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Titel Att leva med glutenintolerans - en intervjustudie 
  
Författare   Anna Andersson 
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Handledare  Gun Paulsson, universitetslektor 
 
Tid  Våren 2006 
 
Sidantal  25 
 
Nyckelord Celiaki, innehållsanalys, intervjuer, livskvalité, social inverkan 
 
Sammanfattning Syftet med föreliggande studie var att ur ett folkhälsoperspektiv 

beskriva hur individer med celiaki upplever sin livssituation. 
Intervjuer genomfördes med 14 individer med celiaki och 
analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Tre 
kategorier som beskrev människor med celiaki och deras syn på 
sin livssituation framkom: Oförstående omgivning, att övervinna 
hinder och begränsad tillgänglighet. Dessa utgör tillsammans två 
subteman: Anpassning till sjukdom och begränsande omgivning. 
De två subteman bildar i sin tur det övergripande huvudtemat: 
Tillvarons sociala betydelse i ett kontinuerligt samspel mellan 
individ och omgivning. Hur informanterna upplevde sin 
livssituation berodde i stor utsträckning på hur individen hanterade 
sociala situationer, tillgänglighet av glutenfria produkter på 
marknaden, samt de begränsningar som uppstod i situationer 
utanför hemmet. Hur människor i omgivningen visade på 
förståelse, kunskap och respekt ansågs också inverka, men också 
hur individen själv kunde acceptera och hantera sin sjukdom. En 
konklusion av studien är att det måste göras tillräckliga insatser för 
att alla som lider av celiaki ska få möjlighet att delta socialt utan 
att uppleva svårigheter. Det kan också vara en anledning till att 
syna det merarbete och de merkostnader som föreligger glutenfri 
kost. För att detta ska bli möjligt krävs utbildning och information 
till allmänheten, men framförallt till personal inom livsmedels- och 
restaurangbranschen.  
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Abstract The aim of this study was to describe life experiences of 

individuals with celiac disease from a public health aspect. 
Interviews conducted with fourteen individuals with celiac disease  
were analyzed with qualitative content analysis. Three categories 
describing their views on life emerged: Unsympathetic 
surroundings, to overcome obstacles and restricted availablility. 
Together these categories contstitute two sub themes: Adjustment 
to disease and limited surroundings. The sub themes constitute a 
main theme: Impact on social life in a continuously interplay with 
individuals and people in the surroundings. The way the 
individuals experienced their quality of life depended largely on 
strategies in social situations, accessibility to gluten free products 
and the limitations that arose during events outside the home. The 
manner in which people in the surroundings expressed 
understanding, knowledge and respect was a contributing factor to 
how the individual experienced his/her disease. A conclusion of 
the study was that it is imortant to make a sufficient effort to give 
all people with celiac disease an opportunity to participate wihout 
inconvenience in a social enironment. To make this possible, 
education and information for the public is of great importance, 
but especially for restaurant staff and employees in the food sector. 
There is also reason to examine the extra work and costs 
associated with a gluten free diet.  
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INTRODUKTION 
 

Att mat och dryck är livsnödvändigt är inte något nytt, men för många är det också utan 

tvekan en viktig del i sociala sammanhang. Idag är födoämnesallergi inte något främmande 

för oss. Kosten som utlösande eller bidragande faktor till ohälsa blir allt vanligare och 

uppmärksammat eftersom det i allra högsta grad berör folkhälsan (Hallert et al., 1995). 

Allergi och annan överkänslighet är en sammanfattande beteckning för symtom som orsakas 

av ämnen i vår omgivning som människan vanligtvis tål. Termen allergi innebär specifikt 

reaktioner där immunologiska mekanismer i kroppen är inblandade (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Celiaki är en födoämnesallergi som gör att matsmältningen inte fungerar normalt, eftersom 

tunntarmens slemhinna skadas av gluten i maten. Celiaki eller glutenallergi som det också 

kallas, har med åren visat sig vara så vanlig att det utgör en folksjukdom och utvecklingen 

inom området har varit intensiv. Dessutom har kunskapen fördjupats och tillkomsten av allt 

bättre analyser och blodprover har skapat möjligheter att lättare och tidigare upptäcka barn 

och vuxna med celiaki (Hallert et al., 1995). Idag indikerar studier (Hoffenberg et al., 2000, 

Ventura et al., 2001, Andersson, A., 2002) att det finns ett positivt samband mellan miljö och 

ärftlighet för att utveckla sjukdomen. Många lider dessutom symtomfritt av sjukdomen och en 

stor del av denna målgrupp är människor som har genetiska förutsättningar för sjukdomen 

(Maki och Holm, 1991).  

 

Celiaki är inte lika uppmärksammat utomlands som i Sverige. Mycket tyder dock på att 

celiaki ändå kan vara lika vanligt i två grannländer, men yttra sig på olika sätt. Exempel på 

detta är Danmark där befolkningen har samma förekomst av ”celiaki-antikroppar” som i 

Sverige, men ändå har mycket lägre frekvens av typisk celiaki (Hallert et al., 2005). Sverige 

har till skillnad från sina grannländer en mycket hög frekvens av diagnostiserad celiaki, till 

exempel sex gånger fler diagnostiserade fall än Finland och 30-40 gånger fler än Danmark 

(Bengtsson och Eriksson, 2003). Det finns därför mycket som tyder på att val av livsmedel 

och kostvanor utgör två betydelsefulla faktorer som påverkar hur celiaki yttrar sig i olika 

befolkningar. Populationsundersökningar tyder på att vart hundrade barn och vuxen i Europa 

kan ha typiska celiakiförändringar i tarmslemhinnan (McLoughlin et al., 2003). För övriga 

delar av världen är siffran okänd, men kan sannolikt uppgå till en procent, speciellt i områden 
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där maten baseras på gluten och där befolkningen har passande arvsanlag (Högberg et al., 

2003).  

 

Celiaki har således länge varit ett sällsynt tillstånd i Sverige. Det var först på 1960-talet som 

det genom undersökningar visade sig vara vanligt. Under 1970-talet ökade antal fall av celiaki 

markant, vilket medförde ett ökat intresse för att se om tidig glutenintroduktion i barns kost 

hade betydelse för sjukdomens uppkomst eller inte (Kelly et al., 1990). Under denna tid kom 

också de första biopsibaserade studierna som visade en frekvens på cirka en per 1000 födda 

barn (Bengtsson och Eriksson, 1996). Under 1990-talet började man tala om celiaki som en 

epidemi bland barn i Sverige. Diagnosen var svårare att ställa på en vuxen eftersom det 

saknades möjligheter att diagnostisera de antikroppar som förknippas med celiaki. Det 

framkom däremot senare att förekomsten av celiaki var minst lika vanlig bland vuxna som 

bland barn (Hallert et al., 2005).  

 

I takt med att celiaki blivit allt mer vanligt har behovet av forskning med fokus på 

hälsoproblem relterade till celiaki också ökat (Andersson, 2002). Individer med celiaki 

påverkas såväl fysiskt som psykiskt, men också socialt (Sverker et al., 2005, Hallert et al., 

2003). Tidigare forskning (Ciacci et al., 2002) har visat på betydelsen av att ta hänsyn till 

psykosociala spekter vid behandling mot celiaki. 

 

Syftet med föreliggande studie var att ur ett folkhälsoperspektiv beskriva hur individer med 

celiaki upplever sin livssituation. 
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BAKGRUND 

Glutenallergi och dess symtom 
Allergier och annan överkänslighet har i västvärlden ökat kraftigt de senaste decennierna. 

