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Abstract 
 

Aim - To investigate the prevalence of allergies among students at The Swedish School of Sport and 

Health Sciences (GIH) in Stockholm and relate it to factors that previous research in this area found 

to influence the risk of developing allergic diseases. 

- Can Hygiene Hypothesis or more specifically the relationships of family structure, socioeconomic 

status and the degree of overcrowding explain the existence of allergies among students at GIH? 

- Can the prevalence of allergies among students at GIH be explained by any of the known 

relationship for the prevalence of allergic diseases this study has taken into account? 

Method - Quantitative survey of students at GIH in the fall of 2013. 

Results - 214 students from The Swedish School of Sport and Health Science participated in the 

study, with representation from the first - and last - year students of all educational programs. More 

than twice the proportion of those diagnosed respondents said that their mother smoked during 

pregnancy or while they were breast-fed compared with the same group of respondents with no 

allergic diagnosis. The correlation is not statistically significant (p -value: 0.054). The majority of 

respondents with an allergic diagnosis indicated that their home mopped once a week or more for 

most of their childhood, while the majority of respondents with no allergic diagnosis stated that 

their home mopped less often. The correlation is not statistically significant (p -value: 0.055). 

Almost twice the proportion of respondents with an allergic diagnosis indicated that they spent most 

of their childhood in a major city. Similarly, nearly double the proportion of respondents with no 

allergic diagnosis indicated that they spent most of their childhood in the country (p -value: 0.06). 

The majority of respondents with an allergic diagnosis had a younger mother at birth in comparison 

with respondents without any allergic diagnosis. The mean maternal age at birth was 28.3 years for 

respondents with an allergic diagnosis and 29.9 years for respondents with no diagnosis. Difference 

in mean age between the two groups is statistically significant (p-value: 0.038). 

Conclusions - None of the related factors the study took into account, for which earlier studies in the 

area shown to affect the incidence of allergic diseases could provide a convincing explanation for 

the prevalence of allergies among students at The Swedish School of Sport and Health Sciences. 

The resulting trend for the majority of the studied factors are in line with previous research. An 

elderly mother was found to be significantly associated with a decreased risk of having an allergic 

diagnosis. The result finds no support in previous research and should be investigated more 

thoroughly. 

 



Sammanfattning 
 
Syfte - Att undersöka förekomsten av allergier bland studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan i 

Stockholm och relatera det till faktorer som tidigare forskning på området visat påverka risken att 

utveckla allergiska sjukdomar. 

Frågeställningar - Kan hygienhypotesen eller närmare bestämt sambanden för familjestrukturen, den 

socioekonomiska statusen och graden av trångboddhet förklara förekomsten av allergier bland 

studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan? 

- Kan förekomsten av allergier bland studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan förklaras utifrån 

något av de tidigare kända sambanden för förekomsten av allergiska sjukdomar denna studie tagit i 

beaktande? 

Metod - Kvantitativ enkätundersökning av studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan under 

hösten 2013. 

Resultat – 214 studenter från Gymnastik & idrottshögskolan deltog i studien med representation 

från första- och sista års- elever från samtliga utbildningsprogram. Mer än dubbelt så stor andel av 

de diagnosticerade respondenterna svarade att deras mor rökte under graviditeten eller under tiden 

de ammades i jämförelse med motsvarande grupp respondenter utan någon allergisk diagnos. Sam-

bandet är inte statistiskt säkerställt (p-värde: 0,054). Majoriteten av respondenterna med en allergisk 

diagnos angav att deras hem våttorkades en gång i veckan eller oftare under större delen av deras 

barndom medan majoriteten av respondenterna utan någon allergisk diagnos uppgav att deras hem 

våttorkades mer sällan. Sambandet är inte statistiskt säkerställt (p-värde: 0,055). Nästan dubbelt så 

stor andel av respondenterna med en allergisk diagnos har angett att de spenderat större delen av sin 

barndom i en större stad. På motsvarande sätt har närmare den dubbla andelen av respondenterna 

utan någon allergisk diagnos uppgett att de spenderat merparten av sin barndom på landet (p-värde: 

0,06). Majoriteten av respondenterna med en allergisk diagnos hade en yngre mor då de föddes i 

jämförelsen med respondenterna utan någon allergisk diagnos. Medelvärdet för mödrarnas ålder vid 

födseln var 28,3 år för respondenterna med en allergisk diagnos respektive 29,9 år för responden-

terna utan någon diagnos. Skillnad i medelålder mellan de båda grupperna är signifikant (p-värde: 

0,038). 

Slutsats – Inget av de samband studien tagit i beaktande för vilka tidigare studier på området visat 

sig påverka förekomsten av allergiska sjukdomar kunde ge en övertygande förklaring till 

förekomsten av allergier bland studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan. Den resultatmässiga 

trenden för merparten av de studerade sambanden är dock i linje med tidigare forskning. En äldre 

mor visade sig vara signifikant associerad med en minskad risk att ha en allergisk diagnos. 

Resultatet finner inget stöd i tidigare forskning och bör utredas mer grundligt.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

En dramatisk ökning av astma och allergisjukdomar har rapporterats de senaste 30 åren och den 

totala förekomsten av allergier bedöms ha fördubblats i Sverige och i andra västländer (Plaschke et 

al. 2001; Wigzell 2012). ”Astma och relaterade allergiska sjukdomar är bland de vanligaste 

kroniska sjukdomarna i västvärlden samt ett ökande problem i utvecklingsländer” direkt översatt 

(Arshad 2010). ”I svenska intervjuundersökningar har nära 40 % av den vuxna befolkningen 

uppgivit sig ha allergiska besvär, och bland unga vuxna anser sig omkring hälften ha sådana 

besvär.” (Wigzell 2012). Forskning på området har funnit flera olika faktorer som verkar påverka 

förekomsten av allergier men en övertygande förklaring till denna utveckling finns ännu inte 

(Björkstén et al. 1998; Addo Yobo et al. 1997; Bodner et al. 1998; Bremner et al. 2008; Broder et al. 

1974; Bråbäck et al. 1995; Chow et al. 2006; Kauffmann et al. 2002; Leynaert et al. 2001; Strachan 

2000; Strachan 1989; Wigzell 2012). Det är hög tid att förbättra kunskaperna kring allergiska 

sjukdomar för att kunna vända denna trend. I denna utveckling har lärare en nyckelroll för att höja 

kunskapsnivån på bred front. Uppdraget kanske är särskilt lämpat för de blivande lärarna i ämnet 

idrott och hälsa, inte minst med tanke på utbredningen av allergiska besvär bland unga vuxna 

(Wigzell 2012). 

1.2 Bakgrund 

Sedan människan uppstod som art har hon under sin utveckling exponerats för en mängd olika 

miljöer, alla med sin unika karaktär (Sironi & Clerici 2010). Vårt levnadsmönster och vår 

nyfikenhet har krävt ett starkt och anpassningsbart immunförsvar för att kunna hantera den mängd 

olika mikroorganismer vi utsätts för. Det mänskliga immunförsvaret har möjliggjort denna 

utveckling genom att hela tiden anpassa sig till nya förutsättningar (Rodríguez et al. 2012). Man kan 

föreställa sig ett konstant pågående krig mellan vårt immunförsvar och de mikroorganismer vi 

omger oss av men ”… människan har inte bara utvecklats för att bekämpa patogena 

mikroorganismer utan också till att leva tillsammans med dem och dra nytta av ett stort antal 

symbiotiska förhållanden” (Sironi & Clerici 2010). Faktum är att människan består av fler bakterier 

än celler och vårt immunförsvar utgörs till stor del av just bakterier (Sten 2005). En balans mellan 

vårt immunförsvar och den miljö vi lever i är således av största vikt och upprätthållandet av denna 

balans är en förutsättning för att vi inte ska bli sjuka och dö (Sironi & Clerici 2010). Trots detta 

mycket komplexa förhållande har människan långsamt ökat i antal och koloniserat allt större 

landområden samtidigt som levnadsvillkoren stadigt förbättrats (Emanuel 1988). Utvecklingen har 

dock en baksida. Epidemier har följt människan i spåren. Det allt växande problemet med allergier 
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kan vara ytterligare ett exempel på detta (Plaschke et al. 2001; Wigzell 2012). 

1.2.1 Historik 

”M. B. Emanuel har med artikeln ”Hay fever, a post industrial revolution epidemic: a history of its 

growth during the 19th century” redogjort på förtjänstfullt sätt för allergins- och särskilt hösnuvans 

framväxt från en okänd sjukdom till vad vi vet idag.” (Karlander 2012; Emanuel 1988). I följande 

stycke sammanfattas de viktigaste händelserna för allergins utveckling utifrån Emanuels artikel 

(Emanuel 1988). 

Hösnuva (pollenallergi) är den typ av allergi som dominerat det vetenskapliga materialet på detta 

område ända sedan de första studierna under slutet av 1800-talet (Emanuel 1988).  

I en tidig studie på området från 1979 påstås hösnuva vara en av de vanligaste sjukdomarna inom 

sjukvården i Storbritannien. Detsamma gäller för USA där det från en studie gjord 1971 går att 

utläsa att uppskattningsvis 8-10% av den amerikanska befolkningen lider av hösnuva. Idag uppger 

sig nära 40 % av den vuxna befolkningen i Sverige ha allergiska besvär men för bara 200 år sedan 

var hösnuva en relativt okänd åkomma (Wigzell 2012; Emanuel 1988).  

Det finns texter som tyder på att astma förekom redan under antiken men hösnuva verkar ha varit 

ett okänt fenomen. Från 800-talet finns beskrivningar på svullnande ansikten hos personer efter att 

de exponerats för rosor, s.k. ”rose cold”. Liknande besvär refereras det till under mitten av 1500-

talet. Drygt hundra år senare, i mitten av 1600-talet, kommer den första beskrivningen på 

årstidsbundna allergiska besvär. En läkare berättar om en patient med astmabesvär och kliande 

utslag som verkar variera med årstiden. Fenomenet uppmärksammas av flera forskare under de 

närmast följande åren. 1691 beskriver Jacobus Constant de Rebecque sina årstidsbundna allergiska 

besvär med rosor. Han beskriver något som flödar från rosorna som sedan retar näsan. Trots flertalet 

beskrivningar av detta slag var årstidsbundna allergiska besvär fortfarande mycket okända under 

hela 1700-talet. 

Den 16 mars 1819 presenterar läkaren John Bostock en fall-rapport om en patient (han själv) för 

”Medical and Chirurgical Society of London” där han beskriver tidigare okända symtom som 

drabbar bröst och ögon (Emanuel 1988). Bostocks rapport utgör den första fullständiga definitionen 

på hösnuva. Han beskriver hur dessa symtom ger sig tillkänna varje år i början eller i mitten av juni 

och hur de retar hans ögon och näsa och påverkar hans andning. Orsaken till hans årstidsbundna 

besvär förklarar han med den stigande temperaturen och solens strålning. John Bostocks definition 

av hösnuva består under resterande del av 1800-talet och överensstämmer till stor del med vad vi 
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idag benämner som hösnuva. Efter vidare studier publicerar Bostock under 1928 en artikel där han 

skriver att det är mycket anmärkningsvärt att detta tillstånd som han benämner ”catarrhus aestivus” 

(sommarsnuva) först under de senaste 10-12 åren uppmärksammats. Bostock beskriver 

sommarsnuva som något som endast drabbar medel och överklassen, en föreställning som består 

under hela 1800-talet. Vid tiden efter Bostocks fall-rapport uppstod en allmän uppfattning att denna 

sommarsnuva orsakades av något som steg upp från hö vilket så småningom ledde fram till den 

benämningen hösnuva.  

John Elliotson både läkare och lärare till yrket blev under 1830-talet uppsökt av sin blott andra 

patient med symtom av hösnuva. Patienten klagade på att hennes händer genast blev inflammerade 

då hon handskades med blommor från gräs. Elliotson menade att symtomen orsakades av strålning 

från gräsets blommor men patienten trodde istället att de orsakades av blommornas pollen. Detta 

var första gången den verkliga orsaken till hösnuva noterats. I England började nu hösnuva bli allt 

mer vanligt och i slutet av 1800-talet var det en högst exklusiv och trendig sjukdom. Flera 

kungligheter led av hösnuva under 1800-talet, däribland William IV, detta förstärkte bilden av 

hösnuva som något exklusivt. 

Under 1873 visar Charles Blackley genom flera olika experiment att det är inandning av pollen som 

utlöser de allergiska symtomen för hösnuva. Han visar även att de allergiska besvären under 

sommaren är relaterade till den höga pollenhalten i atmosfären under denna årstid. En intressant 

observation är, att bland de personer som exponerades mest för pollen, nämligen bönderna, 

redovisades den lägsta förekomsten av hösnuva. Efter ytterligare efterforskningar av den stigande 

förekomsten av hösnuva i städerna arbetar Buckley fram en hypotes. Den allt tilltagande 

urbaniseringen borde kräva en ökad lokal produktion av hö för att tillfredsställa den växande 

befolkningen och där igenom även öka exponeringen för pollen och eventuellt också förekomsten 

av hösnuva. Med bakgrund av detta förutsåg Buckley en utveckling där hösnuva skulle bli allt 

vanligare. Buckley var inte ensam i sina framtidsutsikter och under slutet av 1800-talet blev 

hösnuva dessutom allt mer känd i USA. 

