger födoämnesreaktioner hade uppstått till 

följd av dessa samt vad den uppfattade orsaken till dessa fel hade varit. För dessa frågor 

gjordes ingen uppdelning för om allergenerna, födoämnesreaktionerna och orsakerna gällde 

felaktig information eller servering av fel mat, eftersom syftet inte var att koppla dessa 

(allergen, reaktion eller orsak) till olika  typer av fel. Istället eftersträvades att få en generell 

bild av vilka allergener som det oftast sker något fel med, hur många födoämnesreaktioner 

som inträffat samt respondenternas generella uppfattningar om orsaker till felen.  
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Vid presentation av frågan hur säker eller osäker respondenterna känner sig på matställen med 

olika inriktningar slogs de fem svarsalternativen ihop till tre i figuren. Det innebär att mycket 

säker och ganska säker presenterades i samma stapel och mycket osäker och ganska osäker 

presenterades i samma stapel. Detta beslutades för att förenkla översikten då frågan innehöll 

många inriktningar, samt för att det ansågs tillräckligt för frågans syfte. 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes i syfte att undersöka om de enkätfrågor som formulerats täckte 

undersökningens syfte och frågeställningar. Sex respondenter valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Pilotstudien utgick från mallen för en huvudtyp av kognitiva intervjuer. 

Denna huvudtyp går ut på att respondenterna fyller i enkäten i närvaro av uppsatsförfattarna 

samtidigt som respondenterna förklarar hur de tolkar en fråga samt tankegången som leder 

fram till ett svar (Ejlertsson, 2014). Uppsatsförfattarna noterade om denna tolkning stämde 

överens med vad de syftade på eller om frågan eller svarsalternativen behövde formuleras om. 

Detta upprepades genomgående i hela enkätformuläret. Utifrån pilotstudien gjordes några 

mindre språkjusteringar i enkäten. 

 

Urval av respondenter 
Respondenter rekryterades via svenska allergiföreningar. Inklusionskriterier för studien var 

minst en födoämnesöverkänslighet samt att befinna sig inom åldersgruppen 18-65 år. I syfte 

att få ett urval som representerade stora delar av Sverige kontaktades flera allergiföreningar 

runt om i landet via mail; Astma- och Allergiförbundet, Astma- och Allergiföreningarna i 

Uppsala, Umeå, Göteborg, Stockholm och Sundsvall, Unga Allergiker, Celiakiförbundet och 

Celiakiföreningen i Uppsala län, Stockholms län och Västra Götalands län.  

 

De lokala Astma- och Allergiföreningarna i Uppsala, Umeå och Göteborg återkom med 

positiva svar på förfrågan om att hjälpa till. Dessa föreningar distribuerade enkäten 

tillsammans med ett formellt följebrev till sina medlemmar den 18 april 2016. Sammanlagt 

skickade Astma- och Allergiföreningarna ut enkäten till 534 personer via mail, varav 

Göteborg skickade till 342 medlemmar, Uppsala skickade till 97 medlemmar och Umeå 

skickade till 95 medlemmar. Astma- och Allergiföreningen i Göteborg publicerade även en 

länk till enkäten tillsammans med följebrevet i följande Facebook-grupper: Astma -och 

Allergiföreningen Västra Götaland NO, Astma- och Allergiföreningen Göteborg, 

Nötallergikernas vänner, Diagnos jordnötsallergi och Astma- och allergiföräldrar.  

 

Två dagar senare publicerades länken till enkäten tillsammans med följebrevet även på 

uppsatsförfattarnas privata Facebooksidor. Tre personer delade vidare länken på sina privata 

Facebooksidor. Samtidigt ombads föreningarna via mail att på nytt skicka ut länken till sina 

medlemmar tillsammans med ett påminnelsebrev. Enligt uppgift var det enbart föreningen i 

Uppsala som skickade ut denna påminnelse innan datainsamlingen ansågs slutförd. För att få 

tillräckligt med data för att kunna dra slutsatser av resultatet var målet att uppnå minst 100 

enkätsvar. Efter sju dagar stängdes enkäten ner då uppsatsförfattarna ansåg att målet var 

uppnått.  

 

I de medlemsregister som samtliga föreningar distribuerade enkäten genom fanns inte 

uppgifter om vilken typ av överkänslighet medlemmarna hade; födoämnesöverkänslighet eller 

annan överkänslighet. Detta innebär att det är okänt hur många av de 534 personerna som fick 

länken via mail som hade födoämnesöverkänsligheter. Eftersom länken till enkäten även 

publicerades i olika Facebookgrupper och på uppsatsförfattarnas privata Facebooksidor är det 
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inte möjligt att veta hur många personer som nåddes av enkäten och därmed inte heller 

möjligt att beräkna studiens externa bortfall. 

 

Dataanalys  
Under enkätutformning och i dataanalysens inledande fas utnyttjades möjligheten att få 

handledning av statistiker från Statistiska institutionen vid Uppsala Universitet. Två möten 

med två olika statistiker genomfördes. Utifrån denna hjälp togs beslut om vilka program som 

skulle användas för dataanalys. Handledning gavs återigen av en av statistikerna under ett 

möte i dataanalysen slutfas.  

 

För att analysera datan användes två program; IBM SPSS Statistics 24 och Microsoft Excel. 

Eftersom enkäten skapades i programmet Googleformulär samlades datan automatiskt i ett 

Excelark. Svaren kodades genom att tilldelas siffror i Excelarket enligt en av 

uppsatsförfattarna förutbestämd mall. Excelarket importerades sedan in i statistikprogrammet 

SPSS där samtliga variabler kodades vidare enligt vad programmet krävde. SPSS användes 

till att analysera data med beskrivande och analytisk statistik. Tabeller och diagram skapades i 

Microsoft Excel. Olika diagramtyper valdes för att presentera resultatet och dessa valdes efter 

vad som ansågs mest åskådligt för den aktuella frågan.    

 

Vid analys av resultatet undersöktes olika grupper med varandra genom att skapa korsdiagram 

i Microsoft Excel. Utifrån korsdiagrammen identifierades intressanta jämförelser för fyra 

grupper som valdes ut att undersökas vidare med analytisk statistik. Skillnader i medianer för 

två oberoende grupper undersöktes med Mann-Whitney U Test. Två tester genomfördes. I det 

första testet undersöktes gruppen vars födoämnesöverkänsligheter uppkommit före två års 

ålder med gruppen vars födoämnesöverkänsligheter uppkommit i vuxen ålder i hur de svarade 

på påståendet jag undviker sociala situationer som innefattar café- eller restaurangbesök. I 

det andra testet undersöktes gruppen som enbart hade födoämnesöverkänsligheter som 

omfattas av informationsförordningen med gruppen som enbart/även hade övriga 

födoämnesöverkänsligheter som inte omfattas av informationsförordningen i hur de svarade 

på påståendet jag går i regel till ett eller ett fåtal matställen som jag känner mig trygg med. 

Ett p-värde <0,05 ansågs signifikant.  

 

Kategorisk kodning användes för att analysera öppna svar, inklusive svarsalternativet övrigt. 

För att kunna kvantifiera och analysera öppna svar måste svaren kodas, vilket görs i två 

huvudsakliga stadier (Bryman, 2011). I det första stadiet gick uppsatsförfattarna igenom 

respondenternas svar, identifierade olika kategorier i svaren samt grupperade dem i de olika 

kategorierna. I det andra steget tilldelades kategorierna siffror så att materialet kunde 

bearbetas på ett kvantitativt sätt. Frekvenser och andelar beräknades i Microsoft Excel. 

Resultatet sammanställdes därefter i en tabell. 

 

Etiska överväganden 
Vid bedrivande av forskning i Sverige är det fyra etiska grundprinciper som gäller. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som tillfrågas om att delta om 

studiens syfte. I kravet ingår även att informera om att deltagandet är frivilligt och när som 

helst kan avslutas utan att deltagarna behöver uppge varför. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill delta i undersökningen. Är deltagaren under 

15 år ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare. För att skydda deltagarnas anonymitet ska 

forskaren enligt konfidentialitetskravet vidta åtgärder så att uppgifter om deltagare inte 

hamnar hos någon obehörig samt att ingen enskild deltagare ska kunna identifieras av 

utomstående. Nyttjandekravet innebär att data som samlas in endast får användas till det som 
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deltagarna informerats om och gått med på (Vetenskapsrådet, u.å.). De fyra etiska 

grundprinciperna framgick tydligt i följebrevet som skickades ut med en inbjudan om 

deltagande i enkäten. Samtliga deltagare var 18 år eller äldre, därmed behövde hänsyn inte tas 

till att inhämta samtycke från vårdnadshavare.  