Miljö och ärftlighet är två faktorer som pekas ut som troliga bakomliggande orsaker till 

uppkomsten (Socialstyrelsen, 2005). Celiaki utgör inget undantag beträffande genetiska 

förutsättningar att utveckla celiaki (Maki och Holm 1991, Andersson, 2002). Incidensen för 

att drabbas av celiaki är stor om det finns en nära släkting som har sjukdomen. En prevalens 

på 10 % har diskuterats, men studier visar ändå på en något lägre prevalens (Ivarsson, 2001). 

Idag drabbas både barn och vuxna av sjukdomen och i ett flertal studier har det visat sig att 

det kvinnliga könet varit överrepresenterat (Hernell et al., 2001, Sverker et al., 2005). Om 

miljön påverkar uppkomsten av celiaki eller inte har länge varit kontroversiellt. Det har 

föreslagits att miljöfaktorer endast modifierar symtomen och alltså därför inte inverkar på 

själva uppkomsten av sjukdomen (Ivarsson, 2001).  

 

Det finns inget enstaka symtom som är specifik för celiaki hos vuxna. De vanligaste 

symtomen vid celiaki bland vuxna är diarré, trötthet, avvikande blodprover, magont och 

viktminskning (Green och Jones, 2006). Symtom hos barn kan vara bristande tillväxt, lös 

avföring, trötthet, humörpåverkan och utspänd mage (Hallert et al., 2005). En tydlig 

förbättring av hälsotillståndet kan ses först efter flera veckors avhållsamhet från gluten. Ibland 

är symtomen vid celiaki något diffus och det är vanligt att både barn och vuxna aldrig får sin 

celiaki upptäckt (Carlsson, 2001).  

 

Sedan 1970-talet har celiakin blivit allt mer vanlig hos barn. Detta medförde förändringar i de 

rekommendationer som föräldrar fick om barnens kost. Det rekommenderades att vänta tills 

barnet var sex månader i stället för fyra månader med introduktion av välling i kosten. 

Samtidigt så förändrades sammansättningen av vällingen och glutenhalten i vällingen 

fördubblades. I övriga delar av världen där vällingkonsumtionen inte var lika stor iakttogs 

ingen sådan prevalensförändring. Därför kan barn som får stora mängder välling och därmed 

också stora mängder av gluten, tänkas utveckla celiaki i större utsträckning än andra barn 

(Carlsson, 2001). Även könsskillnader kan urskiljas. Vid epidemins början på 1990-talet var 

incidensen större bland flickor i jämförelse med pojkar. Än idag tyder forskning på att 

kvinnor är överrepresenterade, oavsett nationstillhörighet. En förklaring kan vara att det 

kvinnliga könet är mer genetiskt sårbart då yttre faktorer påverkar de immunologiska 
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processerna som i sin tur leder till celiaki. Det kan heller inte uteslutas att skillnaderna mellan 

flickor och pojkars livsvillkor också påverkar (Ivarsson, 2001). 

 

På senare år har eventuella preventiva insatser för att förebygga celiaki diskuterats och 

analyserats. Den mest framträdande och omtalade åtgärden har varit amningens betydelse för 

förebyggande av celiaki bland barn (Hernell et al., 2001). Ivarsson et al., (2002) visade en 

lägre risk för utveckling av sjukdom bland de barn som ammades, till skillnad mot de barn 

som inte ammades då gluten för första gången introducerades i kosten. Risken för att utveckla 

glutenintolerans var till och med lägre hos de barn där amning pågick även efter det att gluten 

hade introducerats i kosten. Ivarsson et al., (2002) observerade att glutenintag kunde relateras 

till en epidemisk utveckling av celiaki. Särskilt tre faktorer var avgörande för uppkomst av 

celiaki; hur stor mängd gluten som introducerades i barnens kost, vid vilken ålder 

introduktionen ägde rum, samt om amning pågick eller inte vid glutenintroduktionen. 

Papadopoulos et al., (2001) betonade vikten av en identifiering av de gener som inverkar på 

prognos, prevention och terapi. Identifikation av generna föranleder en möjlighet till att 

studera det komplexa samspelet mellan olika gener, samt mellan gener och miljöfaktorer, 

vilket i sin tur är väsentlig för möjligheten att utveckla strategier för behandling av celiaki.  
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Förekomsten av celiaki påverkas också av känsligheten för gluten i en befolkning. Forskning  

visar att celiaki kan delas upp i olika former. Synlig celiaki utgör en del och dold (tyst) celiaki 

utgör en annan (Hallert et al., 2005). Hallert et al., (2005) och McLoughlin et al., (2003) 

liknar detta vid ett isberg där en del befinner sig ovanför 

vattenytan (synlig) och där resten av isen befinner sig 

under vattenytan. Celiaki kan bryta ut i alla åldrar, men 

idag är omständigheterna inte kända. Forskning inriktas 

mot att studera potentiella faktorers inverkan, såsom 

barns och vuxnas kosthållning som eventuellt kan 

inverka på uppkomsten av celiaki. Eftersom den dolda 

celiakin fortfarande är i majoritet betonar McLoughlin 

et al., (2003) vikten av att vara uppmärksam på många 

olika typer av symtom för att på så vis få fler 

diagnostiserade.  

 

Figur 1: Modell för förekomst av celiaki. 

Fritt efter Andersson, (2002); McLoughlin et al., (2003); Hallert et al., (2005). 

 

Psykosocialt hälsoperspektiv 
Att leva med celiaki innebär en stor omställning, eftersom glutenfri kosthållning kräver både 

tid, kunskap och planering (Hallert et al., 1995). Dessutom kan celiaki innebära många 

känslomässiga svårigheter såsom känsla av bortglömdhet och ideligen bli ett samtalsämne. 

Att dessutom ständigt behöva vara misstänksam mot mat, att känna utanförskap och rädsla för 

att vara till besvär är sannolikt något som individer med celiaki någon gång har upplevt. Att 

leva med celiaki innebär dessutom oftast en begränsande möjlighet till att vara spontan i både 

val av mat och restaurang och eftersom en stor del av socialt liv kretsar just kring mat och 

dryck, kan därför sådana situationer upplevas som mycket inskränkande och besvärliga 

(Herstedt, 2003). Med kunskap, positiva attityder och framförallt med ytterligare forskning 

kan en normalisering, det vill säga att försöka framhålla det ”vanliga” i livssituationen 

möjliggöras (Andersson, 2002). 
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Behandling av celiaki sker genom strikt glutenfri kost. Glutenfri kost är den enda effektiva 

behandlingen och omfattar således mat som inte innehåller vete, råg eller korn (Bengtsson och 

Eriksson, 2003). Besvären vid celiaki kommer inte nödvändigtvis direkt i anslutning till en 

måltid. Att avstå från gluten i flera veckor är därför i många fall nödvändigt för att en tydlig 

förbättring ska märkas (Carlsson, 2001). Studier i Sverige (Grehn et al., 2001, Högberg et al., 

2003) har visat att både barn och vuxna med celiaki tål ”ren” havre, det vill säga havre som är 

hanterad speciellt och garanterat fri från kontaminationer med till exempel vete (Hallert et al., 

2005). 

 

Celiaki medför inte nödvändigtvis enbart de mest sedvanliga symtomen. Även psykiska och 

psykosociala besvär är vanligt och förekommer i olika åldrar. De psykiska problemen har 

relaterats till gluteninnehållet i maten (Hallert et al., 1995). Utanförskap, skam, rädsla för att 

äta något innehållande gluten, samt känslan av att vara till besvär är några uppmärksammade 

faktorer som kan relateras till sjukdomen (Sverker et al., 2005). Ciacci et al., (2002) fann ett 

samband mellan celiaki, nedstämdhet, ilska och rädsla. Det starkaste sambandet visades 

mellan ilska och bekymmer med dieten. Sverker et al., (2005) fann olika situationer där 

celiakin gjorde sig påmind för celiakipatienter. Det var vid mattillfällen på arbetet, vid 

matinköp, vid resa, vid måltider med andra i och utanför hemmet som celiakin negativt kom i 

fokus. I samband med dessa tillfällen uppstod känslor av isolering, skam, rädsla för att få i sig 

felaktig mat och bekymmer över att vara en börda för andra. Individerna upplevde också en 

icke önskvärd synlighet, negligering, känsla av att vara glömd hos andra och risktagande. 