Vid början av 1900-talet var hösnuva inte längre någon ovanlig sjukdom. Det finns många teorier 

om orsaken till utvecklingen som lett fram till detta. En av dessa rör frånvaron av parasitangrepp 

hos majoriteten av den västerländska befolkningen under 1900-talet. Den primära immunologiska 

försvarsmekanismen mot parasitmaskar i magtarmkanalen aktiverar nämligen mekanismer som 

reglerar utvecklandet av allergier. Frånvaron av parasiter kan därför ha lett till en förändring av den 

immunologiska statusen och en ökad mottaglighet för allergier. Under 1900-talet ökar även 

exponeringen för en mängd nya material och fabrikat. Mattor och textilier är exempel på detta vilket 



4 

 

också kan vara en bidragande orsak till att kvalster från damm idag är en vanligt förekommande 

allergen. I takt med industrialiseringen ökade även användningen av bröstmjölksersättning och 

industriproducerad barnmat samtidigt som luftkvaliteten försämrades i och med den växande 

industrin och den ökande tobaksanvändningen. Förekomsten av hösnuva har sedan fortsatt att stiga i 

Europa och Nordamerika under hela 1900-talet. Idag uppger nära 40 % av den vuxna befolkningen 

sig ha allergiska besvär, och bland unga vuxna anser sig omkring hälften ha sådana besvär (Wigzell 

2012). Den stigande förekomsten har följt industrialiseringens framväxt och den livstilförändring 

som denna inneburit för en stor del befolkningen i västvärlden. Trots detta är orsaken till 

utvecklingen med en allt ökad förekomst av hösnuva inte bättre förstådd idag än den var då 

Blackley skrev om fenomenet 1873 (Emanuel 1988). 

1.2.2 Definitioner 

”allergi [-gi:´] (av grekiska a´llos 'annan', 'främmande' och e´rgon 'verk(an)', 'arbete'), egentligen 

'förändrad reaktivitet', symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen 

sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande 

ämne (allergen).” (Wigzell 2012) 

”allergen [-je:´n] (av allergi och grekiska genna´ō 'frambringa', 'alstra'), allergiframkallande 

ämne. Allergenerna utgörs vanligtvis av proteiner från växtriket, t.ex pollen, mögel, alger eller 

växtsaft; pollenet kan komma från träd (björk, al och hassel), gräs, säd och vass samt örter (gråbo, 

prästkrage och maskros). Även proteiner från djurriket är vanliga allergener, t.ex. hud, hår, fjäder, 

saliv, urin och avföring (speciellt från kvalster) eller insektsgifter (i Sverige särskilt från bi och ge-

ting” (Nationalencyklopedin 2013a) 

”Hösnuva, en form av allergiskt betingad, säsongsbunden snuva (rinit), utlöst främst av exposition 

för pollen. Hösnuva är den vanligaste av de allergiska sjukdomarna, och ca 1/5 av befolkningen 

beräknas vara drabbad. Sjukdomen orsakas av en speciell typ av immunglobuliner, IgE-

antikroppar, riktade mot vanligt förekommande proteiner, i t.ex. pollen. Inandning av dessa ämnen 

utlöser en snabb överkänslighetsreaktion bestående i snuva, klåda, nysningar och nästäppa, med 

symtom även från ögonen (bindhinneinflammation) med svullnad i bindhinnan, klåda och tårflöde. 

Vid höggradig känslighet eller vid kraftig exposition kan även symtom från luftvägarna (astma) 

utlösas. Svårighetsgraden hos den pollenutlösta hösnuvan beror dels på den individuella 

känsligheten, dels på pollenhalten, som varierar starkt med väderleken, från dag till dag och från 

plats till plats.” (Nationalencyklopedin 2013c) 
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“atopi´, ärftlig benägenhet att bilda antikroppar av typ IgE mot omgivningssubstanser (allergener).” 

(Nationalencyklopedin 2013b) 

1.2.3 Forskningsläge 

De epidemiologiska undersökningar som studerat förekomsten av allergier har främst utgjorts av 

tvärsnittsstudier och data har mestadels extraherat från olika typer av frågeformulär (Chulada et al. 

2003; Dimich-Ward et al. 2006; Bodner et al. 1998; Heinrich et al. 1998; Ibargoyen-Roteta et al. 

2007; Kauffmann et al. 2002; Kull et al. 2005; Lam et al. 2011; Leynaert et al. 2001). Redan 

befintliga enkätundersökningar från The International Study of Asthma and Allergies in Childhood” 

(ISAAC) och The European Community Respiratory Health Survey” (ECRHS) är vanligt 

förekommande bland vetenskapliga studier på området (Ibargoyen-Roteta et al. 2007; Leynaert et 

al. 2001). Flertalet studier kompletarar enkätundersökningar med olika typer av 

hälsoundersökningar som t.ex. pricktester (Dimich-Ward et al. 2006; Strachan et al. 1996; Broder et 

al. 1974). En tredje kategori i val av metod är att nyttja redan befintliga hälsoundersökningar och 

utifrån dessa undersöka samvariationen mellan olika faktorer (Bernsen, Jongste, et al. 2003; 

Strachan 1989; Gergen et al. 1987). En mängd olika samband har lyfts fram, vissa mer belagda än 

andra, här nedan följer några av de samband som tydligast visat sig påverka förekomsten av 

allergier (Strachan 2000). 

Internationella variationer 

Studier på detta område är främst baserade på data från ”The International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood” (ISAAC) och ”The European Community Respiratory Health Survey” 

(ECRHS) (Björkstén et al. 1998; Burney et al. 1997; Von Mutius et al. 2000). Internationella studier 

visar att förekomsten av allergiska sjukdomar så som astma, eksem och atopi varierar i hög grad för 

olika delar av världen. Bland de områdena med en hög förekomst av allergiska sjukdomar finner 

man Storbritannien, Irland, Skandinavien, USA, Australien och Nya Zeeland. Den lägsta 

förekomsten av allergiska besvär rapporteras från flertalet länder i Östeuropa och Asien samt från 

Grekland, Etiopien och Spanien (Beasley 1998; Björkstén et al. 1998; Bråbäck et al. 1995; Burney 

et al. 1997). 

 
Infektioner i den tidiga barndomen 

Hypotesen att infektioner i den tidiga barndomen skulle skydda mot risken att utveckla allergier har 

sitt ursprung i hygienhypotesen (Strachan 1989). Hygienhypotesen bygger på tanken att människan 

blir mer motståndskraftig gentemot mikroorganismer i sin omgivning om hon utsätts för infektioner 
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och att utvecklingen mot en mer steril miljö därmed kan vara en av orsakerna till den dramatiska 

utvecklingen av allergier på senare tid (Strachan 1989). Att infektioner i den tidiga barndomen 

skulle skydda mot risken att utveckla allergier har dock inte kunnat bekräftas (Bodner et al. 1998; 

Bremner et al. 2008; Von Mutius et al. 1999). I en av studierna på området undersöktes sambandet 

mellan antalet syskon, som får anses som ett av de bäst belagda sambanden kopplat till förekomsten 

av allergier, med infektioner i den tidiga barndomen. Inget samband kunde redovisas mellan 

förekomsten av allergier och dessa två faktorer vilket resulterade i slutsatsen; ”Vi anser att detta är 

ett gediget och heltäckande bevis på att det omvända sambandet mellan hösnuva och antal syskon 

inte kan förklaras med smittsam sjukdomsspridning i barndomen.” fritt översatt från (Bremner et al. 

2008). Författarna hävdar således att infektioner i den tidiga barndomen inte minskar risken att 

utveckla allergier och att det signifikanta sambandet med en minskad risk att utveckla allergier med 

stigande syskonantal inte kan förklaras med en ökad smittorisk familjemedlemmarna emellan. En 

liknande slutsats redovisas även i en annan studie (Bodner et al. 1998; Bremner et al. 2008). 

Familjestruktur 

Flertalet vetenskapliga studier på området har funnit ett signifikant samband mellan förekomsten av 

allergier och familjestrukturen (Bernsen, de Jongste, et al. 2003; Strachan 2000; Strachan et al. 

1996; Von Mutius et al. 1994). En stor familj tycks skydda mot utvecklandet av allergier (Strachan 

et al. 1996; Bodner et al. 1998; Strachan 1989).  Antalet äldre syskon verkar ha en starkt skyddande 

effekt på risken att utveckla allergier och sambandet är dessutom oberoende av familjens storlek. 

Desto fler äldre syskon en person har desto mindre verkar risken vara att utveckla allergier senare i 

livet (Bodner et al. 1998; Bernsen, de Jongste, et al. 2003; Strachan & Harkins 1997; Von Mutius et 

al. 1994). En studie från Nya Zeeland har utifrån trenden med allt mindre familjer i England/Wales 

och Nya Zeeland de senaste årtiondena beräknat vad den förväntade förekomsten av astma och 

hösnuva skulle vara idag baserat på sambandet med familjetrenden och jämfört denna förväntade 

förekomst med faktisk data på området. Den beräknade förekomsten av astma och pollemallergi 

(hösnuva) som ett led av trenden med allt mindre familjer nådde inte upp till det faktiska antalet av 

personer som led av astma och/eller pollenallergi. Författarna drar slutsatsen ”Förändringen av 

familjens storlek under de senaste 30 åren tycks inte kunna ge någon övertygande förklaring på den 

stigande förekomsten av astma och hösnuva.” fritt översatt från (Wickens et al. 1999). Giltigheten i 

en sådan uppskattning kan diskuteras, då en övervägande del av de vetenskapliga studierna på 

området ändå visar på ett tydligt samband mellan familjestrukturen och förekomsten av allergier 

(Bernsen, de Jongste, et al. 2003; Strachan 2000; Strachan et al. 1996; Von Mutius et al. 1994). 

Socioekonomiska variationer 
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Flera studier har påvisat ett samband mellan den socioekonomiska statusen och förekomsten av 

allergier. Pollenallergi, astma, atopi och eksem visade sig vara signifikant associerad med en hög 

socioekonomisk status relaterad till inkomst, den egna och föräldrarnas utbildningsnivå samt 

boendemiljö (Addo Yobo et al. 1997; Broder et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998; 

Williams et al. 1994). Sambandet mellan en ökad förekomst av eksem med stigande 

socioekonomisk status visar sig dessutom vara oberoende av det tidigare kända sambandet för 

familjens storlek (Williams et al. 1994). Metoderna för vilka de vetenskapliga studierna på området 

bestämt den socioekonomiska statusen skiljer sig åt men resultaten är ändå samstämmiga. Vad det 

är som gör att den socioekonomiska statusen är en så viktig faktor för förekomsten av allergier är 

svårt att svara på. En hög socioekonomisk status tycks dock bidra till en ökad risk att utveckla 

allergier (Addo Yobo et al. 1997; Broder et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998; 

Williams et al. 1994). 

Amning 

Flera studier har gett indikationer på att amning under den tidiga barndomen har en skyddande 

effekt mot en rad olika allergiska besvär (Chulada et al. 2003; Hide & Guyer 1981; Kull et al. 2002; 

Kull et al. 2005; Kull et al. 2004). I en tidig studie på området har dock detta samband inte kunnat 

styrkas. Studien har med hjälp av intervjuer klarlagt amningsrutiner samt förekomsten av eksem, 

astma och hösnuva för drygt tio tusen barn i Storbritannien under 1975. Dessa uppgifter har de 

sedan jämfört med data från CHES (Child Health and Education Study), vilken studerat dessa barn 

under deras första levnadsvecka år 1970. Resultaten tydde på att amning inte hade någon skyddande 

effekt mot dessa allergiska besvär (Taylor et al. 1983). I en annan studie från Storbritannien 

undersöktes förekomsten av allergiska symtom på huden och i luftvägarna hos spädbarn som hade 

ammats från att de föddes och jämfördes med spädbarn som hade fått komjölk från födseln. Studien 

omfattade 843 barn, enkäter samlades in från samtliga mödrar och en uppföljning utfördes efter 6, 

12, 26, och 52 veckors tid. Resultaten visade att de barn som fått komjölk från födseln oftare 

utvecklade astma och luftrörskatarr i jämförelse med de barn som ammats från födseln. 