 

Resultat 
Respondenternas demografiska information 
Sammanlagt besvarade 126 personer enkäten. Av dessa exkluderades fyra personer på grund 

av annan åldersgrupp än den studien ämnade undersöka (n=3) eller avsaknad av någon 

födoämnesöverkänslighet (n=1). De inkluderade respondenterna uppgick således till 122 

stycken, varav 88% kvinnor (n=106), 12% män (n=15) samt en person som inte uppgav sitt 

kön. Andelen respondenter med förgymnasial utbildning var 0,8% (n=1), gymnasial 

utbildning 19,0% (n=23) och eftergymnasial utbildning 80,2% (n=97). Medelåldern för 

respondenterna var 38 år och medianåldern var 39 år (variationsvidd 19-65). Drygt hälften av 

respondenterna var i åldersgruppen 25-44 år (tabell 1). Respondenternas bostadslän (19 län) 

presenteras i tabell 2.  

 
Tabell 1. Respondenternas åldersfördelning (n=121).   
Ålder Antal (n) Andel (%) 

18-24 15 12,4 

25-34 37 30,6 

35-44 30 24,8 

45-54 21 17,4 

55-65 18 14,9 

 
Tabell 2. Respondenternas bostadslän (n=121).  
Län Antal (n) Andel (%) Län Antal (n) Andel (%) 

Västra Götaland 35 28,9 Jönköping 2 1,7 

Uppsala 22 18,2 Blekinge 1 0,8 

Stockholm 19 15,7 Gotland 1 0,8 

Västerbotten 10 8,3 Halland 1 0,8 

Östergötland 8 6,6 Kronoberg 1 0,8 

Gävleborg 6 5,0 Köpenhamn 1 0,8 

Skåne 3 2,5 Skaraborg 1 0,8 

Västernorrland 3 2,5 Värmland 1 0,8 

Örebro 3 2,5 Västmanland 1 0,8 

Dalarna 2 1,7    

 

Födoämnesöverkänsligheter 
Över hälften av respondenterna, 59% (n=72), hade rapporterat övriga 

födoämnesöverkänsligheter, utöver de 14 som omfattas av informationsförordningen. I en 

öppen fråga fick respondenterna ange sina övriga födoämnesöverkänsligheter som därefter 

kategoriserades av uppsatsförfattarna. Dessa övriga födoämnesöverkänsligheter var inom 

kategorierna frukt och bär 66,7% (n=48), grönsaker 27,8% (n=20), baljväxter 19,4% (n=14), 

rotfrukter 16,7% (n=12), pseudosädesslag och frön 11,1% (n=8), kryddor 9,7% (n=7), 

animalier 6,9% (n=5) och övrigt 16,7% (n=12). Inom övrigt ingick exempelvis färgämnen och 

histamin. De vanligast förekommande livsmedlen eller livsmedelsgrupperna som 

respondenterna angav som övrig födoämneskänslighet var stenfrukter 26,4% (n=19), kiwi 

18,1% (n=13), morot 16,7% (n=12), äpple 13,9% (n=10) samt tomat, citrus och exotiska 

frukter 11,1% vardera (vardera n=8).  
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Bland de 14 vanligaste allergenerna ur informationsförordningen var majoriteten av 

respondenterna överkänsliga mot nötter, mer än hälften mot jordnötter och drygt en tredjedel 

mot mjölk inklusive laktos (figur 1). 

 

 
Figur 1. Andel av respondenter med överkänslighet mot de 14 vanligaste allergenerna (n=121).  
 

De flesta av respondenterna drabbades för första gången av födoämnesöverkänslighet före två 

års ålder 38,5% (n=47), därefter drabbades 27% i vuxen ålder (n=33), 23,0% mellan två-tolv 

år (n=28) och 11,5% i tonåren (n=14). 

 

Allergeninformation och bemötande 
Att få allergeninformation både muntligt och skriftligt vid café- och restaurangbesök 

föredrogs av majoriteten av respondenterna, 68,9% (n=84), enbart muntligt av 5,7% (n=7) och 

enbart skriftligt av 25,4% (n=31).  

 

På frågan i vilken utsträckning respondenterna informerar café- och restaurangpersonal om 

sina födoämnesöverkänsligheter angav nära hälften av respondenterna att de alltid informerar 

personalen. Endast ett fåtal informerar aldrig om sina födoämnesöverkänsligheter (figur 2).  

 

 
Figur 2. Utsträckning i vilken respondenterna informerar café- och restaurangpersonal om sina 

födoämnesöverkänsligheter (n=122) 
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På frågan om respondenternas uppfattningar om hur muntlig och skriftlig allergeninformation 

generellt fungerar på café och restaurang var svaren liknande för både muntlig och skriftlig 

allergeninformation. Fördelningen var jämn mellan svarsalternativen ganska bra, varken bra 

eller dåligt eller ganska dåligt. Ungefär lika stor andel av respondenterna ansåg att muntlig 

allergeninformation fungerade mycket bra som mycket dåligt, men det var en större andel som 

ansåg att den skriftliga allergeninformationen fungerade mycket dåligt jämfört med mycket 

bra (figur 3). 

 

 
Figur 3. Respondenternas uppfattningar om hur bra eller dåligt muntlig respektive skriftlig allergeninformation 

generellt fungerar på café och restaurang (muntlig n=121, skriftlig n=120). 
 

Café- och restaurangpersonalens generella bemötande när respondenterna informerar om sina 

födoämnesöverkänsligheter uppfattades som övervägande positivt. Majoriteten av 

respondenterna instämde helt eller instämde delvis i påståendena att personalen bemöter dem 

på ett trevligt sätt samt att personalen tar dem på allvar. Fördelningen var lika mellan 

instämmer delvis och varken instämmer eller tar avstånd i påståendet om att personalen ger 

förslag på lämpliga alternativ. En fjärdedel av respondenterna tog delvis avstånd från att 

personalen enkelt kan ta reda på tillräcklig information för att hjälpa dem (figur 4). 

  

 
Figur 4. Respondenternas ställningstaganden till påståenden om café- och restaurangpersonalens generella 

bemötande när respondenterna informerar om sina födoämnesöverkänsligheter (f.v. påstående 1 n=112 , 

påstående 2 n=112 , påstående 3 n=111, påstående 4 n=109). 
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På frågan hur bra eller dåligt respondenterna uppfattar olika matställens förmåga att informera 

om allergener ansåg drygt en fjärdedel att informationsförmågan var mycket bra på 

snabbmatskedjor. Informationsförmågan ansågs vara ganska bra av knappt hälften på 

restaurang under middagsservering. För café var fördelningen jämn mellan svarsalternativen 

ganska bra, varken bra eller dålig och ganska dålig. Informationsförmågan ansågs 

övervägande ganska dålig på restaurang under lunchservering. Drygt var tionde person ansåg 

att informationsförmågan på snabbmatskiosker var mycket dålig (figur 5).  

 

 
Figur 5. Respondenternas uppfattningar om matställens förmåga att informera om allergener (snabbmatskiosk 

n=119, snabbmatskedja n=119, restaurang under middagsservering n=122, restaurang under lunchservering 

n=122, café n=120). 
 

Säkra och osäkra måltidsmiljöer 

På frågan hur säker eller osäker respondenterna känner sig på matställen med olika 

inriktningar angav majoriteten att de kände sig ganska/mycket osäker på inriktningarna 

östasiatisk, indisk, mellanöstern och nordafrikansk. Drygt hälften upplevde sig vara 

ganska/mycket säker på matställen med inriktningen svensk husman. I figuren har de fem 

svarsalternativen slagits ihop till tre (figur 6). 
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Figur 6. Respondenternas uppfattningar om hur säkra eller osäkra de känner sig på matställen med olika 

inriktningar (café n=121, nordafrikansk n=121, sydamerikansk n=122, nordamerikansk n=122, mellanöstern 

n=121, grekisk n=122, indisk n=122, sydeuropeisk n=121, svensk husman n=122, östasiatisk, n=122). 
 

På frågan om det finns några inriktningar på matställen som respondenterna undviker på 

grund av sina födoämnesöverkänsligheter svarade majoriteten att de undviker östasiatiska 

inriktningar. Flera undvek även indiska inriktningar samt caféer. Svarsalternativet övrigt 

angavs av 9,6% av respondenterna. Inom övrigt ingick exempelvis respondenter som svarade 

att de undviker vissa utländska restauranger samt snarare undviker specifika livsmedel än 

inriktningar. Av de som deltog i studien (n=122) var det totalt 59,8% som angav att de undvek 

vissa inriktningar på grund av sina födoämnesöverkänsligheter (tabell 3).  

