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ABSTRACT 
In Sweden about 40-50 % of the population has furred pets at home, primarily a cat or a dog, 
and about 15-20% of the population is allergic to pets. Allergic symptoms may be provoked 
among pet allergic individuals by direct or indirect exposure to furred pets. For a number of 
children with allergic disease the quality of life may be impaired as a consequence of their 
disease. The overall aim of this thesis was to examine: 1) exposure to pet allergens in relation to 
keeping of furred pets and dispersion of allergens from such animals, 2) consequences of 
perceived allergy to furred pets in terms of keeping of such animals and 3) health-related 
quality of life (HRQOL) within families having a child considered by the parents to be allergic 
to pets. 

Dust samples were collected from mattresses and textile-covered floors in 70 homes and 
analysed by ELISA for cat allergen (Fel d 1) and dog allergen (Can f 1). Fel d 1 was found in 
dust from all mattresses and textile-covered floors while Can f 1 was found in all but one. The 
highest levels of cat and dog allergen were found in homes with a cat or dog and were 
significantly higher compared to such concentrations in homes of former pet-owners or homes 
without cats or dogs ever. 

In six furniture stores dust was collected from 17 factory-new mattresses, 15 used mattresses 
tried by customers and from another 5 factory-new mattresses vacuumed once a week the 
following 3 weeks. The mattress dust was analysed for content of Fel d 1 and Can f 1.  The 
factory-new mattresses contained low levels of Fel d 1 and Can f 1, possibly due to 
contamination during the manufacturing. The used mattresses that had been displayed for 2-78 
weeks contained high levels of Fel d 1 and Can f 1 and especially the allergen levels from cat 
correlated to the period of time that the mattresses had been displayed. The increase over time 
occurred rapidly and after 3 weeks reached concentrations similar to those that have been found 
in homes where furred pets previously had been kept. 

In the BAMSE cohort 4,089 children have been followed since birth. The parents answered 
questions about heredity for allergic disease, keeping of pets and questions about symptoms 
after contact with furred pets up to 4 years of age. Dust samples were collected from the 
mother’s bed and analysed for concentrations of Fel d 1 and Can f 1. Cats were less often kept 
in families with parental pet allergy (3%) than in families without (12%). Families with 
smoking mothers and those with low socioeconomic status kept cats and dogs more frequently. 
Concentrations of Fel d 1 were lower in homes if parental allergy to pets was reported, in 
particular if the mother had pet allergy.  

Based on questionnaire data, 668 children from the BAMSE study, with or without reactions to 
pets, were identified at the age of 9. One hundred and thirty-one children were considered by 
their parents to be allergic to furred pets and a majority of these children (80%) had reactions to 
other allergens as well. A generic HRQOL questionnaire (CHQ-PF28) together with a disease-
specific questionnaire was completed by the parents. The pet allergic children, particularly 
those with multiple reactions, scored significantly lower in 4 of 12 items in the CHQ-PF28 
scales than the controls. The families of children with reactions to pets reported considerable 
restrictions in daily life and avoidance behaviors, in particular those with reactions to pollen and 
food as well. 

This thesis highlights a conflict in the society.  Many people enjoy having furred animals at 
home, but this results in a dispersion of furred pet allergens in public environments. However, 
pet allergic individuals may react to indirect exposure to pets with a subsequent worsening of 
the disease. Pet allergic families often avoid exposure to furred pets in order to reduce the risk 
of symptoms of the child or other family members, but with limited success. Avoidance in 
combination with a reduced general health results in an impairment of the child’s quality of life.  