Fördelningen av astma eller luftrörskatarr var 7,4 % för barnen som ammats från födseln respektive 

11,7 % för de barn som hade fått komjölk från födseln. (Hide & Guyer 1981) 

 
Exponering för allergener inomhus 

Den ökade levnadsstandarden som industrialismen gett har lett till att människor spenderar allt mer 

tid inomhus. En följd av detta är att vi i större utsträckning exponeras för mer stillastående luft med 

en ofta sämre kvalitet än den utomhus (Sundell 2004). Uppgifter från flera håll tyder på att barn 
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som exponeras för typiska allergener inomhus som kvalster, kackerlackor, djurmjäll, och vissa typer 

av mögel löper högre risk att utveckla astma och andra typer av allergier (Arshad 2010; Lam et al. 

2011; Ibargoyen-Roteta et al. 2007). 

I en studie från 2003 administrerad i Hong Kong baserad på enkätundersökningar har förekomsten 

av astma och RINO konjunktivit (näs- och bindhinneinflammation) undersökts. 508 förskolebarn 4-

6 år gamla studerades med hänsyn tagen till en rad olika miljöfaktorer för inomhus- och 

utomhusmiljön (Lam et al. 2011). Resultaten visar att exponering för fukt och mögel samt passiv 

rökning ökade risken att utveckla astma. Däremot fann man inget samband mellan en förorenad 

utomhusmiljö orsakat av bilism med förekomsten av allergier (Lam et al. 2011). Vidare har flera 

vetenskapliga studier på området visat att en rökande moder är associerad med en ökad risk att 

drabbas av luftrörsbesvär så som astma och atopisk överkänslighet (Von Mutius et al. 1994; Kull et 

al. 2004; Bråbäck et al. 1995). 

En epidemiologisk undersökning publicerad 2007 från Spanien har undersökt hemförhållandena 

under barns första levnadsår och fokuserat på exponering för mögel och damm (Ibargoyen-Roteta et 

al. 2007).  3360 skolbarn från Spanien undersöktes i åldrarna 5-8 år och förekomsten av allergisk 

snuva och symtom på eksem noterades. Särskilda hemförhållanden relaterade till en relativt sätt hög 

förekomst av mögel och damm ökade risken att drabbas av allergiska besvär. Väl isolerade fönster 

visade sig dock ha en skyddande effekt mot RINO konjunktivit och eksem (Ibargoyen-Roteta et al. 

2007).  

I ytterligare en studie på området denna gång från Baltimore USA har man haft ett annorlunda 

tillvägagångssätt. Totalt 300 barn i åldrarna 2-6 år ingick i en kohortstudie (Diette et al. 2007). 

Hälften av barnen led av astma och hälften var friska. I tre dagar analyserades luftkvaliteten för en 

mängd olika partiklar i barnens sovrum. Luftkvaliteten inomhus visade sig vara likvärdig för barnen 

med och utan astmatiska besvär. Författarna drar slutsatsen att studien inte ger något stöd åt 

luftkvaliteten, som en faktor, för vilken risken att utveckla astma i barndomen ökar (Diette et al. 

2007). 

 
Övriga samband 

Flera studier som har undersökt om det finns ett samband mellan en uppväxt på en bondgård med 

förekomsten av allergier har bekräftat uppfattningen om att det skulle vara hälsosamt att växa upp 

på landet bland boskapsdjur. För de flesta länder verkar förekomsten av allergiska besvär vara 

mindre frekventa för den del av befolkningen som lever på en bondgård. Ett liv på en bondgård har 

i vissa studier visat sig vara associerad med en 30-50 % reducering av risken att utveckla någon typ 
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av allergi. (Chow et al. 2006; Kauffmann et al. 2002; Leynaert et al. 2001). 

 

Sambandet mellan trångboddhet och förekomsten av allergier är ett relativt outforskat område. Ett 

flertal studier tyder dock på att interaktion med andra människor verkar kunna minska risken att 

utveckla allergier (Bernsen, de Jongste, et al. 2003; Strachan 2000; Strachan et al. 1996; Von Mutius 

et al. 1994; Bråbäck et al. 1995). Studier som undersökt sambandet mellan familjestruktur och 

förekomsten av allergier pekar på att närheten till andra människor verkar minska risken att 

utveckla allergier (Bernsen, de Jongste, et al. 2003; Strachan 2000; Strachan et al. 1996; Von Mutius 

et al. 1994). I en tvärsnittsstudie på skolbarn från Sverige, Polen och Estland med avsikt att studera 

riskfaktorer kopplade till symtom för astma och atopisk överkänslighet uppvisades ett starkt 

oberoende omvänt samband mellan trångboddhet och förekomsten av allergier. Med bakgrund av 

dessa resultat drar författarna slutsatsen att ”En högre levnadsstandard och minskad trångboddhet 

kan ge upphov till en ökad förekomst av allergier även i Östeuropa.” fritt översatt (Bråbäck et al. 

1995).  

 

Sammanfattning av forskningsläge 

Epidemiologiska undersökningar har dominerat forskningen på förekomsten av allergiska 

sjukdomar. Enkätundersökningar, befintliga hälsoundersökningar och pricktester har legat till grund 

för större delen av forskningen på området. Hösnuva, astma och eksem är de tre allergiska 

sjukdomarna som forskningen främst fokuserat på. (Strachan 2000) 

 

Hypotesen att infektioner i den tidiga barndomen skulle minska risken att utveckla allergier vilken 

har inte kunnat bekräftas (Bodner et al. 1998; Bremner et al. 2008; Von Mutius et al. 1999). En stor 

familj och framförallt närvaron av äldre syskon verkar däremot ha en skyddande effekt (Bodner et 

al. 1998; Bernsen, de Jongste, et al. 2003; Strachan & Harkins 1997; Von Mutius et al. 1994; 

Strachan et al. 1996). Den socioekonomiska statusen har även visat sig påverka förekomsten av 

allergier. Studier på området tyder på att en hög socioekonomisk status ökar risken att utveckla 

allergier (Addo Yobo et al. 1997; Broder et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998; 

Williams et al. 1994). Vidare har flertalet studier gett indikationer på att amning under den tidiga 

barndomen har en skyddande effekt mot en rad olika allergiska besvär (Chulada et al. 2003; Hide & 

Guyer 1981; Kull et al. 2002; Kull et al. 2005; Kull et al. 2004). Exponering för typiska allergener 

inomhus verkar dessutom bidra till en ökad risk att utveckla astma och andra typer av allergier 

(Arshad 2010; Lam et al. 2011; Ibargoyen-Roteta et al. 2007). Internationella studier som undersökt 

förekomsten av allergier globalt rapporterar störst förekomst från Storbritannien, Irland, 



10 

 

Skandinavien, USA, Australien samt Nya Zeeland medan den lägsta förekomsten av allergiska 

åkommor rapporteras från flertalet länder i Östeuropa och Asien (Beasley 1998; Björkstén et al. 

1998; Bråbäck et al. 1995; Burney et al. 1997). 

 

1.2.4 Teoretisk utgångspunkt – Hygienhypotesen 

1989 myntade David P Strachan den s.k. hygien hypotesen vilken han själv sammanfattar på detta 

vis; ”Dessa observationer. . . kan förklaras om allergiska sjukdomar förhindras genom förekomsten 

av infektioner i den tidiga barndomen vilka uppstått genom ohygienisk kontakt med äldre syskon 

eller förvärvats före födseln. . . Trenden med allt mindre familjer under det senaste århundradet har 

lett till en bättre personlig hygien och minskade möjligheter till spridning av infektioner. Detta kan 

ha lett till en högre förekomst av allergiska sjukdomar.” fritt översatt (Strachan 1989). Detta är 

definitionen av hygien hypotesen då den för första gången myntades. En mängd olika vetenskapliga 

studier har sedan dess testat hypotesen utan att kunna bekräfta dess giltighet. Hygien hypotesen har 

inte lyckats ge en övertygande förklaring på den dramatiska ökningen av allergier i västvärlden 

(Wigzell 2012). Orsaken till detta är framförallt att man inte kunnat bekräfta hypotesen att 

infektioner i den tidiga barndomen skulle skydda mot risken att utveckla allergier (Bodner et al. 

1998; Bremner et al. 2008; Von Mutius et al. 1999). Sambandet för infektioner i den tidiga 

barndomen är en av grundpelarna i den ursprungliga definitionen av hygien hypotesen så som 

David P Strachan myntade den 1989 (Strachan 1989). Sambanden för familjestrukturen, den 

socioekonomiska statusen, västerländsk levnadskultur samt trångboddhet i relation till förekomsten 

av allergier ger dock ett indirekt stöd åt hygienhypotesen. Likt sambandet med infektionsbördan i 

den tidiga barndomen får sambanden för familjestrukturen och graden av trångboddhet dessutom 

anses som faktorer tydligt kopplade till den ursprungliga versionen av hygienhypotesen. 

Hygienypotesen lever således kvar om än i en något vidare bemärkelse och är fortsatt den mest 

vedertagna förklaringen till den dramatiska ökningen av allergier i västvärlden de senaste 

årtiondena (Strachan 2000). 

 

1.3 Syfte & Frågeställningar 
 

1.3.1 Syfte 

Att undersöka förekomsten av allergier bland studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan i 

Stockholm och relatera det till faktorer som tidigare forskning på området visat påverka risken att 

utveckla allergiska sjukdomar.  

 

1.3.2 Frågeställningar 
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- Kan hygienhypotesen eller närmare bestämt sambanden för familjestrukturen, den 

socioekonomiska statusen och graden av trångboddhet förklara förekomsten av allergier bland 

studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan? 

 

- Kan förekomsten av allergier bland studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan förklaras utifrån 

något av de tidigare kända sambanden för förekomsten av allergiska sjukdomar denna studie tagit i 

beaktande? 
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2. Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie grundar sig på en kvantitativ enkätundersökning av studenterna på Gymnastik & 

idrottshögskolan (GIH) under hösten 2013. Syftet med studien är att undersöka om fördelningen av 

allergier bland studenterna går att förklara utifrån tidigare kända samband kopplade till förekomsten 

allergier med utgångspunkt från hygien hypotesen. Studien avser att göra generaliseringar utifrån de 

resultat som enkätundersökningen ger vilka sedan kommer att ligga till grund för den analys studien 

baseras på. Detta motiverar val metod. Enkätundersökningar är ett lämpligt val om man vill göra 

generaliseringar, sambandsanalyser, jämförelser och kvantitativa studier (Hellström 2011). 

 

Studien ämnar undersöka sambandet mellan förekomsten av allergier på GIH med de 

bakgrundsfaktorer som tydligt visat sig påverka risken att utveckla allergier. Studien avser behandla 

faktorer som familjestruktur och socioekonomisk status men även amning, exponering för 

allergener inomhus, uppväxtmiljö samt trångboddhet. 

 

2.2 Urval 
 
Val av population blev studenterna vid Gymnastik & idrottshögskolan (GIH). Anledningen till 

varför valet av undersökningsobjekt föll på GIH var dels av rent bekvämlighetsmässiga skäl men 

även på grund av den begränsade tiden för uppsatsskrivandet. Utöver detta innebar valet av 

respondenter goda förutsättningarna till en hög svarsfrekvens, en relativt homogen 

undersökningsgrupp vilket underlättar vid frågekonstruktioner samt goda chanser till ett 

representativt urval. 

 

För att kunna presentera ett representativt urval bör urvalet likna den population ur vilken urvalet 

valts i alla viktiga avseenden (Nationalencyklopedin 2013).  

 

Med avseende att få överblick över verksamheten har samtliga utbildningsprogram, klasser och 

årskullar som skolan omfattar tagits fram och beaktats utifrån GIH:s hemsida (Kierkegaard 2010). 

Med syfte att åstadkomma ett representativt urval har så många olika klasser som möjligt bockats 

av med avseende på utbildningsprogram och årskull. Inom ramen för den tid som avsatts till 

uppsatsen har ett representativt urval eftersträvats. 

 

214 studenter från Gymnastik och idrottshögskolan deltog i studien med representation från 

samtliga utbildningsprogram och årskullar. 
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2.2.1 Insamling av material 
 

Lämpliga föreläsningar/lektioner har valts ut utifrån GIH:s nät-schema, berörd lärare har kontaktats 

via mejl och informerats om studien. Den berörda läraren har sedan fått ge sitt medgivande till ett 

kort avbrott i undervisningen för att skapa möjlighet till att dela ut studiens enkät till de närvarande 

studenterna (Sterner 2010).  

 

Föreläsningar/lektioner har valts ut med avseende på att nå så många elever som möjligt och för att 

få representation från så många utbildningsprogram och årskullar som möjligt. Den berörda läraren 

har informerats om studien på samma vis som det görs i missivbrevet (se bilaga 1).  

 

Föreläsningarna/lektionerna har inletts med en presentation av mig själv, studenterna har sedan 

informerats om studien med stöd från missivbrevet och uppmärksammats på att de när som helst 

kan räcka upp handen om de har någon fundering. Enkäten här därefter delats ut i pappersform till 

samtliga studenter som visat intresse av att delta i studien. Då alla respondenter besvarat samtliga 

frågor har enkäten samlats in.  