 
Tabell 3. Respondenternas sammanställda svar för vilka inriktningar på matställen som de undviker på grund av 

sina födoämnesöverkänsligheter (n=73). 
Inriktning Antal (n) Andel (%) 

Östasiatisk (t.ex. kinesisk, japansk, thai) 39 53,4 

Indisk 11 15,0 

Café 10 13,7 

Mellanöstern (inkl. turkisk) 7 9,6 

Övrig 7 9,6 

De flesta 6 8,2 

Nordafrikansk 5 6,8 

Snabbmatsställe 4 5,5 

Sydeuropeisk (t.ex. fransk, italiensk, spansk) 4 5,5 

Ställen där respondenter oroar sig för 

språkförbistringar  4 5,5 

Fiskrestaurang 3 4,1 

Grekisk 3 4,1 

Bufférestaurang 2 2,7 

Pub 2 2,7 

Svensk husman 2 2,7 

Sydamerikansk (inkl. mexikansk) 2 2,7 

Nordamerikansk (USA) 1 1,3 
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Erfarenheter av inträffade fel 
Sammanlagt uppgav 73% (n=89) av respondenterna att de under det senaste året hade fått fel 

information och/eller blivit serverade fel mat på något matställe med en specifik inriktning, 

med avseende på deras födoämnesöverkänsligheter. Den inriktning där respondenterna angav 

flest antal fel var café, där nära hälften hade fått fel information och nära en tredjedel hade 

blivit serverade fel mat. Andra inriktningar där respondenterna angav flera inträffade fel var 

östasiatisk, där nära en tredjedel hade fått fel information och en femtedel hade blivit 

serverade fel mat, samt svensk husman där en fjärdedel hade fått fel information och blivit 

serverade fel mat (figur 7). 

  

Svarsalternativet övrigt angavs som svar av 5,9% (n=7) av respondenterna på frågan om 

vilken inriktning de hade fått fel information på. De av uppsatsförfattarna kategoriserade 

svaren innefattade följande matställen: snabbmatsrestaurang (n=3), östeuropeiskt matställe 

(n=1), kursgård/hotell (n=1), livsmedelsbutik med bageri (n=1) och bowlinghall (n=1). På 

frågan om vilken inriktning respondenterna hade blivit serverade fel mat på angav 7,6% (n=9) 

svarsalternativet övrigt. De av uppsatsförfattarna kategoriserade svaren innefattade följande 

matställen: snabbmatsrestaurang (n=4), kursgård/konferens/hotell (n=3), östeuropeiskt 

matställe (n=1) och skolmatsal (n=1).  

 

 
Figur 7. Fördelning mellan olika inriktningar där respondenterna hade fått fel information (n=118) och/eller 

blivit serverade fel mat med avseende på respondenternas födoämnesöverkänsligheter (n=118).    
 

På frågan om vilka allergena födoämnen som respondenterna hade fått fel information om 

eller blivit felaktigt serverade var nötter (39%) det mest förekommande. Knappt en tredjedel 

av de inträffade felen gällde mjölk inklusive laktos och en fjärdedel gällde jordnötter (figur 

8). Svarsalternativet övrigt angavs av 13,8% av respondenterna. Dessa respondenter uppgav 

30,5
25,4

9,3 9,3

3,4
6,8 5,9

2,5
0,0

48,3

33,1

5,9

20,3

27,1

3,4

6,8

4,2

4,2

5,1
1,7

0,0

28,0

39,8

7,6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

A
n

d
el

 i 
%

Fått fel information Blivit serverad fel mat



 

 

19 
 

 

att de inträffade felen hade gällt allergener inom kategorierna grönsaker (n=7), frukt (n=3), 

kryddor (n=4), baljväxter (n=1) och kyckling (n=1). 

  

 
Figur 8. De 14 allergener ur informationsförordningen som respondenterna hade fått fel information om eller 

blivit felaktigt serverade med avseende på respondenternas födoämnesöverkänsligheter (n=87).  
 

Mer än hälften av de som uppgav överkänslighet mot mjölk inklusive laktos hade även varit 

med om att ha fått fel information om eller blivit felaktigt serverade mjölk inklusive laktos. 

Näst flest fel i relation till antal överkänsliga inträffade för de med överkänslighet mot ägg 

och spannmål som innehåller gluten där knappt hälften hade fått fel information om eller 

blivit felaktigt serverade dessa allergener (tabell 4).  

 
Tabell 4. Antal respondenter med överkänslighet mot de 14 vanligaste allergenerna och antal respondenter som 

har fått fel information eller blivit serverade fel mat med avseende på dessa allergener. I procent presenteras 

andel respondenter som varit med om inträffade fel i relation till antal överkänsliga mot varje allergen. 

Allergen 

 Respondenter med 

överkänslighet (n) 

Respondenter som 

varit med om fel (n) 

Andel 

fel/överkänslighet (%) 

Mjölk (inkl. laktos)  48 28 58,3 

Ägg  32 14 43,8 

Spannmål som innehåller 

gluten 

 

37 16 43,2 

Nötter  83 34 41,0 

Sojabönor  31 12 38,7 

Jordnötter  70 21 30,0 

Fisk  25 7 28,0 

Sesamfrö  18 4 22,2 

Selleri  17 3 17,6 

Kräftdjur  33 5 15,2 

Lupin  14 2 14,3 

Blötdjur  20 2 10,0 

Senap  10 1 10,0 

Svaveldioxid/sulfit  11 1 9,1 

 

På frågan om hur många gånger respondenterna hade fått en allergisk reaktion till följd av att 

ha fått fel information och/eller blivit serverade fel mat svarade majoriteten av respondenterna 
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(59,1%, n=52) en-två gånger. Därefter svarade 19,3% (n=17) av respondenterna ingen gång, 

17,0% (n=15) svarade tre-fyra gånger och 4,5% (n=4) svarade fem gånger eller fler.  

 

På frågan om respondenternas uppfattningar om orsaker till att ha fått fel information eller 

blivit serverad fel mat ansåg drygt hälften att orsaken var bristande kommunikation mellan 

serveringspersonal och kökspersonal. Knappt en tredjedel ansåg att de hade fått felaktig 

muntlig information medan drygt en fjärdedel ansåg att felen berott på kontaminering (figur 

9). Svarsalternativet övrigt angavs av 15,7% av respondenterna. Av dessa uppfattades orsaken 

till felen var “okunskap hos personalen” (n=11), “bristande förståelse hos personalen” (n=1), 

“bristande innehållsförteckning” (n=1) och “svårt att undvika ett allergen (citronsyra) som 

finns dolt i många produkter” (n=1).  

 

 
Figur 9. Respondenternas uppfattningar om orsaker till att ha fått fel allergeninformation och/eller blivit 

serverade fel mat med avseende på respondenternas födoämnesöverkänsligheter (n=89).  
 

Social påverkan på måltidssituationen 
Majoriteten av respondenterna instämde delvis i att de har förtroende för att personalen 

serverar dem säker mat samt instämde helt i att de i regel går till ett eller ett fåtal matställen 

som de känner sig trygga med. Fördelningen var jämn mellan de som instämde i och tog 

avstånd från att de undviker sociala situationer som innefattar café- och restaurangbesök. 

Knappt hälften av respondenterna tog avstånd från att de har förtroende för personalen att 

deras måltidsupplevelse blir lika bra som gästers utan födoämnesöverkänsligheter (figur 10). 
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Figur 10. Andel av respondenterna som instämde i eller tog avstånd från påståenden om 

födoämnesöverkänsligheters påverkan på måltidssituationen (f.v. påstående 1 n=121, påstående 2 n=121, 

påstående 3 n=120, påstående 4 n=122).  
 

Respondenter vars födoämnesöverkänsligheter uppkommit före två års ålder svarade i större 

utsträckning instämmer helt och instämmer delvis i påståendet jag undviker sociala 

situationer som innefattar café- eller restaurangbesök. Respondenter vars 

födoämnesöverkänsligheter uppkommit i vuxen ålder svarade i större utsträckning att de tar 

helt avstånd från samma påstående. Statistiskt test visade på en signifikant skillnad (p 

=0,039).  

 

I påståendet jag går i regel till ett eller ett fåtal matställen som jag känner mig trygg med gick 

det inte att se några skillnader i hur respondenterna svarade beroende på om de tillhörde 

gruppen som enbart hade en eller flera av de 14 vanligaste födoämnesöverkänsligheterna, som 

omfattas av informationsförordningen, eller gruppen som enbart/även hade övriga 

födoämnesöverkänsligheter utöver de 14 vanligaste (p = 0,975). I båda grupperna svarade 

respondenterna övervägande att de instämde helt. 