Utöver detta visade studien också en inskränkning på val av produkter, dubbelarbete och en 

konstant uppmärksamhet för celiakipatienterna. Hallert et al., (2003) rapporterade att celiaki 

får sociala konsekvenser och påverkar celiakipatienternas dagliga liv. Det framkom att 

människor med celiaki ofta kände sig utanför i sociala sammanhang. Liknande resultat fann 

Sverker et al., (2005) som betonade vikten av att ta sociala konsekvenser i beaktande för att få 

en förbättring och utveckling av vården kring celiaki.  

 

Undersökningar av vuxenceliaki har gett förklaring till en viss grad av psykisk ohälsa. 

Obehandlad celiaki leder till reducerade nivåer av signalsubstanser i hjärnan – serotonin, 

adrenalin och noradrenalin (Hallert et al., 2005). Obehandlad celiaki kan dessutom leda till 

ökad risk att insjukna i andra autoimmuna sjukdomar, eftersom obehandlad celiaki kan tänkas 

utveckla andra antikroppar som exempelvis kan vara upphov till utveckling av diabetes. En 

autoimmun sjukdom gör att människans immunförsvar förlorar förmågan att skilja på egna 
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och främmande antigener, vilket leder till att kroppen producerar antikroppar och T-celler 

som attackerar och förstör egen vävnad (Carlsson, 2001). 

 

Trötthet och modlöshet är två vanliga symtom vid nyupptäckt celiaki. Även dysterhet och 

nedsättning i lusten att utföra vardagssysslor eller ta nya initiativ är vanligt (Hallert et al., 

2005). Sociala situationer kan upplevas mycket påfrestande och självförtroende kan saknas 

under långa perioder (Hallert et al., 1995). Cirka två av tre lider av ångestbesvär vid celiaki. 

Efter ett års behandling med glutenfri kost är effekten slående. Många upplever ny vitalitet 

och ökat välbefinnande, samt minskad ångest. Celiakipatienter som fått sin diagnos före fyra 

års ålder har lättare att hålla sig till glutenfri kosthållning än de som diagnostiserats senare. 

Detta är en viktig observation som talar för betydelsen av en så tidig upptäckt som möjligt 

(Hallert et al., 2005). 

 

Livskvalité 
Livskvalité kan definieras som individers medvetna positiva och negativa, kognitiva och 

emotionella upplevelser (Rustöen, 1993). Det kognitiva perspektivet innefattar bedömningar 

av missnöje eller tillfredställelse som individen gör i sitt liv. Den emotionella aspekten 

omfattar positiva och negativa känsloreaktioner. De kognitiva och emotionella aspekterna 

påverkar i sin tur ständigt varandra (Ibid.). Samtidigt kan det vara svårt att mäta och definiera 

livskvalité, eftersom det finns flera skeenden i livet som ska värdesättas hos en människa. Vid 

diskussioner om livskvalité brukar emellertid subjektiva och objektiva förhållande i en 

människas liv framföras (Nordenfeldt, 1991). Nordenfeldt (2004) relaterar livskvalité med 

välfärd och välbefinnande, men poängterar en skillnad mellan yttre och inre välfärd. Yttre 

välfärd är det som ständigt påverkar oss, medan vårt inre välbefinnande är våra reaktioner på 

vår yttre värld och våra upplevelser i allmänhet.  

 

Mustalahti et al., (2002) fann ett linjärt, negativt samband mellan celiaki och patientens 

livskvalité. Människor med tydliga tecken på celiaki hade också en sämre livskvalité än 

människor som inte uppvisade några symtomatiska tecken på celiaki, men som ändå hade 

diagnostiserats med ett blodprov. Johnston et al., (2004) visade en förbättring av livskvalitén 

hos människor med synliga symtom efter ett år med glutenfri diet. Mustalahti et al., (2002) 

såg en positiv psykologisk effekt bland celiakipatienter då glutenfri kost hade införts. Då 

Hallert et al., (2005) jämförde livskvalitén mellan män och kvinnor med celiaki konstaterades 



 8    
     

att männen upplevde en något högre livskvalité, medan kvinnorna oftare klagade på 

magbesvär trots följdriktig diethållning. Kvinnorna upplevde en allmän ohälsa, trötthet och 

orkeslöshet vilket inverkade negativt på de vardagliga sysslorna. I jämförelser med människor 

i allmänhet var livskvalitén sämre hos kvinnor med celiaki än bland övriga kvinnor i samma 

ålder. Männen upplevde däremot en bättre allmän och psykisk hälsa än andra jämnåriga män, 

vilket resulterade i en bättre upplevd livskvalité än andra män. 

 

Anledningen till olikheten i upplevd livskvalité mellan män och kvinnor med celiaki, menar 

Hallert et al., (2005) kan bero på att livskvalité betyder olika för de båda grupperna. Kvinnor 

relaterar ofta livskvalitén med måltider och kost, medan männen talar om livskvalité i mer 

allomfattande termer. Tre faktorer sägs inverka på livskvalitén vid celiaki; fysiska besvär, 

umgänget med andra, samt kontrollen över glutenintoleransen (Ibid.). De fysiska besvär som 

påverkar livskvalitén hos vuxna innebär ofta upplevelse av nedsatt fysisk prestationsförmåga 

samt ihållande tarmbesvär. Umgänget med andra inverkar stort på livskvalitén och tre 

dilemman har tydligt utkristalliserats; matens förbisedda värde, att inte bli sedd och rollen 

som glutenintolerant. Både män och kvinnor med celiaki anser att glutenintoleransen 

inskränker på vardagen. Ofta innebär det känsla av utanförskap och känslan av att vara udda. 

Kontrollen över glutenintoleransen handlar i många fall om ”coping” det vill säga att 

övervinna eller ha kontroll över sin åkomma, till skillnad mot att sjukdomen styr vardagen 

(Ibid). Hallert et al., (2003) visade acceptans och kontroll som de mest frekventa ”coping-

strategierna” bland både män och kvinnor med celiaki, dock var nivån av acceptans något 

större hos männen än hos kvinnorna. 

 

Ekonomiskt perspektiv 
Specialkost utgör i många fall den huvudsakliga behandlingen av en födoämnessjukdom. Vid 

celiaki finns ett omedelbart samband mellan hälsa och tillämpad specialkost. Vid behandling 

av sjukdom kan kvalitetskraven inte reduceras. Detta innebär att inga andra livsmedel kan 

väljas som substitut för att på så vis göra det mer prisvänligt och lättlagat etc. 

(Konsumentverket 2006). De merkostnader den glutenfria kosten innebär kan medföra att den 

i vissa fall bortprioriteras bland celiakipatienter, trots dess nödvändighet (Andersson, 2002). 