 

2.2.2 Bortfall 

 Övervägande del av studiens data har samlats in på dagtid under föreläsningar och lektioner. 

Graden av närvaro bland studenterna vid dessa insamlingstillfällen har inte noterats. 

Representationen från klass L45A och B har dock varit bristfälligt. Anledningen är att en stor andel 

av studenterna inte befunnit sig i skolan under arbetet med deras D-uppsats. Detta resulterade i ett 

bortfall på ett tjugotal studenter. Bortfall orsakat av enkätfrågor som ej besvarats har varit ringa 

Tabell 1. Datainsamling 

Aktivitet 
Lektions-

tid 
Berörda klasser Lektion Sal Lärare 

Enkätinsamling 
1. 26/8 

13:00 – 
16:30 

T1A, H1A-B  Anatomi & Fysiologi 1  Aulan 
Kristjan 
Oddsson 

Enkätinsamling 
2. 26/8 

15:00 – 
17:00 

L2C-E 
Idrott, Hälsa & Välbefinnande 
Kursintro 

sal 1506 
Peter 
Schantz 

Enkätinsamling 
3. 11/9 

13:00 – 
15:00 

L1A-E, T1A, H1A-
B, K1A, SM1 

Studieteknik Aulan 
Björn Lilje-
qvist 

Enkätinsamling 
4. 17/9 

10:00 – 
13:00 

T3   sal 1309  Rolf Carlson 

Enkätinsamling 
5. 18/9 

  L45AB       

Redovisning av de tillfällen då enkäten delades ut. 
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bortsätt från en enkätfråga. En modifiering av enkätfråga 18 (se bilaga 1) innebar att en stor del av 

respondenternas svar var tvungna att slopas. Bortfallet resulterade 93 uteblivna svar vilket 

motsvarar 43 % av den totala populationen på 214 respondenter. 

 

2.3 Procedur 

2.3.1 Hur har enkäten utformats? 

I syfte att uppnå god validitet gjordes först eftersökningar av redan befintliga enkäter att använda 

sig av. Eftersökningarna skedde främst utifrån den litteratur studien baseras på. Tillgängliga 

frågeformulär från ”The International Study of Asthma and Allergies in Childhood” (ISAAC) och 

”The European Community Respiratory Health Survey” (ECRHS) hemsidor (Anon 2013; Anon 

2007) togs även i beaktande. Eftersökningarna resulterade i en uppsjö av olika typer av enkäter 

dock var samtliga relativt invecklade och omfattande. Ett annat problem var att det sällan fanns 

tillgänglig information över hur man kodar av enkätsvaren på ett korrekt sätt. Denna information är 

nödvändig för kunna säkerställa god validitet vid användandet av ett befintligt frågeformulär. Med 

stöd från tidigare enkäter på området och i samråd med fackhandledare har ett eget frågeformulär 

utformats (se bilaga 1) (ECRHS 2012; Community et al. 2007; Karolinska Institutet 2013; ISAAC 

2012; Nose et al. 2007). 

 

Förekomst av allergier 

För att besvara studiens frågeställning har det primära varit att bestämma förekomsten av allergier 

bland studenterna på GIH. Detta har gjorts med hjälp av tre enkätfrågor (se bilaga 1, fråga 1, 2, 3 

och 4). Befintliga enkäter på området har löst detta genom att undersöka förekomsten av eventuella 

allergiska symtom hos respondenten för att därefter klassificera respondenten som allergisk eller ej 

(ECRHS 2012; Community et al. 2007; Karolinska Institutet 2013; ISAAC 2012). I brist på korrekt 

information och tid har denna studie inte valt att göra på detta sätt. Första frågan syftar till att 

uppskatta förekomsten av allergier i ett inledande skede genom att låta respondenten svara på om de 

anser sig vara allergiska mot något eller ej. Den andra frågan (fråga 3, se bilaga 1) har till uppgift att 

stärka tillförlitligheten för förekomsten av allergier genom att låta respondenten svara på om de fått 

en läkardiagnos för sina eventuella allergiska besvär eller ej. Med tredje frågan (fråga 4, se bilaga 1) 

är avsikten att ytterligare stärka tillförlitligheten genom att notera vilken typ av metod som låg till 

grund för den eventuella läkardiagnosen. Frågorna och alternativen är utformade i samråd med 

fackhandledare tillika legitimerad läkare. Utöver dessa tre frågor har även två följdfrågor lagts till 

(fråga 2 och 5, se bilaga 1). Syftet med dessa frågor är att undersöka graden av ärftlighet hos de 

respondenter som uppgett sig ha allergiska besvär. 
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Familjestruktur 

Sambandet mellan förekomsten av allergier med familjestrukturen har undersökts genom två olika 

frågor (fråga 6 och 7, se bilaga 1). Första frågan har till uppgift att bestämma storleken av familjen 

och andra frågan avser bestämma vilken plats i syskonskaran respondenten har. Någon motsvarighet 

till dessa båda enkätfrågor har tyvärr inte påträffats i några av de befintliga enkäterna på området 

som studien behandlat. Enkätfrågorna är dock baserade på de resultat och klassificeringar tidigare 

studier på området valt att göra (Bodner et al. 1998; Bernsen, de Jongste, et al. 2003; Strachan 

2000; Strachan et al. 1996; Strachan 1989). 

 

Socioekonomiska variationer 

Sambandet mellan förekomsten av allergier och den socioekonomiska statusen har undersökts 

genom tre olika frågor (fråga 16, 17 och 19, se bilaga 1). Familjens ekonomiska status, boendeplats 

samt utbildningsnivå har undersökts. Första frågan har till uppgift att bestämma familjens 

genomsnittliga inkomst under merparten av respondentens barndom (< 18 år). Andra frågan syftar 

till att bestämma var respondenten har bott större delen av sin barndom och med tredje frågan är 

avsikten att bestämma utbildningsnivån hos respondentens föräldrar. Några motsvariga enkätfrågor 

har inte heller denna gång påträffats bland de befintliga enkäterna på området. Enkätfrågorna är 

däremot baserade på de resultat och klassificeringar tidigare studier på området valt att göra (Broder 

et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998). Första frågan som rörde familjens inkomst är 

utarbetad med stöd av uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB 2013). Vid utformningen av 

denna fråga har ett årtal valts utifrån vilket svarsalternativen definierats. Anledningen till detta är 

främst pga. att pengars värde förändras över tid. I och med att respondenternas ålder skiljer sig åt 

försvåras därmed klassificeringen av låg-, medel- och höginkomsttagare (SCB 2013c). Ett lämpligt 

årtal bör således vara någorlunda lätt att relatera till samt vara representativt för större delen av 

respondenternas barndom (< 18 år), val av årtal blev år 2000. Med utgångpunkt från SCB:s data för 

år 2000 har låg-, medel- och höginkomsttagare definierats. Utifrån denna data har tre svarsalternativ 

vilka representera låg-, medel- och höginkomsttagande familj utarbetats. Utformandet av 

svarsalternativen har utgått från en familj där två medelinkomsttagare står för försörjningen utifrån 

detta har sedan intervallerna för låg- och en höginkomsttagande familj definierats (se fråga 16, 

bilaga 1). Andra frågan (fråga 17, se bilaga 1) vilken rör familjens boendeplats är baserad på 

tidigare studier på området (Broder et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998). 

Svarsalternativen är definierade utifrån uppgifter från SCB (SCB 2013). Tredje frågan vilket rör 

föräldrarnas utbildningsnivå är endast influerad av resultat och klassificeringar tidigare studier på 
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området valt att göra (Broder et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998). 

 

Amning 

Sambandet mellan förekomsten av allergier med omfattningen av amning under den tidiga 

barndomen har bedömts utifrån fråga 14 (se bilaga 1). Någon befintlig motsvarighet till denna fråga 

har inte kunnat hittas. Frågan är dock influerad av resultat och klassificeringar tidigare studier på 

området valt att göra (Chulada et al. 2003; Hide & Guyer 1981; Kull et al. 2002; Kull et al. 2005; 

Kull et al. 2004). 

 

Exponering för allergener inomhus 

Sambandet mellan förekomsten av allergier och exponering för vanliga allergener inomhus har 

undersökts med hjälp av fem olika frågor (fråga 9-13, se bilaga 1). Exponering för pälsdjur, 

kvalster, mögel och cigarettrök har undersökts. För enkätfrågorna 9, 10 och 11 vilka berör 

exponering för pälsdjur, kvalster och mögel har motsvarande frågor i något av de befintliga 

frågeformulären studien behandlat inte kunnat hittas. Frågorna är influerade av resultat och 

klassificeringar tidigare studier på området valt att göra (Arshad 2010; Lam et al. 2011; Ibargoyen-

Roteta et al. 2007; Diette et al. 2007). Fråga 12 och 13 vilka båda behandlar exponering för 

cigarettrök är influerade av två frågor (fråga 3 och 4) från en befintlig enkät (GALEN 2012). Val av 

gräns till fem år för vilken en exponering av rök i hemmet räknas är en godtycklig gräns. Tyvärr 

kunde ingen liknande gränsdragning i något befintligt frågeformulär noteras. Fem år är en lämplig 

avgränsning då det utgör en betydande del av uppväxten utan att vara allt för omfattande.    

 

Uppväxt på en bondgård 

Sambandet mellan förekomsten av allergier och en uppväxt på en bondgård har studerats genom 

fråga 18 (se bilaga 1). Frågan är något modifierad men är i övrigt baserad på en befintlig 

frågeställning från ett svenskt frågeformulär som ingått i den s.k. ”BAMSE-studien” (Karolinska 

Institutet 2013). 

 

Trångboddhet 

Sambandet mellan förekomsten av allergier och graden av exponering för andra människor i 

hemmet har undersökt med frågan 8 (se bilaga 1). Någon motsvarande enkätfråga från ett befintligt 

frågeformulär har inte noterats. Utformningen av frågan har därför skett utifrån de resultat och 

klassificeringar som tidigare studier på området valt att göra (Bernsen, de Jongste, et al. 2003; 

Strachan 2000; Strachan et al. 1996; Von Mutius et al. 1994; Bråbäck et al. 1995). 
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Moderns ålder  

Flertalet tidigare studier har tagit moderns ålders i beaktande då de studerat förekomsten av allergier 

i någon typ av population (Kull et al. 2002; Kull et al. 2004; Kull et al. 2005; Strachan et al. 1996). 

För att kunna relatera till resultaten för detta eventuella samband har frågeformuläret kompletarats 

med en fråga med vilken moderns ålder vid födseln noterats (se fråga 15, bilaga 1). Frågan har 

utarbetats med stöd från de resultat och klassificeringar som tidigare studier på området valt att göra 

(Kull et al. 2002; Kull et al. 2004; Kull et al. 2005; Strachan et al. 1996).  

 

2.3.2 Missivbrev 

Missivbrevet har utarbetats efter de forskningsetiska regler som krävs för ett arbete på denna nivå. 

Upplysningar om studiens syfte, frivilligt deltagande och skyddad anonymitet har tagits i beaktande 

(Johansson & Svedner 2010). Utöver detta innehåller brevet även en presentation av mig själv och 

min bakgrund på GIH samt information till syfte att minimera bortfallet (se bilaga 2). 

 

2.4 Etiska överväganden 

En uppsats på denna nivå bör beakta de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckekravet, förtrolighetskravet och nyttjandekravet (Jonsson 2013). 

 

Vid de besök som gjorts eller då andra typer av möten med respondenter skett har dessa informerats 

om studiens syfte och deras roll i undersökningen. Vidare har respondenterna informerats om att 

deras deltagande är helt frivilligt och de när som helst kan avbryta sin medverkan. Respondenterna 

har även fått information om att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för forsk-

ningsändamål och det inte kommer vara möjligt att identifiera någon enskild respondent utifrån 

något publicerat material. Slutligen har respondenterna blivit försäkrade om att deras enkäter kom-

mer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

2.5 Databearbetning 

För att underlätta databearbetningen modifierades data så att samtliga frågor kunde besvaras med 

antingen ja eller nej. I syfte att få de nya variablerna så generaliserbara som möjligt modifierades de 

utifrån medel- och typvärde eller i avseende att dela upp allergiska respondenterna och icke aller-

giska respondenter var för sig. 
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Tabell 2. Databearbetning 

Fråga (urspungsf. - 
modifieradf.) 

Modifierad frågeställning 

Fråga 1. - 1.2 Har du någon form av allergi? 

Fråga 3. - 3.2  Är du diagnosticerad allergiker? 

Fråga 4. - 4.2 Har diagnosen/diagnoserna ställts utifrån blodprov eller endast pricktest? 

Fråga 6. - 6.2 Har du fler än ett syskon? 

Fråga 7. - 7.2 Har du minst ett äldre syskon? 

Fråga 10. - 10.2  Våttorkades ert hem en gång i veckan eller oftare? 

Fråga 13. - 13.2  Har din mamma rökt under tiden hon väntade dig eller under den tid du ammades?  