 

Uppfattningar om informationsförordningen 
På frågan om informationsförordningen, som omfattar de 14 vanligaste allergenerna, 

uppfattades som tillräcklig svarade 48,4% (n=59) av respondenterna ja. Flera ansåg även att 

den var otillräcklig, 43,4% (n=53), och 8,2% (n=10) angav vet ej. De som ansåg att 

informationsförordningen var otillräcklig fick möjlighet att motivera sina svar i en öppen 

fråga, som därefter kategoriserades av uppsatsförfattarna. Majoriteten av respondenterna 

angav att informationsförordningen var otillräcklig på grund av att de har övriga 

överkänsligheter utöver de 14 som omfattas av lagen, en fjärdedel önskade få tillgång till 

fullständig innehållsförteckning och drygt en tiondel ansåg att personalen har bristande 

kunskaper om allergener (tabell 5). 
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Tabell 5. Uppsatsförfattarnas kategorisering av respondenternas motiveringar till varför 

informationsförordningen ansågs otillräcklig (n=52). 
Motivering Antal (n) Andel (%) 

Har övriga överkänsligheter utöver de 14 som omfattas av lagen 35 67,3 

Önskar fullständig innehållsförteckning 13 25,0 

Personalen har bristande kunskap om allergener 7 13,5 

Det saknas allergener i lagstiftningen 5 9,6 

Att ha en övrig överkänslighet än vad lagstiftningen innefattar skapar en 

otrygghet 4 7,7 

Otillräcklig märkning/definition 2 3,8 

Personalen har bristande förståelse gällande allergener 2 3,8 

Det är även viktigt med rätt livsmedelshantering 2 3,8 

Matställen brister i allergeninformation 2 3,8 

Undviker att gå ut och äta 2 3,8 

Matställen friskriver sig ansvar genom att inte kunna garantera helt allergenfri 

mat  2 3,8 

Allergener utgör en fara 1 1,9 

 

Diskussion 

Sammanfattning av resultat 
Det fanns delade uppfattningar om hur allergeninformation fungerar på café och restaurang. 

Majoriteten begränsade sina besök till ett eller ett fåtal matställen som de känner sig trygga 

med. Nära hälften av respondenterna informerade alltid personalen om sina 

födoämnesöverkänsligheter och majoriteten fick trevligt bemötande. Nära 70 procent önskade 

både muntlig och skriftlig allergeninformation och 43 procent tyckte att lagstiftningen var 

otillräcklig. Totalt undvek 60 procent någon restauranginriktning och 73 procent hade fått fel 

information eller blivit serverade fel mat under det senaste året. Okunskap, språkbarriärer och 

missförstånd hos personalen ansågs utgöra problem. Inriktningen östasiatiskt uppfattades som 

mest osäker, undveks i störst utsträckning och där rapporterades flera inträffade fel. Flest 

antal fel inträffade för inriktningarna café och svensk husman samt för livsmedlet mjölk. 

Andra problemområden var snabbmatskiosker och restauranger under lunchservering. 

 

Allergeninformation och bemötande 
Det fanns spridda uppfattningar om hur bra eller dåligt allergeninformation generellt fungerar 

på café och restaurang. Medan flertalet respondenter ansåg att allergeninformation generellt 

fungerar bra, ansåg ungefär en lika stor andel att det fungerar dåligt. Samtidigt visade studien 

att flera ansåg att den skriftliga informationen fungerade mycket dåligt i jämförelse med den 

muntliga. I lagstiftningen framgår att livsmedelsföretagare endast behöver presentera 

allergeninformation antingen muntligt eller skriftligt (LIVSFS 2014:4). I denna studie 

framkom dock att nära 70 procent önskade få allergeninformation både muntligt och skriftligt. 

Drygt en fjärdedel föredrog enbart skriftlig allergeninformation, medan så få som sex procent 

föredrog enbart muntlig allergeninformation. Det kan tänkas att skriftlig och muntlig 

allergeninformation tillsammans samt enbart skriftlig allergeninformation leder till en ökad 

känsla av kontroll jämfört med när den födoämnesöverkänsliga enbart tvingas lita på den 

information personalen ger muntligt. Att känslan av kontroll är betydelsefull har tidigare 

beskrivits av Marklund et al. (2007) som i en studie kom fram till hur viktigt det är för den 

födoämnesöverkänsliga att hela tiden vara vaksam och själv “hålla koll”. 

 

Studien visade däremot inte på någon missnöjdhet i personalens bemötande. De flesta av 

respondenterna ansåg att de får ett trevligt bemötande från personalen och blir tagna på allvar, 

vilket skapar en bra måltidsstämning för den födoämnesöverkänsliga och en känsla av 
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trygghet och acceptans. Flera instämde dessutom i att personalen kommer med förslag på 

lämpliga alternativ. Detta tyder på att de upplevda svårigheterna med att äta ute till störst del 

kan kopplas till matställens förmåga att informera om och hantera allergener.  

 

Det spridda resultatet i hur muntlig och skriftlig allergeninformation generellt fungerar på 

café och restaurang skulle delvis kunna förklaras av att det fanns tydligt uppfattade skillnader 

om olika matställens förmåga att informera om allergener. Både snabbmatskedja och 

restaurang under middagsservering ansågs vara övervägande bra på att ge 

allergeninformation. För café var åsikterna blandade medan snabbmatskiosk och restaurang 

under lunchservering ansågs övervägande dåliga på att ge allergeninformation. Fortsatta 

studier skulle behövas för att undersöka varför det finns uppfattade skillnader i matställens 

förmåga att informera om allergener. Vad gäller snabbmatskedja är det troligt att det 

övervägande positiva resultatet beror på att många snabbmatskedjor har standardiserade 

menyer och erbjuder fullständig innehållsförteckning för all mat som serveras. Flera 

snabbmatskedjor, såsom McDonald’s (McDonald’s Corporation, 2016), Max Hamburgare 

(Max Hamburgerrestauranger AB, u.å.) och Taco Bar (u.å.), har utvecklat allergiguider med 

fullständiga innehållsförteckningar som finns lättillgängliga för allmänheten på företagens 

hemsidor. Det underlättar för den födoämnesöverkänsliga som redan innan besöket kan kolla 

upp om det finns något lämpligt alternativ.    

 

Uppfattad osäkerhet och erfarenhet av inträffade fel 
Denna studie identifierade flera problemområden med avseende på inriktningar på matställen, 

allergener och café- och restaurangpersonal. De problemområden som i synnerhet kunde 

identifieras var inriktningarna östasiatiskt, indiskt, café och svensk husman, livsmedlet mjölk 

samt brister i personalens kommunikation och kunskap.  

 

Inriktning östasiatisk och indisk 

I denna studie delades asiatiska inriktningar upp i östasiatisk (t.ex. kinesisk, japansk, thai) och 

indisk. Det har tidigare visats att det finns störst risk för personer med allergi mot nötter och 

jordnötter att drabbas av födoämnesreaktioner på restauranger med asiatiska inriktningar 

(Furlong et al., 2001) och att restauranger med asiatiska inriktningar i större utsträckning 

undviks (Leftwich et al., 2011). Att födoämnesöverkänsliga känner sig osäkra på och 

undviker asiatiska inriktningar bekräftades även i denna studie. 

 

Östasiatiskt var den inriktning där flest respondenter kände sig osäkra och som flest 

respondenterna undvek. I studien framkom även att östasiatiskt var en av de inriktningar där 

flest antal fel hade inträffat. Det går alltså att se att osäkerhet och undvikande är motiverat. 

Detta stärker även de tidigare uppgifterna om att denna inriktning kan anses vara mer riskabel 

för födoämnesöverkänsliga (Astma- och Allergiförbundet, 2006; Furlong et al. 2001). Det är 

dock anmärkningsvärt att östasiatiskt var en av de inriktningar där flest antal fel hade inträffat 

trots att det också var den inriktning som respondenterna i störst utsträckning undvek att 

besöka. Det ska dock påpekas att det utifrån studiens resultat inte går att avgöra om 

respondenterna angav att de undviker östasiatiskt som ett resultat av de inträffade felen som 

rapporterades i studien, eller om respondenterna redan innan undvek inriktningen.  

 

Näst efter östasiatisk ansågs indisk inriktning vara mest osäker och var den som näst flest 

undvek. Däremot var det inte många av de rapporterade felen som hade inträffat på matställen 

med indiska inriktningar. Detta kan ses som en diskrepans mellan uppfattningar och fakta. 

Dock framgår det inte utifrån studiens resultat hur många respondenter som under det senaste 

året faktiskt hade besökt matställen med indisk inriktning.  
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Inriktning café 

Respondenterna hade delade uppfattningar om inriktningen café. Ungefär lika många vardera 

angav att de kände sig osäkra, likgiltiga som säkra på just café. Samtidigt var det en inriktning 

som både ett flertal angav att de undviker och där flera fel hade inträffat. Eftersom 

spridningen var stor för hur säker eller osäker respondenterna kände sig på café är det svårt att 

generellt definiera det som en inriktning födoämnesöverkänsliga upplever som ett 

problemområde. Café är en heterogen inriktning som kan inrymma många olika sorters 

matkulturer. Eftersom termen café ger ett stort utrymme för personlig tolkning och definiering 

är det inte förvånande att det finns så spridda uppfattningar om denna inriktning. 