En icke följd diet orsakar i sin tur snabbt skador hos den som är överkänslig, eftersom redan 

små halter av gluten påverkar tunntarmen och skadar den. Ju större glutenintaget är, desto 

större blir skadan (Hallert et al., 2005).  
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Utöver lidande för celiakipatienten medför celiaki också ett ökat vårdbehov och ansenliga 

kostnader för samhället (Konsumentverket 2006). Idag kan barn upp till 16 år få ett begränsat 

sortiment av glutenfria produkter på apoteket. Detta förskrivs av läkare och kostnaden blir 

ungefär som ett recept för vanlig medicin. Efter 16 år upphör livsmedelsanvisningen och 

bostadsorten blir avgörande om celiakipatienten erhåller kontantersättning eller inte (Svenska 

Celiakiförbundet, 2005). Vid bedömningar av merkostnaden för specialkost är det viktigt att 

ta hänsyn till samtliga faktorer som påverkar kostnaden. Enligt konsumentverket beräknas 

merkostnaden för glutenfri kost per år uppgå till 5100 kronor för en man och 3670 kronor för 

en kvinna. För barn beräknas motsvarande siffra ligga på 2870 kronor (Konsumentverket, 

2006). 

 

Om en familj har minst 10 timmars merarbete per vecka med ett eller flera barn med särskild 

vård och kost, kan vårdbidrag beviljas. Detta innebär att det ska ta minst tio timmar extra eller 

mer att tillgodose dessa barn i jämförelse med friska barn. Om det finns fler 

funktionshindrade barn i samma familj beräknar försäkringskassan på de sammanlagda 

merkostnaderna som finns. För en vuxen kan handikappersättning beviljas om en årlig 

merkostnad på minst 28,5 % av prisbasbeloppet kan uppvisas. Hjälpersättning betalas också 

ut om den sökande har hjälp av en annan person minst två timmar per dag, trots att det inte 

förekommer några merkostnader (Svenska Celiakiförbundet, 2005). 
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METOD 

Forskningsansats 
För att få en uppfattning om hur individer med celiaki upplever sin livssituation användes 

kvalitativ metodik. Data i form av intervjuer analyserades med hjälp av en innehållsanalys 

som är en metod som kan användas både inom kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Innehållsanalysen var från början främst ett sätt att objektivt, systematiskt och kvantitativt 

beskriva innehållet i olika former av kommunikation. Med tiden har detta utvecklats och 

medfört att även latent innehåll i texter kan tolkas med denna metod (Graneheim och 

Lundman, 2003).  

 

I analysen förekommer alltid någon grad av subjektiv tolkning, eftersom verkligheten och 

innebörden av en text kan uppfattas på olika sätt. Innehållet kan delas upp i ett manifest och 

ett latent innehåll. Det manifesta innehållet beskriver det iakttagbara i texten, det latenta 

innehållet innebär sambandsaspekter som innefattas i en tolkning av textens dolda budskap 

(Kondracki et al., 2002). Både det manifesta och latenta innehållet inrymmer en tolkning som 

är beroende av både djup och abstraktion (Graneheim och Lundman, 2003). I en 

innehållsanalys sorteras text för att skilja ut ord eller uttalande som är av stor vikt för det 

fenomen som studeras. Sådana betydelsefulla sammanställningar bildar innehålls - och 

kodningsenheter (Baxter, 1991). Graneheim och Lundman, (2003) beskrev ord och meningar, 

som kunde relateras till varandra genom dess innehåll och sammanhang, för meningsenheter.  

 

I den efterföljande processen är reduktion och kondensation två centrala begrepp. Att reducera 

texten, men ändå behålla dess ursprungliga kärna kallas kondensering (Coffey och Atkinsson, 

1996). Därefter abstraheras texten; det vill säga den framhäver beskrivningar och tolkningar, 

varigenom koder, kategorier och teman skapas (Graneheim och Lundman, 2003). Skapandet 

av kategorier är det mest centrala i kvalitativ innehållsanalys. En kategori är en grupp som 

innehållsmässigt har något gemensamt. Ingen data ska passa in i mer än en kategori, inte 

heller bli placerad mellan två olika kategorier. Dessutom ska de olika kategorierna vara skilda 

åt och beskriva olika perspektiv av den studerande företeelsen (Krippendorf, 1980). En 

kategori syftar ofta på en deskriptiv nivå av innehållet och kan därför anses vara ett uttryck 

för den manifesta innebörden i texten. Vanligtvis skapas också underkategorier för att vidare 

utforma innehållet i texten. Slutligen konstrueras teman för att foga samman de aspekter som 
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framställts både inom och mellan kategorier. Teman kan ses som ett uttryck för det latenta 

innehållet i texten (Graneheim och Lundman, 2003). 

 

Informanter 
Undersökningsgruppen bestod av 14 individer med celiaki. På grund av Celiakiförbundets 

sekretessbestämmelser, skedde urvalet slumpvis genom annonsering i lokala 

medlemstidningar och via privata kontakter. Geografiskt täcktes Skåne, Västergötland, 

Småland och Närke in. De 14 informanterna bestod av tre män och elva kvinnor, med en 

medelålder på 43 år (variationsvidd 19-64 år). Deras levnadsår med sjukdomen uppgick i 

medeltal till tio år (variationsvidd 1-28.5 år). De informanter som valde att deltaga 

kontaktades av författaren per telefon för att bestämma tid för intervjun. Genom ett e-mail (se 

bilaga) och telefonsamtal beskrevs studiens syfte och genomförande och informanterna 

tillfrågades om de ville deltaga i studien.  

 

Datainsamlingen 
Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes av 

författaren. För att få informanterna att själva närma sig det studerande området, ställdes 

öppningsfrågor: Berätta om hur det är att leva med celiaki? Hur upplever du att celiakin 

påverkar din hälsa? Beskriv en situation som påverkat dig? Dessa kompletterades med 

uppföljningsfrågor: Hur menar du? Kan du utveckla det lite mer? Intervjuerna genomfördes i 

hemmet hos informanterna, med undantag av tre intervjuer, där två ägde rum i offentlig miljö, 

samt en i ett avskilt rum på informantens arbetsplats. Intervjuerna varade i cirka 20-45 

minuter och spelades in på band. Dessa transkriberades sedan ordagrant av författaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12    
     

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes med hjälp av en innehållsanalys (Graneheim och Lundman,2003). 

Ett helhetsbegrepp och förståelse eftersträvades i varje intervju för att upptäcka det centrala 

meningsinnehållet. Första steget innebar en noggrann genomläsning av samtliga 

transkriberade intervjuer. Meningsinnebörden i dessa utsagor eller enheter tolkades utifrån 

själva budskapet i sig, men också framförallt utifrån vilket sammanhang de förekom i. I nästa 

steg sammanfogades utsagorna och fokus riktades mot själva innebörden i citaten. Därefter 

utformades så kallade betydelseenheter som innebar att uttalanden med samma 

innehållsmässiga innebörd sammanfördes. Efter detta kondenserades texten vilket gick ut på 

att den innehållsmässiga innebörden lyftes fram ur betydelseenheterna. Följaktligen 

gemomfördes en abstrahering av texten, vilket medförde att kategorier, underkategorier och 

tema skapades. Utifrån gemensamma koder utformades kategorierna. Underkategorierna 

användes för att ytterligare belysa kategoriernas innehåll. Kategoriernas form prövades och 

ändrades ett flertal gånger under analysarbetet. Under analysprocessen ledde exempelvis 

utsagorna ” De vet kanske inte vad det handlar om, utan då får man räkna ut själv och fråga 

”ja har ni stoppat ner vetemjöl i det där?” och ”På finare restauranger får jag en känsla av 

att de vet lite mer, men man måste ändå alltid vara observant på om man får rätt mat” till 

underkategorin ”Att misstro omgivningen”, vilket sedan ingick i kategorin ”Oförstående 

omgivning”. Två subteman bildades utifrån två olika aspekter; individ och omgivning. Till 

sist utformades ett huvudtema för att beskriva det latenta innehållet i materialet, vilket 

slutligen utkristalliserades genom att finna en gemensam nämnare i alla kategorier som på ett 

överskådligt sätt kunde sammanfatta kategoriernas innehåll och innebörd.  