Fråga 14. - 14.2  Har du blivit ammad mer än 12 månader? 

Fråga 15. - 15.2  Var din mamma under 29 år när du föddes? 

Fråga 16. - 16.2  Var din familj medelinkomsttagare eller lägre? 

Fråga 16. - 16.3  Var din familj låg- eller höginkomsttagare? 

Fråga 16. - 16.4  Var din familj låginkomsttagare? 

Fråga 17. - 17.2  Har du bott på landet eller i en större stad under större delen av din barndom? 

Fråga 19. - 19.2 Har ingen av dina föräldrar högskoleutbildning? 

Redovisning av modifierade enkätfrågor 

 

Fråga 3.2 valdes till beroende variabel. Detta motiveras utifrån ett reliabilitetsperspektiv.  

 

Respondenterna delades upp i två grupper utifrån variabel 3.2, respondenter med en allergisk 

diagnos och respondenter utan någon allergisk diagnos. För dessa båda grupper beräknades 

fördelningen av svaren utryckt i procent mellan de båda grupperna för samtliga kategoriska 

enkätfrågor samt medel- och typvärde för svaren på frågorna rörande kontinuerliga variabler som 

t.ex. moderns ålder. Utifrån dessa resultat skapades en tabell över studiens deskriptiva data (se 

tabell 3 & 4). 

 

Korstabeller har utarbetats i Statistica (StatSoft Inc., Tulsa USA, Trail Version) över 

svarsfrekvensen för samtliga bakgrundsvariabler (fråga; 1.2, 2, 4.2, 5, 6.2, 7.2, 8, 9, 10.2, 11, 12, 

13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 16.3, 16.4, 17.2, 18, 19.2) i relation till den beroende variabeln (fråga 3.2) 

(StatSoft 2013). Utifrån dessa korstabeller utfördes även ett Pearson Chi-square-test i syfte att 

undersöka om en potentiell skillnad mellan gruppen av diagnosticerade respondenter med gruppen 

av ej diagnosticerade respondenter kan säkerställas statistiskt. Frågor med kontinuerliga variabler 

som antal syskon, plats i syskonskaran och moderns ålder (fråga; 6, 7, 15) har även genomgått ett t-

test. Gränsen för signifikans ger ett p-värde < 0,05. Utifrån resultaten skapades tabeller över 

studiens bivariata samband (se tabell 5, 6, 7 & 8). 
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2.6 Reliabilitet 

Att bestämma förekomsten av allergier för en population utifrån en enkätundersökning är en metod 

som använts frekvent (Ibargoyen-Roteta et al. 2007; Lam et al. 2011; Chulada et al. 2003; Kull et al. 

2005; Kauffmann et al. 2002; Leynaert et al. 2001; Bodner et al. 1998; Heinrich et al. 1998). Detta 

motiverar val av metod ur ett reliabilitetsperspektiv. Användningen av ett eget frågeformulär kan 

dock diskuteras, anledningen motiverad ovan (se avsnitt 2.3.1 ”Hur har enkäten utformats?”). I den 

grad det varit möjligt har befintliga enkäter på området efterliknats, detta stärker indirekt 

reliabiliteten. De betydande skillnaderna mellan dessa enkäter och det för denna studie utarbetade 

frågeformuläret gäller främst på vilket sätt förekomsten av allergier har undersökts. De befintliga 

enkäterna på området har gjort detta genom att undersöka förekomsten av eventuella allergiska 

symtom hos respondenten för att därefter klassificera respondenten som allergisk eller ej. På detta 

vis kan frågeformulär av denna typ diagnosticera respondenter som allergiska trots att de själva 

kanske inte skulle hävda att de är allergiska (ECRHS 2012; Community et al. 2007; Karolinska 

Institutet 2013; ISAAC 2012). Utifrån studiens enkät får respondenterna uppge om de anser sig vara 

allergiska och mot vad eller ej (se fråga 1, bilaga 1). Studien undersöker således inte närvaron av 

några eventuella symtom på allergi utan låter istället respondenterna själva avgöra om de är 

allergiska eller ej. Tillförlitligheten i detta kan givetvis diskuteras. Med anledning av detta får 

respondenterna även ange om de har fått någon läkardiagnos för sina eventuella besvär och med 

vilken metod denna diagnos i så fall ställdes (se fråga 3 och 4, bilaga 1). Dessa följdfrågor stärker 

reliabiliteten i studiens enkät.  

 

I likhet med befintliga frågeformulären på området så består studiens enkät nästan uteslutande av 

stängda frågor med fasta svarsalternativ. Svarsalternativen har dessutom utarbetats med stöd av de 

resultat och klassificeringar som tidigare studier på området valt att göra i den mån det varit möjligt 

(Ibargoyen-Roteta et al. 2007; Kull et al. 2005; Dimich-Ward et al. 2006). 

 

Merparten av de föreläsningar/lektioner som nyttjats i syfte att dela ut studiens enkät har startat 

13:00. Under de första tio minuterna av lektionen har enkäten deltats ut och samlats in. 

Förutsättningarna för pigga och alerta respondenter är därför goda.  Utöver dessa överväganden har 

en pilotstudie genomförts i syfte att ytterligare stärka reliabiliteten. Pilotstudien resulterade i mindre 

korrigeringar av ett antal frågeställningar med avsikt att öka tillförlitligheten och minimera 

bortfallet. 
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2.7 Validitet 

Som beskrivit ovan har enkäten utformats utifrån tidigare forskning på området med avseende på; 

syfte med studien, val av frågor, frågekaraktär och metod (Ibargoyen-Roteta et al. 2007; Lam et al. 

2011; Chulada et al. 2003; Kull et al. 2005; Kauffmann et al. 2002; Leynaert et al. 2001; Bodner et 

al. 1998; Heinrich et al. 1998; Community et al. 2007; ECRHS 2012; ISAAC 2012; Karolinska 

Institutet 2013). Detta skapar förutsättningar för en god generaliserbarhet och validitet. De 

bakgrundsfrågor som tagits med i studiens enkät har endast i ringa grad baserats på enkätfrågor från 

redan befintliga frågeformulär. I den grad det varit möjligt har frågor från befintliga enkäter 

efterliknats. Anledningen är att endast ett fåtal av de befintliga bakgrundsfrågor som noterats 

motsvarat studien frågeställningar. En orsak till detta är att studien mestadels grundar sig på 

vetenskapliga artiklar vilka inte bifogar de frågeformulär de använder sig av (Ibargoyen-Roteta et al. 

2007; Lam et al. 2011; Chulada et al. 2003; Kull et al. 2005; Kauffmann et al. 2002; Leynaert et al. 

2001; Bodner et al. 1998; Heinrich et al. 1998). Med anledning av detta har utformningen av 

bakgrundsfrågorna därför skett utifrån de resultat och klassificeringar som tidigare studier på 

området valt att göra (Ibargoyen-Roteta et al. 2007; Kull et al. 2005; Dimich-Ward et al. 2006).  

Detta stärker indirekt validiteten i de studiens bakgrundsfrågor. 

 

214 studenter deltog i studien med representation från första- till sistaårs elever från samtliga 

utbildningsprogram. Ett representativt urval bör likna den population som studerats i alla viktiga 

avseenden (Nationalencyklopedin 2013).  

 

Utöver detta har pilotstudien som genomförts i syfte att ytterligare stärka reliabiliteten även 

förbättrat generaliserbarheten för resultaten i undersökningen. 

  



22 

 

3. Resultat 

Av totalt 214 respondenter uppgav 100 st. (47 %) att det hade någon form av allergiska besvär, 63 

respondenter (29 %) uppgav sig vara diagnosticerad allergisk. 

 

Tabell 3. DESKRIPTIV DATA (kategoriska variabler) 

Fråga 
Diagnosticerad allergisk Ej diagnosticerad Samtliga respondenter 

Svar Andel Svar Andel Svar Andel 
1. Har du varit eller är du allergisk 

mot något? 
- Ja, Pollen 32% - Nej, inget 73% - Nej, inget 38% 

2. Har någon av dina föräldrar 
liknande allergi? 

- Ja 57% - Nej 61% - Nej 51% 

4. Vilken/vilka metoder användes 
då diagnosen ställdes? 

- Prickt. 
Pollena. 

46%         

5. Har någon av dina föräldrar en 
liknande diagnos? 

- Nej 58%         

7. Vilken plats har du i syskonska-
ran? 

- 1 44% - 1 42% - 1 43% 

8. Har du delat rum med minst en 
familjemedlem under fem år eller 

mer av din barndom (< 18 år)? 
- Nej 63% - Nej 60% - Nej 60% 

9. Har du regelbundet blivit expo-
nerad för pälsdjur under minst fem 

år av din barndom (< 18 år)? 
- Nej 56% - Ja 57% - Ja 53% 

10. I vilken uträckning våttorkades 
ert hem under större delen av din 

barndom (< 18 år)? 

- ≥ En gång i 
veckan 

42% 
- Varje må-

nad 
37% 

- Varje må-
nad 

35% 

11. Har du haft återkommande 
problem med fuktskador eller 

mögel i ditt hem under din barn-
dom (< 18 år)? 

- Nej 95% - Nej 97% - Nej 97% 

12. Har du regelbundet under 
minst fem år av din barndom (< 18 
år) blivit exponerad för cigarettrök 

i hemmet? 

- Nej 81% - Nej 88% - Nej 86% 

13. Har din mamma rökt under 
tiden hon väntade dig eller under 

den tid du ammades? 
- Nej 87% - Nej 96% - Nej 93% 

14. I vilken utsträckning har du 
blivit ammad under din barndom 

(< 18 år)? 

- 1 - 12 må-
nader 

45% 
- 1 - 12 må-

nader 
55% 

- 1 - 12 må-
nader 

52% 

16. Hur skulle du beskriva din fa-
miljs inkomst under större delen av 

din barndom (< 18 år)? 

- Medelink. 
Familj 

62% 
- Medelink. 

Familj 
67% 

- Medelink. 
Familj 

67% 

17. Var har du bott större delen av 
din barndom (< 18 år)? 

- I en tätort 44% - På landet 39% - I en tätort 40% 

18. Hur har du bott större delen av 
din barndom (< 18 år)? 

- Enfamiljs-
hus 

57% 
- Enfamiljs-

hus 
61% 

- Enfamiljs-
hus 

59% 

19. Har någon av dina föräldrar 
högskoleutbildning? 

- Ja en 39% - Ja en 40% - Ja en 40% 

Redovisning av de alternativ majoriteten av respondenterna valt med avseende på diagnosticerade-, ej 
diagnosticerade- och samtliga respondenter. 
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Merparten av respondenterna med en allergisk diagnos uppgav sig ha pollenallergi. Merparten av 

respondenterna utan någon diagnos uppgav att de inte led av någon typ av allergi (se fråga 1). 

 

Den vanligast förekommande läkarundersökning som respondenterna med en allergisk diagnos 

genomgått pga. sina allergiska besvär var pricktest för pollenallergi (se fråga 4). 

 

Den största andelen av respondenter utan någon allergisk diagnos uppgav sig ha blivit exponerad 

för pälsdjur regelbundet under sin barndom. Merparten av respondenter i gruppen med en allergisk 

diagnos uppgav sig däremot inte ha blivit regelbundet exponerad för pälsdjur under barndomen (se 

fråga 9).  

 

Merparten av respondenterna med en allergisk diagnos har uppskattat att deras hem våttorkades en 

gång i veckan eller oftare under större delen av barndomen. De flesta respondenter utan någon 

allergisk diagnos uppskattade omfattningen av våttorkande till en gång i månaden (se fråga 10). 

 

Den genomsnittliga åldern för mödrarna till respondenterna med en allergisk diagnos vid deras 

födsel var 28 år, motsvarande medeltal för mödrarna till respondenterna utan någon allergisk 

diagnos var 30 år (se fråga 15). 

 

Majoriteten av respondenterna utan en allergisk diagnos angav sig ha bott större delen av sin 

barndom på landet. Majoriteten av respondenterna med allergisk diagnos angav sig istället ha bott i 

en tätort eller i ett större samhälle under merparten av sin barndom (se fråga 17). 