 

Inriktning svensk husman 

Huruvida inriktningen svensk husman räknas som ett problemområde för 

födoämnesöverkänsliga kan diskuteras. Flera respondenter angav att de hade fått fel 

information och blivit serverade fel mat på matställen med inriktning svensk husman. 

Samtidigt angav majoriteten att de kände sig säkra på inriktningen och knappt någon angav att 

de undviker den, vilket indikerar att det även är en inriktning som respondenterna väljer att gå 

till när de väl äter ute. Detta tolkas som att det helt enkelt ges fler tillfällen för fel att uppstå 

på inriktningar som man besöker mer frekvent än på inriktningar som man undviker. Det är 

dock ett stort problem att födoämnesöverkänsliga drabbas av fel då de besöker de inriktningar 

som de upplever sig vara säkra på. Det kan bidra till försämrat förtroende för kökspersonal, 

ökad oro och mer upplevda sociala begränsningar.  

 

Språkförbistringar 

Enligt Leftwich et al. (2011) är det viktigt att kunna kommunicera sin 

födoämnesöverkänslighet och vara säker på att personalen inser allvaret i denna för att kunna 

känna sig trygg. Allergiska reaktioner sker ofta till följd av missförstånd på grund av 

språkbarriärer och födoämnesöverkänsliga undviker därför främmande ställen i högre grad 

(Leftwich et al., 2011). Språkbarriärer kan exempelvis uppstå på matställen vars personal inte 

talar flytande svenska och kan innebära att den födoämnesöverkänsliga inte uppfattar det som 

säkert att han eller hon får den allergenfria mat som behövs. Problemet med språkbarriärer 

identifierades i den aktuella studien i en öppen fråga där respondenterna fick svara på vilka 

inriktningar de undviker. Ett flertal respondenter svarade att de undvek inriktningar där det 

kan uppstå språkförbistringar. Denna åsikt kan tänkas delas av fler respondenter. Då 

enkätfrågan ställdes utifrån att ta reda på vilka inriktningar som undviks och inte varför vissa 

inriktningar undviks svarade de flesta respondenterna endast genom att ange en eller flera 

specifika inriktningar. Det går därför inte att tyda om de som svarade att de undviker 

exempelvis östasiatiskt gör detta på grund av eventuella språkförbistringar.  

 

Allergener 

Tidigare undersökningar gjorda under våren och sommaren 2015 har visat på diskrepansen 

mellan den nya lagstiftningen om allergeninformation och hur det fungerar i praktiken 

(Miljösamverkan Stockholms län, 2015; SVT, 2015). Trots det var det anmärkningsvärt att så 

många som 73 procent av respondenterna i den aktuella studien hade fått fel information 

och/eller blivit serverade fel mat under det senaste året. Majoriteten av de allergener som 

dessa incidenter gällde omfattas av informationsförordningen vilket tyder på att lagen inte 

tillämpas. Flest antal incidenter rapporterades för nötter, mjölk inklusive laktos samt 

jordnötter. Då flest antal respondenter också rapporterade att de har en överkänslighet mot 

nötter och jordnötter var det i denna studie även intressant att titta på antal fel för de 14 

allergenerna ur informationsförordningen i relation till antal respondenter som uppgett 
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överkänslighet mot samma allergen. Ur det perspektivet var det mjölk inklusive laktos, 

spannmål som innehåller gluten samt ägg som var de allergener som i störst utsträckning var 

inblandade i situationer där födoämnesöverkänsliga hade fått fel information eller blivit 

serverade fel mat. Ägg och spannmål som innehåller gluten har tidigare visats vara allergener 

som livsmedelsföretagare i störst utsträckning missar att ange (Miljösamverkan Stockholms 

län, 2015). Denna studie visade dock att även mjölk inklusive laktos tillhör de allergen som 

det ofta inträffar fel med på café och restaurang. Detta kan kopplas till vad Karolinska 

Institutet (2016) beskrev i sin rapport om att personal med otillräcklig kunskap om allergener 

av misstag kan förväxla mjölkproteinallergi med laktosintolerans, vilket kan leda till 

förödande konsekvenser för personer med mjölkproteinallergi.  

 

Uppfattade orsaker till inträffade fel 

Ett intressant resultat var att respondenterna i stor utsträckning uppgav att orsaken till att ha 

fått fel information eller blivit serverade fel mat var brister hos personalen, antingen i 

serveringspersonalens kommunikation med kökspersonalen eller genom att personalen gav 

felaktig muntlig information. Även kontaminering ansågs som en av de främsta orsakerna, 

något som även Furlong et al. (2001) identifierade som ett problem. Detta tyder på att 

födoämnesöverkänsliga oftast uppfattar att problemet ligger hos personalen och inte hos dem 

själva. Flera av respondenterna valde att ange ett eget svar i det öppna svarsalternativet och 

nästan samtliga av dessa angav att de trodde att felen berodde på okunskap hos personalen. 

Att flera uppgav okunskap som en orsak till felen kan tyda på att flera respondenter hade svårt 

att identifiera vad själva felet var utan föredrog att svara i mer generella termer. Värt att tänka 

på är att samtliga av de fasta svarsalternativen som i störst utsträckning angavs som orsaker 

till felen skulle kunna bero på okunskap hos personalen. Just okunskap hos personalen har 

tidigare identifierats som ett problem. Både studier av Ahuja et al. (2007) och Bailey et al. 

(2011) har visat att det finns ett gap mellan café- och restaurangpersonalens upplevda 

kunskap och faktiska kunskap. 

 

Sociala aspekter 
Att ha en födoämnesöverkänslighet kan leda till begränsningar i vardagen och kan påverka 

det dagliga livet negativt, inte minst ur ett socialt perspektiv (Jansson et al., 2013; Marklund 

et al., 2007). En aspekt som kan leda till begränsningar i vardagen och som framkom i denna 

studie var att majoriteten av respondenterna angav att de i regel går till ett eller ett fåtal 

matställen som de känner sig trygga med. Detta har även kunnat ses i tidigare studier (Astma- 

och Allergiförbundet, 2006; Avery et al., 2003; Leftwich et al., 2011). Ett intressant resultat 

var att detta både gällde de som enbart har födoämnesöverkänsligheter som omfattas av 

informationsförordningen, och de som enbart/även har övriga födoämnesöverkänsligheter. En 

annan begränsning i vardagen som framkom i denna studie var att så många som 60 procent 

angav att de undviker minst en matställesinriktning när de äter ute. Att de som har någon av 

de 14 födoämnesöverkänsligheter som täcks av lagen trots allt begränsar sig till ett fåtal 

matställen och undviker en del inriktningar tyder på att det saknas tillit till att 

informationsförordningen efterföljs. Däremot angav flera av respondenterna att de har 

förtroende för att personalen serverar dem säker mat, vilket skulle kunna vara just en följd av 

att många väljer att återvända till de matställen som de känner sig trygga med. Flertalet 

respondenter saknade dock förtroende för att deras måltidupplevelse blir lika bra som andra 

gästers utan födoämnesöverkänslighet. Resultatet som framkom i denna studie kan kopplas 

till vad tidigare studier har visat om att födoämnesöverkänslighet har en negativ påverkan på 

livskvaliteten (Jansson et al., 2013; Marklund et al., 2007) samt att födoämnesöverkänsliga 

känner sig diskriminerade i och utestängda från café- och restaurangmiljöer (Astma- och 

Allergiförbundet, 2016b).   
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Nära 40 procent angav att de i olika grad undviker sociala situationer som innefattar café- och 

restaurangbesök. Detta kan få allvarliga konsekvenser eftersom undvikande av sociala 

situationer kan påverka det sociala umgänget och leda till social isolering (Karolinska 

Institutet, 2016). Resultatet var signifikant för att respondenter som drabbats av 

födoämnesöverkänslighet före två års ålder i högre grad undvek sociala situationer som 

innefattar café- och restaurangbesök jämfört med respondenter som drabbats i vuxen ålder. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att de som får en överkänslighet först i vuxen ålder 

behåller sina vanor från tidigare även efter det att de har drabbats. Denna förklaring styrks av 

Olin Lauritzen (2007) som beskriver att människor som drabbas av sjukdom med långsiktiga 

konsekvenser, exempelvis födoämnesöverkänslighet, försöker skapa ett utrymme för 

sjukdomen inom det sociala livet och därmed integrera sjukdomen i sitt liv.  

 

Metoddiskussion 
En kvantitativ metod med insamling av data via enkät ansågs mest lämplig för studiens syfte. 

En fördel med att använda enkäter är att de kan distribueras till ett stort antal personer och 

över stora geografiska områden, vilket lämpade sig för denna studie som eftersträvade att få 

en bred bild av födoämnesöverkänsligas uppfattningar om allergeninformation och 

problemområden på café och restaurang. En ytterligare fördel med enkäter, och i synnerhet 

webbenkäter, är att de är mycket kostnadseffektiva och snabba att administrera. Enkäter 

passar även respondenternas behov bättre eftersom de kan besvaras när respondenterna har tid 

och möjlighet (Bryman, 2011).  