 

Etiska aspekter 
Informanterna informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte och genomförande, samt 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas närhelst utan angiven orsak. Konfidentiellitet 

försäkrades genom att de inspelade kassettbanden kodades med nummer och därmed inte 

kunde relateras till enskild informant. Materialet förvaras inlåst på säkert ställe. Studien är 

godkänd av den lokala etikgranskningsgruppen vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, 

Högskolan i Halmstad (diarie nr. 90-2006-232).  
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RESULTAT 
 

Analysen av intervjuerna resulterade i ett övergripande tema som representerar det latenta 

innehållet i materialet; tillvarons sociala betydelse i ett kontinuerligt samspel mellan individ 

och omgivning. Två subteman bildades, där ett subtema representerade individ och det andra 

omgivningen. Tre kategorier och sex subkategorier beskrev det manifesta innehållet av hur 

celiaki påverkar drabbade individer. Se figur 2. 

 

 

 

Figur 2: Huvudtema, subteman, kategorier och subkategorier som beskriver hur celiaki påverkar drabbade 

individer i ett kontinuerligt samspel mellan individ och omgivning.  

Tillvarons sociala betydelse i ett 
kontinuerligt samspel mellan 

individ och omgivning 

Oförstående omgivning 
 Att misstro omgivningen 

Att uppleva utanförskap 

Att övervinna hinder 

Att få förståelse 

Att bli respekterad 

Begränsad tillgänglighet 

Att inte kunna handla spontant 

Att ha begränsade valmöjligheter 

Anpassning till 
sjukdom 

Begränsande 
omgivning 
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Oförstående omgivning 
Denna kategori beskrev hur människor med celiaki upplevde social påverkan. De intervjuade 

var eniga om att kunskap om celiaki borde vara en självklarhet i restaurangutbildning och att 

restaurangerna ska kunna erbjuda ett likvärdigt glutenfritt alternativ till samma pris. Om insikt 

finns i ämnet är det lättare att känna kontroll och säkerhet över maten och därmed undvika 

misstro mot restaurangpersonalen. Mer kunskap om celiaki innebär också att andra människor 

visar uppskattning genom att servera glutenfria alternativ i sociala sammanhang. Allmän 

kunskap om celiaki kan också bidra till minskad känsla av utanförskap och av att vara udda. 

Kategorin innefattade två subkategorier: ”att uppleva utanförskap” samt ”att misstro 

omgivningen”. 

 

Att uppleva utanförskap 

I många sociala situationer var känsla av avvikelse mycket påtagligt, eftersom det inte fanns 

tillräcklig kunskap om sjukdomen hos andra. Informanterna kunde känna ett utanförskap i 

samvaro med andra, dels genom att äta annorlunda mat, men också genom att vänta på sin 

mat eller få in den först av alla. Det upplevdes också besvärligt att ständigt behöva förklara 

och prata om sin sjukdom. Att begränsa sig i olika situationer var också mycket vanligt 

förekommande, eftersom informanterna ofta avsade sig socialt umgänge då det ansågs för 

besvärligt med den glutenfria kosten.  

 

”När vi skulle iväg och vi skulle ta med egna mackor, då kom jag ihåg, när vi var tio, tolv, att 

då tyckte vi att det var jättejobbigt. Vi kallade oss små ”pås-barn”, vi gick med våra påsar 

med våran mat. Det vet jag att vi tyckte var riktigt jobbigt. För då kände man sig utanför, man 

ville ju bara smälta in” (intervju 12). 

 

”Det har hänt att i fall nån frågar om jag vill hänga med ut och de ska gå och käka pizza och 

så här. Då tackar jag nej för det kan vara en pizzeria där jag vet att det inte finns glutenfria 

pizzor. Då tackar jag nej” (intervju 13). 

 

”Det som är jobbigt är att man alltid måste berätta varför och det är inte alltid man har lust 

med det” (intervju 2). 
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Att misstro omgivningen  

Många upplevde misstänksamhet mot den mat som intogs utanför hemmet. Detta grundade 

sig till stor del på att informanterna upplevde bristfällig kunskap hos restaurangpersonal. 

Övervakning, kontroll och ständigt ifrågasättande var hos de flesta något som ofta förekom. 

Utomlands upplevdes en ännu större osäkerhet och misstro, eftersom det inte kunde 

säkerställas att maten som serverades verkligen var glutenfri. Att dessutom på ett annat språk 

förklara något som i ett främmande land inte alls är lika vanligt och för många obegripligt, 

medförde en stor misstro mot maten. 

 

”Man får ju alltid ifrågasätta, man får ju alltid känna sig dum. Jag skulle gärna vilja vara 

med ute i köket på restaurangen, men det kan man ju inte. Att kontrollera tillagningen 

exempelvis om de använder samma stekspade etc.” (intervju 2). 

 

”Du kan komma till ett ställe där dom bara tar tallriken och slänger fram något där allting 

ser likadant ut som de andras och då blir man rädd. Jag har till och med varit på restaurang 

där jag har blivit bjuden på mandelmusslor på julbord, jag frågade om man kunde baka 

sådana glutenfria –ja, tyckte hon, men jag tog ju ingen, för jag gick sen och frågade och de 

var ju inte glutenfria” (intervju 4). 

 

Att övervinna hinder 
Denna kategori beskrev dels hur individen själv lever med och bestämmer över sin celiaki och 

dels omgivningens förståelse för sjukdomen. Förståelsen innebar att omgivningen visade 

respekt och minimerade de situationer i vilka celiakipatienten känner sig besvärlig, pinsam, 

etc. Kategorin innebar också att se till de begränsningar som glutenintoleranta lever med och 

hur de själva hanterar sin situation, det vill säga om de avgränsar sig socialt eller ser 

möjligheterna istället för begränsningarna. Att inte begränsa sig från att göra saker trots den 

glutenfria kosthållningen var en viktig aspekt för många. Kategorin omfattade två 

subkategorier; ”att få förståelse” och ” att bli respekterad”. 

 

Att få förståelse 

Känslan av att omgivningen har förståelse för celiakipatientens situation var för informanten 

viktig. Att någon ordnade något glutenfritt var extra roligt, men det hela kunde också 

upplevas som något besvärlig då omgivningen blev för överambitiös. Att bli hembjuden till 
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någon som inte lagat glutenfritt och förklara sin allergi upplevdes nästintill pinsamt. Att få 

förståelse innebar möten med tillmötesgående människor som förstod hur situationen såg ut 

och kunde hantera den på rätt sätt.  

 

”Ja, för mig känns det viktigt med den lilla förståelsen, de behöver inte tycka synd om mig, 

men att de visar att de förstår att det ändå är jobbigt” (intervju 1). 

 

”Det värsta är när man blir hembjuden till folk och de inte vet om det. Jag försöker alltid 

berätta det för det är fruktansvärt när man har kommit hem till någon och de har stått och 

gjort sig till att baka allt möjligt och så kan jag inte äta någonting” (intervju 9). 

 

Att bli respekterad 

Att hålla sig till glutenfri diet var för de allra flesta glutenallergiker prioriterat. Det handlade 

således om kosthållning som är mycket dyrare än ”vanlig” mat. Många upplevde det som 

viktigt att bli respekterad och bli erbjuden glutenfria alternativ för samma pris som vanlig 

kost. Det var också viktigt att mötas av respekt hos andra av att verkligen ha vilja till att göra 

något gott och glutenfritt  

 

”De kunde aldrig göra något extra. Det var ibland att: - du får äta bakad potatis - jaha men 

jag kan inte äta innehållet för det var köttbullar, - ja men det finns ju då creme fraiche. Men 

jag betalar liksom inte 40 spänn för det. Potatis och creme fraiche liksom, ska man stå sig 

hela dan på” (intervju 3). 