Tabell 4. DESKRIPTIV DATA (kontinuerliga variabler) 

Fråga 

Diagnosticerad aller-
gisk 

Ej diagnosticerad Samtliga respondenter 

Medelvärde: Typvärde: Medelvärde: Typvärde: Medelvärde: Typvärde: 

Ålder 23,65 21 23,36 21 23,43 21 

6. Hur många syskon har du? 1,67 1 1,71 1 1,68 1 

7. Vilken plats har du i syskon-
skaran? 

1,92 1 1,89 1 1,90 1 

15. Hur gammal var din 
mamma när du föddes? 

28,16 31 29,88 30 29,37 30 

Redovisning av medel- och typvärde för respondenternas svar med avseende på diagnosticerade-, ej dia-
gnosticerade- och samtliga respondenter. 
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Tabell 5. BIVARIATA SAMBAND - Hygienhypotesen (kategoriska v., Pearson Chi-square) 

Bakgrundsfaktor Svar 
Andel diagnos-
ticerade aller-

giker 

Andel ej dia-
gnosticerade 

Totalt antal 
respondenter 

p-värde 
(baserad på 
förväntad 

svarsfrekvens) 

6.2 Har du fler än ett syskon? 
Ja 43% 54%   

> 0,05 
Nej 57% 46%   

Totalt antal respondenter   63 146 209 av 214   

7.2 Har du minst ett äldre syskon? 
Ja 56% 58%   

> 0,05 
Nej 44% 42%   

Totalt antal respondenter   63 147 210 av 214   

8. Har du delat rum med minst en 
familjemedlem under fem år eller 

mer av din barndom (< 18 år)? 

Ja 37% 41%   
> 0,05 

Nej 63% 59%   

Totalt antal respondenter   62 144 206 av 214   

16.2 Var din familj medelinkomst-
tagare eller lägre? 

Ja 79% 84%   
> 0,05 

Nej 21% 16%   

Totalt antal respondenter   61 143 204 av 214   

16.3 Var din familj låg- eller hög-
inkomsttagare? 

Ja (låg-
ink.t.f) 

43% 51%   

> 0,05 
Nej (hög-

ink.t.f) 
57% 49%   

Totalt antal respondenter   23 47 70 av 214   

16.4 Var din familj låginkomstta-
gare under större delen av din 

barndom (< 18 år)? 

Ja 16% 17%   
> 0,05 

Nej 84% 83%   

Totalt antal respondenter   61 143 204 av 214   

17.2 Har du bott på landet eller i 
en större stad under större delen 

av din barndom (<18 år)? 

Ja (land) 39% 63%   
0,06 

Nej (stad) 61% 37%   

Totalt antal respondenter       69 av 214   

18.2 Har du bott i ett flerbostads-
hus eller i ett enfamiljshus under 

större delen av din barndom (< 18 
år)? 

Ja 
(flerb.h.) 

43% 39%   
> 0,05 

Nej 
(enf.h.) 

57% 61%   

Totalt antal respondenter   46 71 117 av 214   

19.2 Har ingen av dina föräldrar 
högskoleutbildning? 

Jo 29% 23%   
> 0,05 

Nej 71% 77%   

Totalt antal respondenter   62 146 208 av 214   

Redovisning av fördelningen över svaren för de diagnosticerade respondenterna i jämförelse med de ej 
diagnosticerade- respondenterna för frågor kopplade till hygienhypotesen. 
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Majoriteten av respondenterna utan en allergisk diagnos har uppgett att de har fler än ett syskon 

medan majoriteten av de diagnosticerade respondenterna uppgett att de har ett syskon eller mindre. 

Tabell 6 avslöjar att medelvärdet (avrundat till en decimal) för antal syskon mellan de båda 

grupperna inte skiljer sig åt. Sambandet för antal syskon med förekomsten av en allergisk diagnos 

är inte signifikant (se fråga 6 & 6.2). 

 

Av samtliga respondenter uppgav majoriteten att de var förstfödd, plats 1 i syskonskaran hade dock 

endast enkel majoritet (< 50 %) i relation till övriga svarsalternativ (se tabell 3, fråga 7). Den 

absoluta majoriteten av samtliga respondenter (> 50 %) har däremot mer än ett äldre syskon. Tabell 

5 avslöjar att medelvärdet (avrundat till en decimal) för plats i syskonskaran mellan de båda 

grupperna av respondenter inte skiljer sig åt. Sambandet för plats i syskonskaran med förekomsten 

av en allergisk diagnos är inte signifikant (se tabell 5, fråga 7.2). 

 

En något större andel av respondenterna utan en allergisk diagnos har i jämförelse med de 

diagnosticerande respondenterna angett att de delat rum med minst en familjemedlem under fem år 

eller mer av sin barndom. Skillnaden mellan de båda grupperna av respondenter är inte signifikant 

(se fråga 8). 

 

Majoriteten av respondenterna med en allergisk diagnos bedömde deras familj som 

höginkomsttagare, majoriteten av respondenterna utan någon diagnos bedömde deras familj som 

låginkomsttagare. Skillnaden mellan de båda grupperna av respondenter är inte signifikant (se fråga 

16.3). 

 

Nästan dubbelt så stor andel av respondenterna med en allergisk diagnos har angett att de spenderat 

större delen av sin barndom i en större stad. På motsvarande sätt har närmare den dubbla andelen av 

Tabell 6. BIVARIATA SAMBAND - Hygienhypotesen (kontinuerliga variabler, t-test) 

Bakgrundsfaktor 

Diagnosticerad allergisk Ej diagnosticerad 
p-

värde: 
Medelvär-

de: 
Standardavikel-

se: 
Medelvär-

de: 
Standardavikel-

se: 

6. Hur många syskon har du? 1,67 1,15 1,71 0,88 > 0,05 

7. Vilken plats har du i syskonska-
ran? 

1,92 1,20 1,89 0,92 > 0,05 

Redovisning av medelvärde, typvärde och signifikansnivå för respondenternas svar med avseende på dia-
gnosticerade- och ej diagnosticerade respondenter för frågor kopplade till hygienhypotesen. 
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respondenterna utan någon allergisk diagnos uppgett att de spenderat merparten av sin barndom på 

landet (se fråga 17.2). Sambandet är inte statistiskt säkerställt (p-värde: 0,06). 

En något större andel av respondenterna med en allergisk diagnos har angett att någon av deras 

föräldrar har högskoleutbildning i jämförelse med gruppen ej diagnosticerade respondenter. 

Skillnaden mellan de båda grupperna av respondenter är inte signifikant (se fråga 19.2). 

 

Tabell 7. BIVARIATA SAMBAND - Övriga frågor (kategoriska v., Pearson Chi-square) 

Bakgrundsfaktor Svar 
Andel diagnosti-
cerade allergi-

ker 

Andel ej dia-
gnosticerade 

Totalt antal 
respondenter 

p-värde 
(baserad på 
förväntad 

svarsfrekvens) 

1.2 Har uppgett sig ha någon form av 
allergiska besvär 

Ja 92% 27%   
< 0,05 

Nej 8% 73%   

Totalt antal respondenter   63 147 210 av 214   

2. Har någon av dina föräldrar liknande 
allergiska besvär? 

Ja 57% 39%   
> 0,05 

Nej 43% 61%   

Totalt antal respondenter   56 41 97 av 214   

4.2 Har diagnosen/diagnoserna ställts 
utifrån blodprov eller endast pricktest? 

Ja (blod-
prov) 

40% 0%   
> 0,05 

Nej (prick-
test) 

60% 0%   

Totalt antal respondenter   55 2 55 av 214   

5. Har någon av dina föräldrar en lik-
nande diagnos? 

Ja 42% 0%   
> 0,05 

Nej 58% 0%   

Totalt antal respondenter   57 0 57 av 214   

9. Har du regelbundet blivit exponerad 
för pälsdjur under minst fem år av din 

barndom (< 18 år)? 

Ja 44% 57%   
0,091 

Nej 56% 43%   

Totalt antal respondenter   63 147 210 av 214   

10.2 Våttorkades ert hem en gång i 
veckan eller oftare? 

Ja 57% 40%   
0,055 

Nej 43% 60%   

Totalt antal respondenter   46 113 159 av 214   

11. Har du haft återkommande pro-
blem med fuktskador eller mögel i ditt 

hem under din barndom (< 18 år)? 

Ja 5% 3%   
> 0,05 

Nej 95% 97%   

Totalt antal respondenter   63 146 209 av 214   

12. Har du regelbundet under minst 
fem år av din barndom (< 18 år) blivit 
exponerad för cigarettrök i hemmet? 

Ja 19% 12%   
> 0,05 

Nej 81% 88%   

Totalt antal respondenter   63 145 208 av 214   

13.2 Har din mamma rökt under gravi-
diteten eller under tiden du ammades? 

Ja 11% 4%   
0,054 

Nej 89% 96%   

Totalt antal respondenter   63 146 209 av 214   

14.2 Har du blivit ammad mer än 12 
månader? 

Ja 18% 8%   
0,088 

Nej 82% 92%   

Totalt antal respondenter   39 90 129 av 214   

15.2 Var din mamma under 29 år när 
du föddes? 

Ja 52% 42%   
> 0,05 

Nej 48% 58%   

Totalt antal respondenter   62 146 208 av 214   
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Redovisning av fördelningen över svaren för de diagnosticerade respondenterna i jämförelse med de ej diagnosti-
cerade- respondenterna. 

 

Den absoluta majoriteten av respondenterna som uppgett att de har någon typ av allergiska besvär 

har även uppgett sig ha en eller flera allergiska diagnoser. Majoriteten av respondenterna utan 

någon allergisk diagnos har uppgett att de inte har någon form av allergiska besvär (se fråga 1.2). 

Sambandet är statistiskt säkerställt (p-värde: < 0,05). 

 

Majoriteten av de diagnosticerade respondenterna har minst en förälder som har någon form av 

allergiska besvär, majoriteten av respondenterna utan någon allergisk diagnos har föräldrar utan 

några allergiska besvär. Skillnaden mellan de båda grupperna är inte signifikant (se fråga 2). 

 

Majoriteten av de diagnosticerade respondenterna diagnosticerades utifrån pricktest (se fråga 4.2). 

 

Majoriteten av de diagnosticerade respondenterna uppgav inte att någon av deras föräldrar hade en 

liknande allergisk diagnos. För gruppen av ej diagnosticerade respondenter har lika stor andel en 

förälder med en allergisk diagnos som utan. Skillnaden mellan de båda grupperna av respondenter 

är inte signifikant (se fråga 5). 

 

Majoriteten av respondenterna utan någon allergisk diagnos har angett att de har exponerats för 

pälsdjur under barndomen medan majoriteten av respondenterna med en allergisk diagnos uppgett 

det motsatta (se fråga 9). Sambandet är inte statistiskt säkerställt (p-värde: 0,091). 

Majoriteten av respondenterna med en allergisk diagnos har angett att deras hem våttorkades en 

gång i veckan eller oftare under större delen av deras barndom medan majoriteten av 

respondenterna utan någon allergisk diagnos uppgett att deras hem våttorkades mer sällan (se fråga 

10.2). Sambandet är inte statistiskt säkerställt (p-värde: 0,055). 

 

Mer än dubbelt så stor andel av de diagnosticerade respondenterna svarade att deras mor rökte 

Tabell 8. BIVARIATA SAMBAND - Övriga frågor (kontinuerliga variabler, t-test) 

Bakgrundsfaktor 

Diagnosticerad allergisk Ej diagnosticerad 
p-

värde: 
Medelvär-

de: 
Standardavikel-

se: 
Medelvär-

de: 
Standardavikel-

se: 

15. Hur gammal var din mamma 
när du föddes? 

28,26 5,05 29,88 5,15 0,038 

Redovisning av medelvärde, typvärde och signifikansnivå för respondenternas svar med avseende på dia-
gnosticerade- och ej diagnosticerade respondenter. 
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under graviditeten eller under tiden de ammades i jämförelse med motsvarande grupp respondenter 

utan någon allergisk diagnos (se fråga 13.2). Sambandet är inte statistiskt säkerställt (p-värde: 

0,054). 

 

Mer än dubbelt så stor andel av de diagnosticerade respondenterna svarade att de ammades mer än 

12 månader i jämförelse med motsvarande grupp respondenter utan någon allergisk diagnos (se 

fråga 14.2). Sambandet är inte statistiskt säkerställt (p-värde: 0,088). 

 

Majoriteten av respondenterna med en allergisk diagnos har en mor som var under 29 år vid födseln 

i jämförelse med majoriteten av respondenterna utan en allergisk diagnos. Tabell 8 avslöjar att 

medelvärdet för mödrarnas ålder vid födseln var 28,3 år för respondenterna med en allergisk 

diagnos respektive 29,9 år för respondenterna utan någon diagnos (se fråga 15, 15.2). Skillnad i 

medelålder mellan de båda grupperna är signifikant (p-värde: 0,038). 

 

4. Analys 

Den främsta orsaken till den ökade förekomsten av allergiska sjukdomar som Strachan refererar till 

då han myntar hygienhypotesen är trenden med allt mindre familjer (Strachan 1989). Sambandet för 

antalet syskon med förekomsten av en allergisk diagnos visade sig inte vara signifikant för denna 

studie, resultatet ger således inte stöd åt hygienhypotesen. Trots att resultatet för detta samband inte 

var statistiskt säkerställt visar en närmare analys att majoriteten av respondenterna med en allergisk 

diagnos angav att det hade färre än ett syskon medan majoriteten av respondenterna utan någon 

allergisk diagnos angav sig ha fler än ett syskon. Sambandet för antalet äldre syskon med 

förekomsten av en allergisk diagnos följer däremot inte samma mönster. Både majoriteten av 

respondenterna med en allergisk diagnos och majoriteten av de ej diagnosticerade respondenterna 

angav att det hade mer än ett äldre syskon. En något större andel av de ej diagnosticerade 

respondenterna angav dock att det hade fler än ett syskon. Sambandet mellan förekomsten av äldre 

syskon och förekomsten av en allergisk diagnos är trots allt inte signifikant. Resultaten för 

sambandet mellan familjestrukturen och förekomsten av en allergisk diagnos är inte signifikanta 

och ger således inget stöd åt hygienhypotesen. Fördelningen av svaren på frågorna rörande 

familjestrukturen är trots allt i linje med hygienhypotesen. 