 

En styrka med studien vad gäller respondenter är att det var en relativt bra spridning i ålder 

och bostadslän för respondenterna. Därmed fanns många åldersgrupper och områden i Sverige 

representerade. Däremot var det en skev fördelning i utbildningsnivå och kön, då majoriteten 

av respondenterna hade en eftergymnasial utbildning och var kvinnor, något som kan ha 

påverkat resultatet. Eftersom ett bekvämlighetsurval användes vid rekrytering av respondenter 

kan inte stickprovet i studien sägas vara representativt för populationen och resultatet kan 

därmed inte sägas vara generaliserbart. Av den anledningen var det inte avgörande för 

studiens resultat att få en bra spridning och jämn fördelning vad gäller alla 

bakgrundsvariabler. 

 

En begränsning med studien är att resultatet är baserat på respondenternas självrapporterade 

uppgifter. Vid användning av enkät finns det alltid en risk för över- och underrapportering 

samt felrapportering på grund av att frågor eller instruktioner missförstås. Människor har även 

en tendens att ange de svar som de anser är mer socialt önskvärda (Bryman, 2011). En del 

frågor i studien drabbades av större internt bortfall än andra. Det interna bortfallet för varje 

fråga redovisades genom att i tabell- och figurtexterna ange det antal som tabellerna och 

figurerna grundade sig på, ett tillvägagångssätt som rekommenderas av Ejlertsson (2014). 

Några av dessa bortfall har kunnat kopplas till missförstånd av instruktioner. Dock var det 

interna bortfallet förhållandevis litet samtidigt som intresset för att delta i studien var 

förhållandevis stort och detta trots att enkäten var relativt omfattande. Detta tyder på att de 

personer som valde att delta var engagerade i ämnet.  

 

En annan begränsning är att en del frågor var beroende av minnesfaktorn. Detta gäller särskilt 

de frågor där respondenterna uppmanades att ange på vilka matställen med olika inriktningar 

som de under det senaste året hade fått fel information och blivit serverade fel mat. Enligt 

Ejlertsson (2014) har minnesfaktorn en stor betydelse vid frågor som ligger bakåt i tiden och 

människor har en tendens att glömma bort händelser som har inträffat samt att förskjuta 
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händelser i tiden. Ett år kan vara i längsta laget att minnas tillbaka, men det är samtidigt känt 

att minnesfaktorn är av mindre betydelse vid större händelser i livet än vid mindre (Ejlertsson, 

2014). Vid utformning av enkätfrågorna togs detta i beaktande, och i slutändan beslutades att 

respondenterna skulle tänka tillbaka på det senaste året. Detta eftersom händelserna ansågs 

vara av större betydelse för respondenterna och därför ansågs lättare att minnas. Det var 

dessutom önskvärt att för resultatets skull få information från så många respondenter som 

möjligt om fel som hade inträffat på café och restaurang. Föreställningen var att dessa fel i 

genomsnitt inte inträffar mer än ett par gånger per år. Förutom minnesfaktorns begränsningar 

är det också känt att inträffade händelser ofta underrapporteras (Ejlertsson, 2014), varför 

respondenternas svar på antal inträffade fel på café och restaurang under det senaste året bör 

tolkas med försiktighet.    

 

Några öppna frågor samt möjligheten att ange ett eget svarsalternativ användes i enkäten. En 

nackdel med öppna frågor och möjligheten att ange ett eget svarsalternativ är att fler personer 

eventuellt skulle ha sympatiserat med ett tema om det hade funnits som fast svarsalternativ, 

då det kan vara svårt för vissa respondenter att komma på samma tema spontant. På grund av 

öppna frågors begränsningar kan svar på dessa frågor bättre ses som tilläggsinformation 

(Ejlertsson, 2014). En styrka med studien är att det interna bortfallet, även på de öppna 

frågorna, var förhållandevis litet. I de fall svarsalternativen inte ansågs uttömmande gavs 

möjlighet för respondenterna att ange ett eget svarsalternativ. Detta gav en bättre helhetsbild 

av respondenternas åsikter, även om det, som nämnt ovan, är viktigt att se detta som 

tilläggsinformation. Genom respondenternas möjlighet att ange ett eget svarsalternativ 

noterades att de fasta svarsalternativen till frågan om vad respondenterna ansåg var orsaken 

till att de hade fått fel information eller blivit serverade fel mat, inte ansågs tillräckliga av 

flera av respondenterna. Detta eftersom 16 procent av respondenterna hade valt att ange ett 

eget svarsalternativ, varav de allra flesta angav “okunskap hos personalen”.   

 

För svarsalternativen användes en femgradig skala. I utformningen av enkäten testades även 

en sjugradig skala eftersom denna skulle ge en större vidd i svaren. Den sjugradiga skalan var 

dock inte kompatibel med Googleformulär, där enkäten konstruerades, samtidigt som en 

femgradig skala ansågs tillräcklig för studiens syfte. Den femgradiga skalan var även mest 

förekommande i de metodböcker av Bryman (2011) och Ejlertsson (2014) som användes vid 

utformning av enkäten.  

 

Som svarsalternativ till inriktningar på olika matställen valdes de inriktningar som ansågs 

mest förekommande i Sverige idag. Samtidigt eftersträvades att svarsalternativen skulle vara 

så uttömmande som möjligt. Eftersom många närliggande länder har liknande matkultur, 

valdes en uppdelning efter världsdelar eller områden i världsdelar. Förutom svensk husman, 

fick även indisk och grekisk utgöra egna svarsalternativ. De asiatiska inriktningarna delades 

upp i östasiatisk och indisk, för att lättare kunna identifiera specifika problemområden. En 

annan anledning var för att hjälpa respondenterna att inte glömma bort indisk inriktning, då 

flera kan tänkas associera inriktningen asiatiskt endast till östasiatiskt, eftersom östasiatiska 

inriktningar är väl utbredda i Sverige idag. Grekisk inriktning fick vara ett eget alternativ, 

istället för att inkluderas i sydeuropeisk, dels för att det finns en stor representation av 

grekiska matställen i Sverige idag och dels för att grekisk matkultur kan anses ligga mellan 

sydeuropeisk och turkisk. Även här var en av anledningarna att kunna identifiera specifika 

riskområden.  

   

De flesta diagrammen i resultatet hade på den lodräta axeln ett intervall för skalstreck på 0-5. 

I ett diagram användes intervallet 0-10, av anledningen att diagrammet presenterade höga 
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siffror och därmed skulle tagit upp stor plats med ett mindre skalintervall. Intervallet 0-10 

bedömdes ge en tydligare presentation av resultaten i det specifika diagrammet.  

 

Vid distribution av enkäten mottogs förfrågan från flera håll om även föräldrar till barn som 

har födoämnesöverkänsligheter fick delta i enkäten. De ville gärna bidra med sitt perspektiv 

om hur det var att äta ute med sitt barn. Detta diskuterades uppsatsförfattarna emellan som 

kom fram till att studien syftade till att undersöka den självupplevda erfarenheten av att som 

vuxen och födoämnesöverkänslig äta ute. Flera studier om hur familjens matvanor påverkas 

av att ha ett barn med födoämnesöverkänsligheter har redan gjorts (Bollinger, Dahlquist, 

Mudd, Sonntag, Dillinger & McKenna, 2006; Östblom, Egmar, Gardulf, Lilja &Wickman, 

2008) och det var därför intressant att undersöka ur den vuxna födoämnesöverkänsligas 

perspektiv. 

 

Uppsatsförfattarnas kommentarer 
Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att informationsförordningen inte är tillräcklig, 

dels för att den exkluderar flera födoämnesöverkänsligheter och dels för att majoriteten av de 

inträffade felen i allergeninformation eller servering av mat i denna studie har gällt allergener 

som omfattas av informationsförordningen. För att förbättra situationen för 

födoämnesöverkänsliga finns det flera punkter som skulle kunna ändras. Då den nya lagen 

(informationsförordningen) infördes relativt nyligen, den 13 december 2014 (2011/1169/EU), 

ligger eventuella förändringar av lagen i framtiden. Uppsatsförfattarnas förslag på 

förändringar i lagen är att: göra det obligatoriskt att lämna allergeninformation både muntligt 

och skriftligt, utöka listan över antal allergena livsmedel som måste redovisas och införa krav 

på fullständiga innehållsförteckningar för all mat. Dessutom uppmanas till utbildning av café- 

och restaurangpersonal i födoämnesöverkänsligheter. Resultatet från denna studie kan 

användas som underlag för att visa att utbildning behövs för café- och restaurangpersonal.   

 

Uppföljning av lagen 

Då flest personer föredrog att få informationen både muntligt och skriftligt är ett förslag till 

förändring att caféer och restauranger enligt lag ska kunna förmedla allergeninformation på 

båda sätten. 