 

”Nej alltså jag menar som så att informationen måste gå ut och man måste bli respekterad för 

att man inte kan äta tillexempel det som sätts fram och tro att man bantar eller nåt sånt, eller 

tror att det växer bort” (intervju 4). 

 

Begränsad tillgänglighet 
Kategorin beskrev hur celiakipatienterna upplevde de restriktioner som tillkom den glutenfria 

kosten. Att slippa att planera måltider in i minsta detalj, samt att ges bättre valmöjligheter var 

för många en önskan. Kategorin omfattade två subkategorier; ”att inte kunna handla 

spontant” och ”att ha begränsade valmöjligheter”. 
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Att inte kunna handla spontant 

Möjlighet till spontanitet upplevdes av många celiakipatienter som inskränkt. Att planera var 

för många en nödvändighet och att dessutom alltid behöva ha sin mat i åtanke kändes 

besvärligt. Det var för många väsentligt att få reda på vilken mat som skulle serveras vid ett 

visst tillfälle, för att på så vis ha möjlighet att själv ta med något att äta. Att vara spontan 

innebar således en känsla av att inte känna sig begränsad. 

 

”Jag drar mig inte undan sociala situationer, men ibland känns det som man kanske måste 

tänka lite mer, man kan inte alltid göra mycket spontana saker” (intervju 12). 

 

”Just det här med att inte behöva bry sig eller bekymra sig är ju skönt” (intervju 7). 

 

”Problemet ofta är ju om man stannar över natten nånstans med frukost och allt möjligt, då 

kan det bli så här att  - nej jag orkar inte” (intervju 10). 

 

Att ha begränsade valmöjligheter 

Utvecklingen av glutenfria produkter har upplevts positiv de senaste åren. Dock uppfattades 

utbudet som bristfälligt i många fall, eftersom variationsmöjligheterna var alltför små. Fler 

sorter och varumärken var för många önskvärt. Det höga priset upplevdes som mycket 

kostsamt och ansågs begränsa de valmöjligheter som fanns.  

 

Det som jag tycker är tråkigast, åtminstone där vi bor finns det så jättetråkigt bröd och det 

som finns är bara det här formfranska eller vad man ska säga. Klumpar som ligger i frysen, 

ja det är fruktansvärt” (intervju 8). 

 

”Däremot när man går på stan och ska gå och fika, det går ju inte att fika om man vill ta en 

macka, alltså det finns ingenting alltså, man kan få en biskvi om man har tur eller en sån där 

skumboll, men det står man sig ju inte på” (intervju 3). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I syfte att beskriva hur personer med celiaki upplever sin livssituation och därmed få en 

djupare förståelse för hur glutenintolerans påverkar individen genomfördes intervjuer som 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. För att kritiskt granska och 

tillförsäkra studiens metodiska upplägg används begreppen tillämplighet, överensstämmelse, 

trovärdighet och noggrannhet. 

 

Med hänsyn till studiens syfte ansågs en kvalitativ forskningsansats vara mest tillrådlig. Valet 

av forskningsansats beror till största del på hur forskningsproblemet valts och definierats av 

författaren. Trots svårigheter i urvalsförfarandet ansågs urvalsgruppen tillämplig eftersom alla 

informanter levde som glutenintoleranta. Undersökningsgruppen bestod av 14 människor som 

genom celiakiförbundet och privata kontakter valdes ut. Föräldrar till barn med celiaki 

exkluderades ur studien med hänsyn till att självupplevelser av glutenintolerans var önskvärt. 

Urvalsgruppen hade en god spridning beträffande ålder och antal år med diagnos celiaki. 

Önskvärt hade varit ett större antal deltagande män. Studiens resultat bedöms ändå stämma 

överens med urvalsgruppen eftersom tidigare forskning (Ciacci et al, 2002, Hallert, et al., 

2003, Sverker et al., 2005) påvisat liknande relutat. Studien som helhet bör därför vara möjlig 

att tillämpas på andra människor med celiaki. 

 

I avsikt att möjliggöra en tillitsfull intervju genomfördes intervjuerna i ett avskilt rum i 

informantens hem, med undantag av två intervjuer som skedde på offentlig plats och en på 

informantens arbetsplats. Avskildhet är självfallet att föredra, men författaren uppfattade ändå 

att intervjuerna uppfyllde sitt mål. Även psykologisk ”back up” fanns med i planeringen, en 

hjälp som dock inte behövde nyttjas. För att tillförsäkra att samtliga frågeställningar 

behandlades vid intervjutillfället användes en intervjuguide. Författaren hade tidigare ingen 

erfarenhet av att intervjua, men det hela fungerade bra redan från början och förändringar 

behövdes därför inte göras, med undantag för ordningsföljden på frågorna.  

 

Med hänsyn till att datainsamling, transkribering och analys skedde av författaren själv bör 

trovärdigheten anses som god. I analysprocessen stärktes överensstämmelse och noggrannhet 

genom att intervjucitat återgavs okorrigerade. Dessa citat fördjupar förståelsen och kontentan 

av de olika kategorierna. Handledaren, som har erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder 
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fungerade som medbedömare under hela analysprocessen. Sekretessbestämmelser medförde 

stora svårigheter för urvalsförfarandet. Detta ledde till att materialet blev något mindre än 

önskat. Dock upplevdes en viss mättnad vid analysen, det vill säga inget nytt framkom efter 8 

analyserade intervjuer. 

 

Studiens design och upplägg har etiskt godkänts av etikgranskningsgruppen vid Högskolan i 

Halmstad och kan därför betraktas som etiskt hållbar. Ett skriftligt samtycke har inhämtats 

från informanterna som dessutom informerats om studiens syfte, om hur informationen 

samlas in, bearbetas och handhas. De har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem 

besvarade. De var dessutom medvetna om att intervjuerna kunde avbrytas närhelst utan 

särskild angiven orsak. Anonymitet och konfidentiellitet garanterades genom att intervjuerna 

redovisades på ett sätt som inte kunde härledas till någon enskild informant. Insamlat material 

förvaras i inlåst utrymme.  

 

Resultatdiskussion 

Oförstående omgivning 
Den första kategorin beskrev hur människor med celiaki uppfattade andras bristande kunskap 

om sjukdomen. Bristande kunskap hos andra medför ett ökat kontrollbehov. Dessutom 

upplevdes utanförskap och avvikelse som ett resultat av omgivningens bristande kunskap. Det 

rådde konsensus bland celiakipatienterna om att information och utbildning var två viktiga 

komponenter som i allra högsta grad bidrar till pålitlighet kring maten. Förutom detta 

medförde kunskap också ökad förståelse från andra, vilket i sig kan vara en viktig bidragande 

orsak till att människor med celiaki inte tar avstånd från sociala sammanhang. Trots att 

restaurangbesök, middagar med vänner etc. många gånger upplevdes besvärligt, tyckte sig 

ändå många celiakipatienter se en förbättring och en god kvalitetsutveckling på svenska 

restauranger. Förutom den väsentliga utbildningen av restaurangpersonal, ansågs det också 

nödvändigt med allmän information och kunskap om celiaki. Detta kan exempelvis ske 

genom kampanjer på apotek, matbutiker, etc. Med mer uppmärksamhet kring celiaki kan 

celiakipatienter lättare integreras socialt.  