 

Då David P Strachan publicerade sin artikel ”Hay fever, hygiene, and household size” i vilken han 

offentliggör ”the hygiene hypothesis” behandlar han inte den socioekonomiska statusen som en 

möjlig orsak till den ökade förekomsten av allergier. Antag att Strachan menade att trenden med den 
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minskande familjestorleken och den förbättrade personliga hygienen delvis var ett resultat av den 

ökade levnadsstandarden och den generellt sätt förhöjda socioekonomiska statusen. Resultatet för 

sambandet mellan familjens inkomst och förekomsten av en allergisk diagnos ger i det fallet inget 

stöd åt hygienhypotesen. Antagandet bygger på uppfattningen att en ökad socioekonomisk status 

generellt leder till förbättrad hygien (Omran 2009).  

 

Skillnaden mellan de båda grupperna av respondenter för frågeställningen rörande familjens 

inkomst är inte signifikant. Majoriteten av respondenterna med en allergisk diagnos bedömde dock 

deras familj som höginkomsttagare i jämförelse med majoriteten av respondenterna utan någon 

diagnos, vilka istället bedömde deras familj som låginkomsttagare. Skillnaden är marginell men i 

linje med hygienhypotesen och resultat från tidigare studier på området (Addo Yobo et al. 1997; 

Broder et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998; Williams et al. 1994).  

 

Resultaten för sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå med förekomsten av en allergisk 

diagnos är även de i linje med hygienhypotesen. En något större andel av respondenterna med en 

allergisk diagnos angav att någon av deras föräldrar hade högskoleutbildning i jämförelse med 

gruppen ej diagnosticerade respondenter. Skillnaden mellan de båda grupperna av respondenter var 

dock inte signifikant och sambandet för föräldrarnas utbildningsnivå kan således inte sägas ge stöd 

åt hygienhypotesen.  

 

Resultatet för sambandet mellan diagnosticerad allergi och vart respondenten bott under större delen 

av barndomen följer samma mönster. Utfallet för detta samband kan dock sägas ge ett indirekt stöd 

åt hygienhypotesen i en något högre grad. Nästan dubbelt så stor andel av respondenterna med en 

allergisk diagnos angav att de spenderat större delen av sin barndom i en större stad i jämförelse 

med övriga respondenter. På motsvarande sätt har nästan dubbelt så stor andel av respondenterna 

utan någon allergisk diagnos uppgett att de spenderat merparten av sin barndom på landet (p-värde: 

0,06). Antagandet att denna tendens indirekt ger stöd åt hygienhypotesten bygger på uppfattningen 

om att en uppväxt i en större stad, bättre stämmer överens med den förbättring av levnadsstandarden 

som Strachan refererar till, än vad en uppväxt på landet gör (Strachan 1989). 

 

Då David P Strachan myntar hygienhypotesen refererar han till de minskade möjligheterna till 

infektionsspridning människor emellan som en förklaring till den allt högre förekomsten av 

allergiska sjukdomar (Strachan 1989). Den dokumenterat skyddande effekten mot allergiska 

sjukdomar som en följd av att leva tätt inpå andra människor ger stöd åt hygienhypotesen (Bråbäck 

et al. 1995). En något större andel av respondenterna utan en allergisk diagnos angav att de delat 
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rum med minst en familjemedlem under fem år eller mer av sin barndom i jämförelse med de 

diagnosticerande respondenterna. Resultatet är i linje med tidigare forskning men skillnaden mellan 

de båda grupperna av respondenter är inte signifikant. 

 

Resultaten för sambandet mellan en diagnosticerad allergi och i vilken grad ens hem våttorkades 

under barndomen ger indirekt stöd åt hygienhypotesen. Den förbättring av hygienen som Strachan 

refererar till då han försöker förklara orsaken till den allt högre förekomsten allergiska sjukdomar 

stämmer överens med resultatet för sambandet mellan en diagnosticerad allergi och omfattningen av 

våttorkandet (Strachan 1989). Majoriteten av respondenterna med en allergisk diagnos angav att 

deras hem våttorkades en gång i veckan eller mer under deras barndom medan majoriteten av 

respondenterna utan någon diagnos uppgett att deras hem våttorkades mer sällan. Denna tendens 

bekräftar bilden av en utveckling mot en allt mer steril miljö. Sambandet uppvisar ett lågt p-värde 

men är inte signifikant (p-värde: 0,055). Detsamma gäller sambandet för exponering av pälsdjur 

under barndomen. Majoriteten av respondenterna utan någon allergisk diagnos har angett att de har 

exponerats för pälsdjur under barndomen medan majoriteten av respondenterna med en allergisk 

diagnos uppgett det motsatta. Sambandet är inte statistiskt säkerställt men tendensen är värd att 

notera (p-värde: 0,091). Detta resultat bekräftar ytterligare bilden av en utveckling mot en mer steril 

miljö och ger dessutom ett indirekt stöd åt Hygien-hypotesen. 

 

5. Diskussion 

”I svenska intervjuundersökningar har nära 40 % av den vuxna befolkningen uppgivit sig ha 

allergiska besvär, och bland unga vuxna anser sig omkring hälften ha sådana besvär.” (Wigzell 

2012). Av totalt 214 respondenter uppgav 100 st. (47 %) att de hade någon form av allergiska besvär. 

Resultaten över förekomsten av allergiska besvär för denna studie stämmer väl överens med 

tidigare forskning och bekräftar bilden av det allt växande problemet med allergiska sjukdomar.  

 

Familjestruktur 

Flertalet vetenskapliga studier på området har funnit ett signifikant samband mellan förekomsten av 

allergier och familjestrukturen (Bernsen, de Jongste, et al. 2003; Strachan 2000; Strachan et al. 

1996; Von Mutius et al. 1994). Trenden av fördelningen över svaren på frågorna rörande det totala 

antalet syskon och antalet äldre syskon (variabel 6.2 och 7) för de diagnosticerade och de ej 

diagnosticerade respondenterna ger ett visst stöd åt detta samband. Sambandet mellan 

familjestrukturen och förekomsten av en allergisk diagnos visade sig dock inte vara signifikant för 

denna studie och kan därmed inte styrkas. I motsatts till en studie från Nederländerna utarbetat 
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under 2003 visar resultaten i denna studie att det totala antalet syskon var en mer betydelsefull 

faktor för förekomsten av en allergisk diagnos än antalet äldre syskon (Bernsen, Jongste, et al. 

2003). 

 

Socioekonomiska variationer 

Flera studier har påvisat ett samband mellan den socioekonomiska statusen och förekomsten av 

allergier. Allergisk snuva, astma, atopi och eksem visade sig vara signifikant associerad med en hög 

socioekonomisk status relaterad till inkomst, den egna och föräldrarnas utbildningsnivå samt 

boendemiljö (Addo Yobo et al. 1997; Broder et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998; 

Williams et al. 1994). Resultaten för sambandet mellan familjens inkomst och förekomsten av en 

allergisk diagnos har inte kunnat bekräftas i och med denna studie (Addo Yobo et al. 1997; Broder 

et al. 1974; Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998; Williams et al. 1994). Enkätfrågan rörande 

familjens inkomst var en av totalt tre frågeställningar utifrån vilket denna studie hade för avsikt att 

bestämma den socioekonomiska statusen (fråga 16, 17, 19, se bilaga 1). Inte heller någon av de 

andra två frågeställningarna kopplade till den socioekonomiska statusen visade sig vara signifikant 

relaterad till förekomsten av en allergisk diagnos. Trots detta angav nästan dubbelt så stor andel av 

respondenterna med en allergisk diagnos att de spenderat större delen av sin barndom i en större 

stad i jämförelse med respondenterna utan någon allergisk diagnos (p-värde: 0,06). Hösnuvans 

framväxt har ofta kallats den postindustriella revolutionens epidemi och utifrån denna beskrivning 

kan man anta att en uppväxt i en större stad är mer relaterad till allergins framväxt än vad en 

uppväxt på landet är (Strachan 1989; Emanuel 1988). Sambandet för boendemiljön (fråga 17, se 

bilaga 1) får därmed sägas ge ett visst stöd åt det tidigare kända sambandet för den 

socioekonomiska statusen med förekomsten av allergier. Sambandet för föräldrarnas 

utbildningsnivå följer samma mönster. Skillnaden mellan de båda grupperna av respondenter för 

frågan rörande utbildningsnivån är inte stor men ändå värd att notera. En något större andel av 

respondenterna med en allergisk diagnos har angett att någon av deras föräldrar har 

högskoleutbildning i jämförelse med de ej diagnosticerade respondenterna. Resultatet för 

sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och förekomsten av allergier är inte signifikanta 

men trots allt i linje med tidigare forskning på området (Addo Yobo et al. 1997; Broder et al. 1974; 

Gergen et al. 1987; Heinrich et al. 1998; Williams et al. 1994). 

 

Amning 

Flera studier har gett indikationer på att amning under den tidiga barndomen har en skyddande 

effekt mot en rad olika allergiska besvär (Chulada et al. 2003; Hide & Guyer 1981; Kull et al. 2002; 
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Kull et al. 2005; Kull et al. 2004). Detta samband har inte kunnat bekräftas i och med denna studie. 

Sambandet mellan i vilken utsträckning respondenterna angett att de ammades under den tidiga 

barndomen med förekomsten av en allergisk diagnos visade sig inte vara signifikant. Mer än 

dubbelt så stor andel av de diagnosticerade respondenterna svarade att de ammades mer än 12 

månader i jämförelse med motsvarande grupp respondenter utan någon allergisk diagnos (p-värde: 

0,088). Detta talar emot tidigare forskning på området (Chulada et al. 2003; Hide & Guyer 1981; 

Kull et al. 2002; Kull et al. 2005; Kull et al. 2004). Resultatet för detta samband kan dock diskuteras. 

Det totala antalet respondenter som svarat att de ammades mer än 12 månader är lågt, detta gör att 

sambandet blir svårt att säkerställa statistiskt. 42% av respondenterna uppgav dessutom att dem inte 

hade någon aning om i vilken utsträckning de ammades vilket indikerar att frågan var svår att svara 

på och ytterligare försvagar dess reliabilitet. 

 

Exponering för allergener inomhus 
 

Uppgifter från flera håll tyder på att barn som exponeras för typiska allergener inomhus som 

kvalster, kackerlackor, djurmjäll samt passiv rökning och vissa typer av mögel löper högre risk att 

utveckla astma och andra typer av allergier (Arshad 2010; Lam et al. 2011; Ibargoyen-Roteta et al. 

2007). Sambanden för passiv rökning och exponering för mögel under barndomen i relation till 

förekomsten av en allergisk diagnos ger stöd åt tidigare forskning. Inget av resultaten når en 

signifikant nivå men fördelningen av respondenternas svar på frågorna rörande passiv rökning och 

en exponering för mögel följer samma mönster som motsvarande resultat i tidigare studier på 

området (Arshad 2010; Lam et al. 2011; Ibargoyen-Roteta et al. 2007; Bråbäck et al. 1995; Kull et 

al. 2004; Von Mutius et al. 1994). Sambandet mellan diagnosticerad allergi och en rökande moder 

under graviditeten eller under den tidiga barndomen visade sig dessutom samvariera hög grad. Mer 

än dubbelt så stor andel av de diagnosticerade respondenterna svarade att deras moder rökte under 

graviditeten eller under tiden de ammades i jämförelse med motsvarande grupp respondenter utan 

någon allergisk diagnos (p-värde: 0,054). Resultaten stämmer väl överens med vad tidigare studier 

presenterat för sambandet rörande en rökande moder (Kull et al. 2004; Bråbäck et al. 1995; Von 

Mutius et al. 1994). Sambanden för i vilken grad man exponerats för pälsdjur samt i vilken grad ens 

hem våttorkades under barndomen tycks istället tala emot tidigare forskning på området. 