 

Förslag för att öka tryggheten är att caféer och restauranger bör kunna uppge alla ingredienser 

som maten innehåller, exempelvis genom att erbjuda fullständiga innehållsförteckningar på 

plats eller på internet. Flera respondenter uppgav att de önskade krav på fullständig 

innehållsförteckning som en motivering till varför informationsförordningen var otillräcklig. 

Att uppge fullständig innehållsförteckning skulle troligtvis leda till att färre allergiska 

reaktioner sker på grund av missförstånd och kommunikationsproblem, då den mänskliga 

faktorn inte längre skulle spela in i lika stor grad. Detta förslag kan även ge en ökad trygghet 

för de som upplever en rädsla för att äta mat utan att kunna kontrollera innehållsförteckningen 

(Astma- och Allergiförbundet, 2006). Förslaget inkluderar även de som har mer ovanliga 

födoämnesöverkänsligheter. 

 

En variant av det ovan beskrivna förslaget skulle kunna vara att utöka antalet allergener som 

omfattas av lagen. I denna studie framkom att det, utöver de 14 allergenerna ur 

informationsförordningen, var vanligt med överkänslighet mot frukt och bär, grönsaker samt 

baljväxter. Stenfrukter angavs som den vanligaste livsmedelsgruppen och var i denna studie 

en vanligare överkänslighet än flera av de som omfattas av lagen. Att bara ha krav på 

information om de 14 allergener som gäller idag leder till att många födoämnesöverkänsliga 

inte kan dra nytta av lagstiftningen. 
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Insatser för personalutbildning 

För att förbättra situationen för födoämnesöverkänsliga just nu är det viktigt att personal, 

främst de som lagar och serverar mat, inom café och restaurang får en ökad kunskap om 

födoämnesöverkänslighet genom utbildning. Okunskap hos personal identifierades som ett 

problem av flera respondenter och angavs som en motivering till varför 

informationsförordningen var otillräcklig. För att födoämnesöverkänsliga ska kunna känna sig 

säkra när de äter ute krävs det att andelen rätter som överensstämmer med angiven 

allergeninformation uppgår till 100 procent och för att detta ska inträffa behövs ökad kunskap 

och förståelse hos personalen. Ett förslag är att ställa krav på att alla livsmedelsföretagare och 

deras anställda måste ha viss kunskap om födoämnesöverkänslighet och allergener för att få 

bedriva en verksamhet, exempelvis genom att gå en kurs eller göra ett kunskapstest. 

 

Uppsatsens resultat i relation till dietist-/kostvetarprofessionen 
Både kostvetare och dietister kommer i sin yrkesutövning i kontakt med personer med 

födoämnesöverkänsligheter. För både kostvetare och dietister kan resultatet i denna studie ge 

viktiga insikter i hur viktig personalens kunskaper är för den födoämnesöverkänsliga 

konsumenten. Kunskapen kan ökas genom utbildning av köks- och serveringspersonal så att 

personalen kan ge rätt information och kan hantera livsmedel på rätt sätt för att undvika 

kontaminering. Resultatet kan även användas för att få en insikt i vilka svårigheter och 

problemområden som födoämnesöverkänsliga ofta uppfattar vid besök på café och restaurang. 

Resultatet kan ge en ökad förståelse för dessa personer och kan underlätta vid rådgivning. 

Både kostvetare och dietister kan bidra till ökad förståelse och ökad kunskap om 

födoämnesöverkänslighet och allergener i allmänheten, exempelvis via föreläsningar, 

utbildning av personal och utformning av informationsmaterial.  

 

Slutsats 

Resultatet har visat att personer med födoämnesöverkänslighet, oavsett om 

födoämnesöverkänsligheterna täcks av informationsförordningen eller inte, upplever 

svårigheter och sociala begränsningar med att äta på café och restaurang. Detta kan kopplas 

till ofullständig tillämpning av informationsförordningen, okunskap hos personal och 

inträffade fel. Problematiska områden var asiatisk inriktning, café, svensk husman, 

snabbmatskiosker, restauranger under lunchservering och livsmedlet mjölk. 
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Bilaga 1 

 

Arbetsfördelning 
 
Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50  
Litteratursökning: 50/50 

Datainsamling: 50/50 

Analys: 50/50 
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Bilaga 2 

Enkät: Cuppsats 

 
Med den här enkäten vill vi undersöka hur personer med födoämnesöverkänslighet uppfattar café och 

restaurangbesök samt identifiera tänkbara svårigheter som kan kopplas till att äta ute.  

 

Enkäten innehåller 23 frågor, varav de flesta är kryssfrågor. 

 

Födoämnesöverkänsligheter inkluderar både allergier och intoleranser.  

 

Lite information om dig med födoämnesöverkänslighet 

 

1. Ange ditt kön  

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

2. Ange ditt födelseår (ÅÅÅÅ) 

 

3. Ange det län du bor i 

 

4. Ange din högsta utbildning  

 Grundskola 

 Gymnasium/Komvux 

 Högskola/Universitet 

 Annan eftergymnasial utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

För att underlätta för konsumenten att göra säkra val gäller ny lagstiftning efter 

EUdirektiv i Sverige, den s.k informationsförordningen. Denna innebär att 

caféer och restauranger sedan 2014 är skyldiga att informera om de 14 

vanligaste allergenerna, antingen muntligt eller skriftligt. Dessa 14 presenteras 

nedan. 
Allergener är ämnen som bl.a. förkommer i livsmedel och som kan orsaka allergi eller annan överkänslighet. 

 

5. Vilka av följande 14 allergener eller livsmedel med allergener som caféer och restauranger är 

skyldiga att informera om är du överkänslig mot? 

Flera svarsalternativ kan anges. 

 Spannmål som innehåller gluten 

 Kräftdjur 

 Ägg 

 Fisk 

 Jordnötter 

 Sojabönor 

 Mjölk och mjölkprodukter (inkl. laktos) 

 Nötter (t.ex. mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, pistaschmandel)   

 Selleri 

 Senap 

 Sesamfrö 

 Svaveldioxid och sulfit 

 Lupin 

 Blötdjur 

 Ingen av ovanstående 

6. Har du några övriga födoämnesöverkänsligheter?  

 Ja 

 Nej 

7. Om du svarat "Ja" på ovanstående fråga, vänligen ange dessa 

födoämnesöverkänsligheter. Annars gå till fråga 8 

 

 

8. När uppkom födoämnesöverkänslighet för första gången hos dig?  

 Före 2 års ålder 

 Mellan 212 år 

 I tonåren (1319 år) 

 I vuxen ålder (vid 20års ålder eller senare) 



 

 

 
 

 

 

Vänligen utgå från café och restaurangbesök i Sverige 

 

9. Hur föredrar du generellt att få information om allergener på café och restaurang? 

 Muntligt 

 Skriftligt 

 Både muntligt och skriftligt 

10. I vilken utsträckning brukar du informera café och restaurangpersonal om dina 

födoämnesöverkänsligheter?  

 Alltid 

 Mer än hälften av besöken 

 Ca hälften av besöken 

 Mindre än hälften av besöken 

 Aldrig 

 

Om du svarat "Aldrig" på ovanstående fråga, vänligen gå vidare till fråga 

12 

 

11. Vänligen ta ställning till följande påståenden om personalens generella bemötande när du 

informerar om dina födoämnesöverkänsligheter. 

 

 Instämmer Instämmer Varken Tar     Tar helt 

 

12. Hur bra eller dåligt tycker du generellt att följande information fungerar när du äter ute? 

 

  Mycket Ganska Varken bra    Ganska       Mycket

   bra bra eller dåligt   dåligt dåligt 

 

helt delvis 
instämmer eller 

tar avstånd 
delvis 

avstånd 
avstånd 

Personalen 
bemöter mig på ett 
trevligt sätt 

Personalen tar mig 
på allvar 

Personalen ger 
förslag på lämpliga 
alternativ 

Personalen kan 
enkelt ta reda på 
tillräcklig 
information för att 
hjälpa mig 

Muntlig 
allergeninformation 

Skriftlig 
allergeninformation 



 

 

 
 

 

 

Vänligen utgå från café och restaurangbesök i Sverige 

13. Hur bra eller dåligt uppfattar du generellt att förmågan att informera om allergener på följande 

matställen är?  