 

Utomlands upplevdes förståelse och kunskap om celiaki som tämligen dålig. En tänkbar orsak 

kan vara att diagnostiserad celiaki är mer vanlig i Sverige, vilket kan förklaras med att samma 

förekomst av ”celiaki-antikroppar” kan förekomma bland befolkningen i två olika länder, men 
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där det ena landet har en mycket högre frekvens av typisk celiaki (Hallert, et al., 2005). Att 

inta måltiden i hemmet var för många inget bekymmer eftersom det ofta lagades glutenfritt till 

hela familjen oavsett om de övriga familjemedlemmarna var allergiska eller inte. Gregory, 

(2005) visade en intressant skillnad mellan kvinnor och män då kvinnor oftare såg 

specialkosten som hela familjens angelägenhet, medan männen mer såg till det individuella 

ansvaret för den som behövde specialkost. Många informanter kände sig ofta mer angelägna 

om att äta hemma istället för att gå ut och äta. Detta kan utifrån studien kopplas samman med 

hur informanterna upplevde kunskapen och förståelsen hos omgivningen, samt hur 

problematiken med att beställa glutenfritt ute på restaurangerna upplevdes. Upplevdes detta 

besvärligt och problematiskt, var det självklart att hemmets måltider i största utsträckning 

föredrogs. 

 

Carlsbeek et al., (2002) identifierade olika sociala sammanhang som påverkades av sjukdomar 

i mag/tarm kanalen. Några identifierade sociala situationer var utbildning, fritidsaktiviteter 

och arbete. Det kan tyckas viktigt att andra har tillräcklig kunskap om sjukdomen och 

speciellt då personal i skolor och barnomsorg. Att som barn få möjlighet till att smälta in och 

slippa att tänka på sin sjukdom kan vara mycket viktigt för en social anpassning.  

 

Att övervinna hinder 
Resultatet i denna kategori beskrev dels hur människor med celiaki accepterade sitt sätt att 

leva med sjukdomen, men också hur människor i omgivningen visade respekt och förståelse 

för celiakipatientens situation. Känsla av besvikelse, pinsamheter och allmän känsla av att 

vara besvärlig, var faktorer som inverkade på hur celiakipatienterna uppfattade omgivningens 

förståelse för problematiken kring celiaki. Kvinnorna i studien uttryckte mer missnöje över 

detta och hade svårare för att acceptera situationen. Detta överensstämmer med tidigare 

studier som fokuserat på könsrelaterade aspekter vid behandling av celiaki (Hallert et al., 

2003, Sverker et al., 2005). 

 

Intressant är också att belysa sambandet mellan ålder och acceptans. De yngre informanterna 

hade lättare för att acceptera och anpassa sig till en förändrad livssituation. De äldre däremot 

uttryckte oftare missnöje över de begränsningar som celiakin medförde. Att inte kunna äta 

sådant som tidigare varit en självklarhet upplevdes i många fall som mycket påfrestande. Att 

våga testa något nytt, att tillgodose sina behov, samt att inte enbart se till de hinder som 
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celiaki medför framkom i studien som mycket viktiga då det gällde accepterande av sitt liv 

med celiaki. I likhet med denna studie fann Sverker et al., (2005) känslorelaterade aspekter 

som isolering, skam, rädsla för att äta mat kontaminerad med gluten, oönskad 

uppmärksamhet, negligering, att bli bortglömd och risktagande. Att glutenintoleranta själva 

försöker acceptera sin situation kan förhoppningsvis leda till en förbättrad självkänsla i 

sociala sammanhang.  

 

Studiens resultat indikerade att många kände skuld i närvaro av andra. Detta kan ha sin 

förklaring i att förståelsen hos andra är bristfällig. Att känna sig besvärlig över att andra 

utanför familjen får merarbete och behöver engagera sig upplevdes ofta jobbigt, eftersom den 

glutenintoleranta inte vill vara till besvär. Herstedt, (2003) och Sverker et al., (2005) har visat 

liknande resultat som antyder att patienter med celiaki dagligen påverkas av sin kosthållning 

såväl socialt som psykiskt. I ett flertal intervjuer uppgavs celiakin vara en bakomliggande 

faktor till upplevd psykisk ohälsa. Ciacci et al., (2002) och Hallert et al., (1995) fann liknande 

resultat beträffande psykologiska effekter. Detta visar vikten av att ha psykologisk hjälp att 

tillgå och inte enbart fokusera på det fysiska välbefinnandet med kosten som den främsta 

faktorn. 

 

Hallert et al., (2003) visade i sin kvalitativa studie betydelsen av att ta hänsyn till de 

könsrelaterade aspekterna vid behandling av celiaki. Kvinnorna ansåg till skillnad mot 

männen att celiakin i större utsträckning hade inskränkt på det sociala livet, eftersom de inte 

längre var lika angelägna om att träffa andra, gå på fest eller gå och fika. Kvinnorna beskrev 

sig dessutom också mer som offer och upplevde ett större kontrollbehov än männen. Männen 

upplevde däremot kontrollen av mat som en naturlig del av livet som celiakipatient. Både 

kvinnorna och männen betonade vikten av att hålla sig till glutenfri kost, men kvinnorna hade 

en mer intensiv längtan efter mat som de inte tålde. Både män och kvinnor upplevde en 

förbättring av hälsan efter att ha startat med glutenfri diet. Samtidigt kände de sig besvärade 

över de problem som behovet av glutenfri kost gav upphov till. Det fanns också en önskan om 

andras engagemang och då särskilt av kvinnorna som var mycket angelägna om att få 

förståelse för sin sjukdom. Skillnader mellan män och kvinnor och deras sätt att acceptera och 

hantera sitt liv som glutenintoleranta var inget som var påtagligt märkbart i denna studie. Det 

kan tänkas ha varit annorlunda om antal deltagande män hade varit större. Dock upplevde 

både män och kvinnor, i likhet med vad Ciacci et al., (2002), Mustalahti et al., (2002), Hallert 

et al., (2003) fann, en lättnad över att ha fått sin diagnos. De sociala aspekterna upplevde både 
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kvinnor och män som något begränsande, vilket i sin tur var relaterat till restriktionerna med 

glutenfri kost. Både kvinnorna och männen kände sig besvärliga när de inte kunde äta samma 

mat som andra på restaurang eller fest. 

 

Att lära sig leva ett glutenfritt liv kräver både motivation, tid och tålamod (McLoughlin et al., 

2003). En väsentlig skillnad kunde urskiljas mellan de som diagnostiserats tidigt i livet och de 

som diagnostiserats senare. De som hade levt med sjukdomen under en längre tid, såg inte 

sjukdomen som en begränsning och inte heller sociala situationer som problematiska eller 

påfrestande. De som hade blivit diagnostiserade i vuxen ålder hade svårare för en social 

anpassning och drog sig många gånger undan sådana situationer där den glutenfria kosten 

förmodades bli ett problem. De var också mer angelägna om att söka förståelse för sin 

sjukdom hos allmänheten. Att anpassa sig till och acceptera ett glutenfritt liv handlar 

sannolikt i stor utsträckning även om att kunna anpassa sig socialt. Att lära sig att leva med 

sjukdomen och dess begränsningar är ett måste för att kunna uppnå god upplevd livskvalité 

och hälsa. Zarkadas et al., (2006) menar att livskvalitén påverkas av ökad tillgänglighet av 

glutenfri kost, förbättrad varudeklaration, kostrådgivning och tidig diagnos. Allt detta 

påverkar hur individer med celiaki mår, såväl fysiskt, psykiskt som socialt.  

 

Att mäta och undersöka livskvalité utifrån olika individers livssituation är mycket svårt, 

eftersom både subjektiva och objektiva förhållanden i en människas liv måste beaktas 

(Nordenfeldt 2004). Det är också viktigt att förstå att livskvalité kan upplevas på olika sätt för 

olika människor. Människor som upplever den yttre välfärden som begränsande (dåligt utbud 

av produkter, sociala svårigheter i samband med måltider osv.) betraktar också sin 

livssituation som försämrad. Andra kan däremot uppleva svårigheter med den inre förmågan 

att just acceptera sin sjukdom och sin livssituation. Dessa aspekter inverkar därför negativt på 

såväl hälsa som livskvalité. 