Majoriteten av respondenterna med en allergisk diagnos har uppgett att deras hem våttorkades mer 

än en gång i veckan och att de inte exponerats för pälsdjur i någon större utsträckning under 

barndomen. Majoriteten av respondenterna utan någon allergisk diagnos har i jämförelse uppgett att 

de exponerats för pälsdjur i relativt hög utsträckning under barndomen samt att deras hem 

våttorkades mer sällan än så. I likhet med sambandet för moderns rökvanor uppvisade sambandet 
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för omfattningen av våttorkande under barndomen dessutom en relativt hög grad av tillförlitlighet 

(p-värde: 0,055). Tidigare forskningsresultat på området rörande en exponering för allergener 

antyder, i motsatts till resultatet rörande våttorkande för denna studie, att barn som exponeras för 

typiska allergener inomhus löper högre risk att utveckla astma och andra typer av allergier (Arshad 

2010; Lam et al. 2011; Ibargoyen-Roteta et al. 2007). En hygienisk miljö tycks således skydda mot 

utvecklandet av allergiska sjukdomar. Dessa forskningsresultat kan därför anses vara 

motsägelsefulla, inte minst med tanke på att hygienhypotesen fortfarande är den mest vedertagna 

hypotesen inom allergiforskningen (Strachan 2000). Motsägelsen vittnar om komplexiteten för den 

dramatiska ökningen av allergier och kan vara en förklaring till de inkonsekventa resultaten för 

dessa samband i och med denna studie samt i och med tidigare studierna på området (Arshad 2010; 

Lam et al. 2011; Ibargoyen-Roteta et al. 2007; Diette et al. 2007). 

 

Uppväxt på en bondgård 

Ingen av de totalt 214 respondenterna som deltog i studien har uppgett att de växt upp på en 

bondgård. Med anledning av detta kan denna studie varken styrka eller tillbakavisa det tidigare 

kända sambandet mellan en uppväxt på landet med förekomsten av allergier (Bernsen, de Jongste, 

et al. 2003; Strachan 2000; Strachan et al. 1996; Von Mutius et al. 1994; Bråbäck et al. 1995). En 

modifiering av enkätfråga 18 (se bilaga 1) med vilken studien avsåg bestämma uppväxtmiljön 

ligger till grund för ett betydande bortfall för denna frågeställning. Detta är en möjlig orsak till att 

ingen respondent uppgett att de växt upp på en bondgård. 

 

Moderns ålder  

Flertalet tidigare studier har tagit hänsyn till moderns ålder då de studerat förekomsten av allergier 

(Kull et al. 2002; Kull et al. 2004; Kull et al. 2005; Strachan et al. 1996). En engelsk studie från 

1996 visade att förekomsten av hösnuva var lägre bland barn från yngre mödrar (p-värde: 0,0001) 

(Strachan et al. 1996). Detta samband har inte kunnat bekräftas i och med denna studie. Resultaten 

av sambandet för moderns ålder med förekomsten av en allergisk diagnos visade sig istället peka åt 

motsatt håll. En majoritet av respondenterna med en allergisk diagnos hade en yngre moder än de ej 

diagnosticerade respondenterna. Skillnaden visade sig dock inte vara signifikant efter ett Pearson 

Chi-square-test för den kategoriska versionen av frågan rörande sambandet för moderns ålder (fråga 

15.2). Ett t-test av den ursprungliga frågan rörande moderns ålder (fråga 15) resulterade däremot i 

signifikans (p-värde: 0,038). Medelvärdet för mödrarnas ålder vid födseln var 28,3 år för 

respondenterna med en allergisk diagnos respektive 29,9 år för respondenterna utan någon diagnos. 

Detta resultat talar tvärt emot tidigare forskningsresultat (Strachan et al. 1996). Vad orsaken till de 
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inkonsekventa resultaten för detta samband kan bero på är svårt att svara på och något framtiden 

kanske får utvisa. En möjlig orsak kan vara studiens begränsade omfattning eller GIH som 

undersökningsobjekt. 
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Tendens 

De resultatmässiga underlaget för denna studie är relativt litet. På grund av detta krävs stora 

skillnader för att uppnå signifikans. Med ett större underlag skulle det således krävas mindre 

skillnader för att nå signifikanta skillnader. För studier likt denna är det därför motiverat att beakta 

även de resultatmässiga tendenserna. 

 

6. Slutsats 

Hygienhypotesen kan inte ge en övertygande förklaring till förekomsten av allergier bland 

studenterna vid Gymnastik & idrottshögskolan i Stockholm. Inget av resultaten för sambanden 

rörande familjestrukturen, den socioekonomiska statusen samt graden av trångboddhet visade sig 

vara signifikanta för denna studie. Den resultatmässiga trenden för dessa samband ger dock ett visst 

stöd åt hygienhypotesen.  

 

Inget av tidigare kända samband rörande förekomsten av allergier denna studie tagit i beaktande 

kunde ge en övertygande förklaring till förekomsten av allergier bland studenterna på GIH. Den 

resultatmässiga tendensen för merparten av sambanden överensstämmer dock med tidigare 

forskning. 

 

En äldre mor visade sig vara signifikant associerad med en minskad risk att ha en allergisk diagnos. 

Resultatet finner inget stöd i tidigare forskning och bör utredas mer grundligt. 
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Bilaga 1 – Enkät 

Enkätstudie – Allergi 

1. Har du varit eller är du allergisk mot något?  

Om inte ringa in siffran framför "Nej" och hoppa till fråga 3. 

1 Pollen (ex: trädpollen, gräspollen, ogräspollen)  

2 Pälsdjur (ex: katt, hund)  

3 Födoämnen (ex: nötter)  

4 Insekter (ex: getingstick)  

5 Kvalster (ex: via hus damm)  

6 Läkemedel (ex: antibiotika)  

7 Metall (ex: nickel)  

8 Mögel  

9 Nej, inget av detta eller något annat  

10 Annan allergi: …………………….  

2. Har någon av dina föräldrar liknande allergi?  

Om Ja fyll i vilken/vilka. 

1 Ja, ……………………………….  

2 Nej 

3. Har du fått en läkardiagnos för något av detta? Svara endast Ja om diagnosen gällt allergi ej 

överkänslighet/irritation.  

Om inte ringa in siffran framför "Nej" och hoppa till fråga 6. 

1 Ja, Pollenallergi eller Hösnuva (orsakat av: pollen, björk, gräs, gråbo, pälsdjur, kvalster etc, med symtom som näs-

täppa, rinnsnuva, nysattacker, klåda i näsa och ögon, andningsbesvär så som astma etc.)  

2 Ja, Astma (ej orsakad av pollen, pälsdjur eller kvalster, t.ex. ansträngningsastma)  

3 Ja, Eksem (ex: kontakteksem, böjveckseksem)  

4 Nej  

5 Övrigt: …………………………… 

4. Vilken/vilka metoder användes då diagnosen ställdes?  

Vid annan metod eller diagnos ringa in siffran framför ”Övrigt” och fyll i vilken. 

1 Pricktest för Pollenallergi/Hösnuva  

2 Blodprov för Pollenallergi/Hösnuva  

3 Pricktest Eksem  

4 Blodprov Eksem  

5 Övrigt:…………………………… 
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5. Har någon av dina föräldrar en liknande diagnos?                                                  

Om Ja fyll i vilken/vilka. 

1 Ja, …………………………………..  

2 Nej 

6. Hur många syskon har du? 

 

……………… 

 

7. Vilken plats har du i syskonskaran?  

Förstfödd = 1 

 

…………….. 

8. Har du delat rum med minst en familjemedlem under fem år eller mer av din barndom (< 18 år)? 

1 Ja  

2 Nej  

9. Har du regelbundet blivit exponerad för pälsdjur under minst fem år av din barndom (< 18 år)?  

1 Ja  

2 Nej 

10. I vilken uträckning våttorkades ert hem under större delen av din barndom (< 18 år)?  

Ringa in siffran framför det alternativ som bäst beskriver omfattningen. 

1 Tre ggr om året eller mer sällan  

2 Varje månad  

3 En gång i veckan eller oftare  

4 Jag har absolut ingen aning  

11. Har du haft återkommande problem med fuktskador eller mögel i ditt hem under din barndom (< 18 år)? 

1 Ja  

2 Nej  

12. Har du regelbundet under minst fem år av din barndom (< 18 år) blivit exponerad för cigarettrök i hemmet? 

1 Ja  

2 Nej  

13. Har din mamma rökt under tiden hon väntade dig eller under den tid du ammades?  

1 Ja  

2 Ja, både och  
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3 Nej  

14. I vilken utsträckning har du blivit ammad under din barndom (< 18 år)?  

Försök att uppskatta. 

1 Ingen  

2 1 - 12 månader  

3 > 12 månader 

4 Jag har absolut ingen aning 

15. Hur gammal var din mamma när du föddes? 

 

………………………. 

 16. Vilket alternativ representerar bäst din familjs inkomst under större delen av din barndom (< 18 år)? 

 

Alternativen är baserade på data från SCB för år 2000 då gränsen för en låginkomsttagare var ca: 13 000 

kr/månad & för en höginkomsttagare ca: 39 000 kr/månad. En medelinkomsttagare tjänade ca 26 000 kr/månad. 

Inkomst beräknas per familj & före skatt. 

1 Låginkomsttagande familj < 39 000 kr/månad år 2000 

(ex 1: den sammanlagda inkomsten för två inkomsttagare där minst en tjänar under medelinkomst, ex 2: inkomsten 

för en inkomsttagare som tjänar under gränsen för en höginkomsttagare) 

2 Medelinkomsttagande familj 39 000 - 65 000 kr/månad år 2000 

3 Höginkomsttagande familj > 65 000 kr/månad år 2000 

(ex: den sammanlagda inkomsten för två inkomsttagare där minst en är höginkomsttagare) 

17. Var har du bott större delen av din barndom (< 18 år)? 

1 I större stad (> 100 000 invånare) 

2 I en tätort eller i ett större samhälle (> 200 invånare & högst 200 m mellan husen) 

3 På landet  

18. Hur har du bott större delen av din barndom (< 18 år)?  

1 Flerbostadshus (lägenhet)  

2 Enfamiljshus (villa, radhus ...) 

3 Bondgård 

19. Har någon av dina föräldrar högskoleutbildning?  

1 Ja, en  

2 Ja, båda  

3 Nej 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

 

Missiv-brev 

 

Mitt namn är Rasmus Karlander och jag läser till idrott- & biologilärare och studerar min sista 

termin här på GIH. För tillfället skriver jag på min D-uppsats som kommer att handla om allergier. 

 

Syfte med min uppsats är att studera förekomsten av allergier hos GIH:s studenter och relatera det 

till tidigare kända samband för förekomsten av allergier. 

 

Enkätundersökningen är helt anonym och frivillig och kan avbrytas när som helst utan negativa 

följder. Resultaten kommer endast att publiceras i min D-uppsats här på GIH och det kommer inte 

vara möjligt att identifiera någon enskild respondent. 

 

Tänk igenom dina svar noggrant och svara ärligt. 

Det är viktigt att alla frågor besvaras för att undvika bortfall.  

Glöm inte att ringa in siffran framför det/de svarsalternativ som stämmer in på dig. 

 

Lycka till & tack för ditt deltagande! 

 

/ Rasmus 
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Bilaga 3 – Litteratursökning  

 

Syfte: Att undersöka förekomsten av allergier bland studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan 

i Stockholm och relatera det till faktorer som tidigare forskning på området visat påverka risken att 

utveckla allergiska sjukdomar. 

 

Frågeställningar: - Kan hygienhypotesen eller närmare bestämt sambanden för 

familjestrukturen, den socioekonomiska statusen och graden av trångboddhet förklara förekomsten 

av allergier bland studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan? 

 

- Kan förekomsten av allergier bland studenterna på Gymnastik & idrottshögskolan förklaras utifrån 

något av de tidigare kända sambanden för förekomsten av allergiska sjukdomar denna studie tagit i 

beaktande? 

 

Vilka sökord har du använt? 

 

Var har du sökt? 

 

Sökningar som gav resultat 

Allergi, Atopi, Hygiene, Familysize, Socioeconimic status, Breast feeding, Childhood, Infection, 

Exposure, Factors, Allergen, Childhood, Prevalence, Clean, Farm, Livestock, Pet, Asthma 

Allergy, Hygienhpotesen, Epidemic, Western, World, Internation, Variation etc. 

PubMed, Google Scholar, Google samt Nationalencyklopedin 

 

PubMed: Allergy + Factors, + Variations, + Hygiene, + Childhood, + Infection, + Exposure, + 

Farm, + International, + Prevalence, + Pet, + Farm, Socioeconomic status, + Infections, + Fami-

ly size   

 

Google Scholar: då den fullständiga versionen av en originalartikel inte har hittats har titeln ko-

pierats och används som sökord i Google Scholar. 

 

Google: har använts till sökningar på definitioner av olika begrepp. 

 

NE: Citerat definitioner och beskrivningar av olika begrepp och fackuttryck 
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Kommentarer 

PubMed har fungerat mycket bra och det har varit lätt att finna relevanta artiklar. Funktionen 

”related articles” har bedragit till många uppslag och intressanta studier. Då en artikel inte har 

varit tillgänglig har den oftast kunna få fram med hjälp av Google Scholar.  

 