 

 

14. Hur säker eller osäker känner du dig när du äter på matställen med följande inriktningar? 

 

 

15. Finns det någon typ av inriktning på café och restaurang i Sverige som du undviker p.g.a. dina 

födoämnesöverkänsligheter? Ange någon av inriktningarna ovan eller eventuellt ett eget 

alternativ 

 

Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Varken bra eller 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Café 

Restaurang under 
lunchservering 

Restaurang under 
middagsservering 

Snabbmatskedja 

Snabbmatskiosk 

Mycket 
säker 

Ganska 
säker 

Varken säker 
eller osäker 

Ganska 
osäker 

Mycket 
osäker 

Östasiatisk (t.ex. 
kinesisk, japansk, 
thai) 

Svensk husman 

Sydeuropeisk (t.ex. 
fransk, italiensk, 
spansk) 

Indisk 

Grekisk 

Mellanöstern (inkl. 
turkisk) 

Nordamerikansk 
( USA ) 

Sydamerikansk (inkl. 
mexikansk) 

Nordafrikansk 

Café 



 

 

 
 

 

Vänligen utgå från café och restaurangbesök i Sverige 

 
16. Ange de inriktningar på matställen där du under det senaste året har fått felaktig information om 

maträtter med avseende på dina födoämnesöverkänsligheter. 

Flera svarsalternativ kan anges.  

 Östasiatisk (t.ex. kinesisk, japansk, thai) 

 Svensk husman 

 Sydeuropeisk (t.ex. fransk, italiensk, spansk) 

 Indisk 

 Grekisk 

 Mellanöstern (inkl. turkisk) 

 Nordamerikansk (USA) 

 Sydamerikansk (inkl. mexikansk) 

 Nordafrikansk 

 Café 

 Ingen 

 Övrigt:  

 

17. Ange de inriktningar på matställen där du under det senaste året har blivit serverad fel mat med 

avseende på dina födoämnesöverkänsligheter. 

Flera svarsalternativ kan anges.  

 Östasiatisk (t.ex. kinesisk, japansk, thai) 

 Svensk husman 

 Sydeuropeisk (t.ex. fransk, italiensk, spansk) 

 Indisk 

 Grekisk 

 Mellanöstern (inkl. turkisk) 

 Nordamerikansk (USA) 

 Sydamerikansk (inkl. mexikansk) 

 Nordafrikansk 

 Café 

 Ingen 

 Övrigt:  

Om du svarat "Ingen" på BÅDA ovanstående frågor (fråga 16 och 17), 

vänligen gå vidare till fråga 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

18. Vilka allergener eller livsmedel med allergener har felen beskrivna i fråga 16 och 17 gällt? 

Flera svarsalternativ kan anges. 

 Spannmål som innehåller gluten 

 Kräftdjur 

 Ägg 

 Fisk 

 Jordnötter 

 Sojabönor 

 Mjölk och mjölkprodukter (inkl. laktos) 

 Nötter (t.ex. mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, pistaschmandel)   

 Selleri 

 Senap 

 Sesamfrö 

 Svaveldioxid och sulfit 

 Lupin 

 Blötdjur 

 Vet ej 

 Övrigt:  

19. Hur många gånger har du under det senaste året fått en överkänslighetsreaktion till följd av 

felen beskrivna i fråga 16 och 17?  

 5 gånger eller fler 

 34 gånger 

 12 gånger 

 Ingen gång 

20. Vad kan enligt dig ha varit orsaken till felen beskrivna i fråga 16 och 17? 

Flera svarsalternativ kan anges. 

 Informerade inte personalen om överkänslighet 

 Felaktig muntlig information 

 Felaktig skriftlig information 

 Bristande kommunikation mellan dig och serveringspersonal 

 Bristande kommunikation mellan serveringspersonal och kökspersonal 

 Kontaminering (oförsiktig livsmedelshantering vilket lett till spår av oönskat ämne i 

maten) 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

 

 



 

 

 
 

 

Vänligen utgå från café och restaurangbesök i Sverige 

21. Vänligen ta ställning till följande påståenden om din måltidssituation med avseende på dina 

födoämnesöverkänsligheter Markera endast en oval per rad. 

 

 Varken Tar 

 Instämmer Instämmer instämmer delvis Tar helt 

 

22. Informationsförordningen är till för att underlätta för konsumenten att göra säkra val på café och 

restaurang. Samtidigt har denna lagstiftning den nackdelen att den enbart inkluderar de 14 

vanligaste allergenerna, som tidigare nämnts i fråga 5. Tycker du att detta räcker i ditt fall? 

De 14 vanligaste allergenerna: spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, mjölk 

(laktos), nötter (t.ex. mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, paranöt, pistaschmandel), selleri, senap, sesamfrön, 

svaveldioxid och/eller sulfit, lupin och blötdjur 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

23. Om du svarat "Nej" på ovanstående fråga, vänligen motivera varför du inte tycker att detta räcker 

helt delvis eller tar 
avstånd 

avstånd 
avstånd 

Jag har förtroende för att 
personalen serverar mig 
säker mat 

Jag går i regel till ett eller 
ett fåtal matställen som 
jag känner mig trygg med 

Jag undviker sociala 
situationer som innefattar 
café eller 
restaurangbesök 

Jag har förtroende för 
personalen att min 
måltidupplevelse blir lika 
bra som andra gästers 
utan 
födoämnesöverkänslighet 



 

 

 
 

 

 

Bilaga 3 

 

Till dig som har en födoämnesöverkänslighet! 

 

Vi vänder oss till dig med en eller flera födoämnesöverkänsligheter inom åldersgruppen 18-65 

år. Vi som genomför studien är två dietist- och kostvetarstudenter på Institutionen för 

kostvetenskap vid Uppsala Universitet som skriver en C-uppsats på temat 

födoämnesöverkänsligheter. Vi är nu intresserade av att, via en enkät, höra om dina 

upplevelser av detta!  

Födoämnesöverkänsligheter (inkluderar både födoämnesallergier och -intoleranser) ökar i 

dagens samhälle och kan leda till begränsningar i vardagen. I syfte att underlätta för 

konsumenten att göra säkra val har ny lagstiftning utefter EU-direktiv skapats, den s.k. 

informationsförordningen. Denna innebär att caféer och restauranger sedan 2014 ska kunna 

informera om de 14 vanligaste allergenerna, antingen muntligt eller skriftligt. 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med födoämnesöverkänslighet uppfattar 

café- och restaurangbesök samt att identifiera tänkbara svårigheter som kan kopplas till att äta 

ute.   

Det är naturligtvis frivilligt att delta i studien, men det är betydelsefullt för undersökningens 

kvalitet att du som får enkäten besvarar den. Du har rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att ange skäl till varför. Enkäten innehåller 23 frågor, varav de flesta är 

kryssfrågor, och det tar ca 10 minuter att besvara enkäten. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt! 

På grund av begränsningar i tid behöver vi dina svar så omgående som möjligt, helst inom en 

vecka. Datan som samlas in kommer enbart behandlas av oss och enbart användas till vår C-

uppsats i kostvetenskap. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. 

  

Enligt uppgifter uppstår eventuellt tekniska problem då enkäten öppnas i webbläsaren Internet 

Explorer. För bästa möjliga förutsättningar rekommenderar vi att ni öppnar länken i en annan 

webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.  

 

Länk till enkäten: http://goo.gl/forms/IWlGFEPama 

Tack på förhand för din medverkan! 

Marie Wikberg 

mariethesen@hotmail.com 

 

Maria Molin 

maria.l.molin@gmail.com 
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Bilaga 4 

 

Påminnelse till dig som har en födoämnesöverkänslighet! 

 

Tidigare denna vecka fick du en förfrågan om att besvara en enkät. Vi saknar fortfarande 

några svar och skulle vara tacksamma för din hjälp. Om det är så att du har glömt eller inte 

haft tid att svara alternativt tappat bort länken, kommer här en ny möjlighet genom länken 

nedan. Om du redan har besvarat enkäten, vänligen bortse från denna påminnelse.  

 

Vi vänder oss till dig med en eller flera födoämnesöverkänsligheter inom åldersgruppen 18-65 

år. Vi som genomför studien är två dietist- och kostvetarstudenter på Institutionen för 

kostvetenskap vid Uppsala Universitet som skriver en C-uppsats på temat 

födoämnesöverkänsligheter. Vi är nu intresserade av att höra om dina upplevelser av detta!  

 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med födoämnesöverkänslighet uppfattar hur 

bemötande och förmåga att informera om de 14 vanligaste allergenerna fungerar på café och 

restaurang, samt att identifiera tänkbara svårigheter som kan kopplas till att äta ute.   

 

Det är naturligtvis frivilligt att delta i studien, men det är betydelsefullt för undersökningens 

kvalitet att du som får enkäten besvarar den. Du har rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att ange skäl till varför. Enkäten innehåller 23 frågor, varav de flesta är 

kryssfrågor, och det tar ca 10 minuter att besvara enkäten. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt! 

 

På grund av begränsningar i tid behöver vi dina svar så omgående som möjligt. Datan som 

samlas in kommer enbart behandlas av oss och enbart användas till vår C-uppsats i 

kostvetenskap. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Länk till enkäten: http://goo.gl/forms/x5HT0hlW4b  
 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Marie Wikberg 

mariethesen@hotmail.com 

 

Maria Molin 

maria.l.molin@gmail.com 
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