 

Oro och depression har i studier (Tiziana et al., 2003, Johnston et al., 2004) visat sig vara 

vanligt förekommande bland människor med mag/tarm-sjukdomar. De bakomliggande 

orsakerna till detta är fortfarande oklara. En tänkbar orsak är att glutenintoleranta måste ta till 

olika ”coping-strategier” såsom acceptans, tillbakadragande och avvikelse för att leva med sin 

sjukdom och som i längden är psykiskt påfrestande. Dessutom kan restriktioner kring dieten 

inverka negativt. Människor med psykiska besvär relaterade till obehandlad celiaki, har 

förbättrat sitt psykiska tillstånd efter att glutenfri kost introducerats (Tiziana et al., 2003). 
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Detta tyder på att fysisk hälsa också i stor grad påverkar det mentala hälsotillståndet och att 

strikt glutenfri kost är absolut nödvändig.  

Begränsad tillgänglighet 
Resultatet i den tredje kategorin belyste bland annat tillgängligheten av glutenfria varor på 

marknaden. Att alltid kunna få tag i glutenfria varor förknippades med möjligheten till att få 

vara spontan. Planering av måltiderna och restriktiva valmöjligheter då det exempelvis gällde 

fika på stan eller restaurangbesök var vanliga förekommande argument för återhållsam 

spontanitet. Många upplevde det tråkigt att alltid behöva gå in till samma café för att det var 

just där de kunde finna glutenfria alternativ. 

 

Att alltid behöva tänka på priset och dessutom alltid behöva inhandla ett visst sortiment bara 

för att det inte finns något annat att välja på inverkade negativt på valmöjligheterna. Att alltid 

få en biskvi eller en riskaka till fikat upplevdes som tråkigt och en önskan om bättre 

engagemang hos andra var en uttryckt längtan.  

 

Kostnaden för glutenfria varor upplevdes bland alla i studien som negativt. Dock var 

informantens ekonomiska situation avgörande för om kostnaden för glutenfri kosthållning 

åstadkom ett problem eller inte. De med bättre ekonomisk status unnade sig att köpa det som 

önskades. Detta likställdes i många fall med livskvalité. För att uppnå god glutenfri följsamhet 

är det därför viktigt att det finns ett bra utbud av produkter till rimliga priser. Om den 

glutenfria kosten prioriteras bort av olika orsaker är det svårt för glutenintoleranta att uppnå 

och vidhålla god hälsa och livskvalité. 

 

Det kan tyckas orättvist att bostadsort i Sverige är avgörande för rättigheter till 

merkostnadsbidrag eller subventionerade priser på apoteket. I konsumentverkets senaste 

beräkning (2005) av glutenfria produkter kontra ”vanliga” varor, beräknas glutenfria matvaror 

uppgå till flera tusentals kronor i merkostnader. Detta borde vara ett skäl nog till att låta alla i 

Sverige oavsett bostadsort få möjlighet till ekonomisk hjälp för glutenfri kosthållning. 

Subventionerad glutenfri kost kan tänkas tillrättalägga de problem som enligt Andersson, 

(2002) uppstår då människor på grund av kostnadsskäl inte prioriterar glutenfri mat, trots dess 

nödvändighet för hälsan. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det också viktigt att ta hänsyn 

till de negativa konsekvenser som subventionerade varor på apoteket kan medföra. Inköp på 

apoteket kan antas slå ut matbutikernas möjligheter till att ta in ett bredare sortiment av varor 
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eftersom ett flertal potentiella kunder istället handlar på apoteket. Med fler kunder som 

handlar glutenfritt i matbutiker kan utbudet av glutenfria varor förmodas bli bättre och mer 

konkurrenskraftigt.  

 

Sedan 80-talet har utvecklingen med glutenfria produkter varit mycket positiv. Välsorterade 

matvarubutiker har ofta ett brett sortiment av produkter. McLoughlin et al., (2003) beskriver 

denna utveckling som en expansion i variation och inkluderar tydligare varudeklarationer och 

bättre förpackningar i den positiva utvecklingen. Såväl investering i medicinsk forskning 

kring celiaki som bättre information till allmänheten, kan med tiden förbättra livssituationen 

för celiakipatienter. Det handlar i stor utsträckning om att inte begränsas i sin livssituation 

utan istället lära sig att leva med sin sjukdom, något som på sikt kan leda till ett bättre socialt 

liv, bättre livskvalité och hälsa. 

 

KONKLUSION/ IMPLIKATIONER 
Studien resulterade i tre kategorier som beskrev hur människor med celiaki upplevde sin 

livssituation: Oförstående omgivning, att övervinna hinder och begränsad tillgänglighet. 

Dessa utgör tillsammans två subteman: Anpassning till sjukdom och begränsande omgivning. 

De två subteman bildar i sin tur det övergripande temat: Tillvarons sociala betydelse i ett 

kontinuerligt samspel mellan individ och omgivning. Informanterna beskrev på olika sätt hur 

de påverkades socialt genom att beskriva sin egen livssituation, samt i vilken grad de 

accepterade sin sjukdom, men också andras inställning till sjukdomen. Att bli begränsad på 

grund av svårigheter att finna glutenfria produkter nämndes också vara en bidragande orsak 

till social begränsning. Informanterna hade olika syn på hur stor del av det sociala livet som 

påverkades. Eftersom livskvalitén hos celiakipatienter påverkas av ett flertal sociala aspekter 

känns det viktigt att ta dessa faktorer i beaktande och informera om celiaki, samt göra 

glutenfria produkter mer tillgängliga på varumarknaden. Det kan också vara en anledning till 

att få upp ögonen för det merarbete och de merkostnader som föreligger vid glutenfri kost. 

Hälso- och sjukvårdsinstanser behöver få en ökad medvetenhet om problemet och därefter 

med information och intervention öka livskvalitén hos celiakipatienter, samt reducera 

eventuella negativa sociala aspekter. Forskning kan leda till en åtgärdsplan för 

implementering av utbildning och information till allmänheten, men framförallt till personal 

inom mat- och restaurangbranschen. Avslutningsvis bör forskning leda till en större 
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uppmärksamhet kring merkostnadsbidragsfrågan och samtidigt leda till påtryckningar från 

såväl samhälls- som individnivå, så att reglerna kring merkostnadsbidraget förändras.  
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Bilaga 
 
Information till deltagare i intervjustudie om celiaki samt blankett om skriftligt 
godkännande   
 
 
Hej! 

Mitt namn är Anna Andersson och jag studerar vid Högskolan i Halmstad. Inom ramen för 

magisterkursen i Folkhälsovetenskap ska jag göra en studie om celiaki som ska generera i en 

D-uppsats. Studien är kvalitativ och syftet är att beskriva hur människor med celiaki upplever 

sin livssituation. För att få en uppfattning om det valda ämnet skulle det vara mycket 

betydelsefullt att få träffa dig och ta del av dina tankar. Intervjuerna beräknas ta en timma och 

kommer att spelas in på band. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta din 

medverkan när som helst utan att ange orsak till detta. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt. 
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Anna Andersson    Handledare: Lektor Gun Paulsson 
Järnvägsgatan 8C   Högskolan i Halmstad 
302 49  HALMSTAD   301 85  HALMSTAD 
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annaxx3@hotmail.com   Gun.Paulsson@hos.hh.se 
 
 
 
 
   
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 
handhas. Jag har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem besvarade. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta studien utan 
att ange orsak till detta. 
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