Key words; allergens, BAMSE, Can f 1, cat, child, CHQ, dog, horse, environment, Fel d 1, 
heredity, HRQOL, pet allergy, prevention  
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1 INTRODUKTION 
Sällskapsdjur är viktiga för människor och har varit så sedan historisk tid. Tidigt tämjde 
människan vissa djurarter och det finns många historiska fynd som talar för att till 
exempel katter har levt tillsammans med människan i över 10 000 år.1 
 
Med sällskapsdjur menas i denna text hästar, hundar, katter och andra smådjur, samt 
vissa bruksdjur. Från flera europeiska länder har det rapporterats att antalet pälsbärande 
husdjur har fördubblats under de senaste tjugo åren, men för Sverige saknas sådana 
data. I Storbritannien och USA uppskattas att över hälften av hushållen har någon form 
av djur.2-4 5 I Sverige beräknas att antalet sällskapsdjur är cirka 10 miljoner och år 2004 
var 1,6 miljoner katter och 950 000 hundar registrerade. Antalet hästar i Sverige 
uppskattas till knappt 300 000.6 
 
I bebyggd miljö har sällskaps- och bruksdjur varit vanliga, men successivt har 
bruksdjur såsom hästar försvunnit ut ur stadsbilden och ersatts med motorfordon. 
Under senare tid har dock hästhållningen åter ökat inom många tätortskommuner och 
idag beräknas att 75% av Sveriges alla hästar och hästanläggningar finns i de tre största 
tätortsregionerna, Stockholm län, Skåne och Västra Götalands län.5 I dessa regioner 
återfinns inte oväntat även den övervägande delen av katter och hundar.  
 
Djur betyder mycket för barn, och barns uppväxttid omges på ett eller annat sätt av 
djur, även som leksaker.7 Mer än 90% av alla bilder eller figurer i förskolebarns böcker 
består av djur.8 Har barn vuxit upp med djur, blir barnet ofta djurägare som vuxen, och 
väljer dessutom oftast samma typ av sällskapsdjur som då det var litet.9 Sällskapsdjur 
verkar ha en god fysiologisk effekt på människan och anses både vara 
blodtryckssänkande och förbättra överlevnaden efter hjärtinfarkt.10,11  
 
Ett stort antal pälsdjur i samhället leder dock till en avsevärd exponering för 
pälsdjurallergen. En sådan exponering ökar risken för allergiska symtom bland dem 
med pälsdjursallergi. 
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2 BAKGRUND 
 
PÄLSDJURSALLERGEN 
Pälsdjursallergen kan indelas i huvudallergen (major allergens) och s.k. ”minor 
allergens”. Ett huvudallergen frambringar en IgE-medierad (omedelbar) allergisk 
reaktion i mer än 50% av fallen medan endast ett fåtal individer reagerar mot minor 
allergen.12 Huvudallergen finns beskrivna för sällskapsdjur som katt (Fel d 1), hund  
(Can f 1), men även för laboratoriedjur som råttor och möss.  
 
Katten producerar 7-8 olika allergena proteiner. Det dominerande huvudallergenet är 
Fel d 1 som beskrevs för första gången på 1970-talet.13 Fel d 1 är en polypeptid med en 
molekylvikt av 17-18 kd. Kattens allergen bärs till största delen av stora partiklar som 
är 10 μm eller mer i diameter. Cirka 25% av kattallergenet bärs dock av små partiklar 
som är mindre än 2,5 μm i diameter. Dessa är lätta och därmed luftburna under längre 
perioder.14-17 Allergen från katt har identifierats i kattens saliv, skinn, talgkörtlar och 
kan uppmätas inomhus från sedimenterat damm men även från luftprover.13,18-22 Olika 
kattraser, honor eller hanar, kastrerade eller okastrerade katter har ansetts kunna 
producera olika mängder allergen. Det finns osäkerheter i dessa studier eftersom 
undersökningarna är små och ofta inte tagit hänsyn till djurets ålder och storlek.23-25  
 
Hos hunden är Can f 1 det dominerande huvudallergenet och kan hittas i hundens stöv, 
hårstrån och saliv.26-29 Can f 1 är en polypeptid med en molekylvikt på 25 kd. 
Varierande halter av Can f 1 har hittats hos olika hundraser och man har därför 
föreslagit att rasspecifika hundallergen existerar, men även dessa studier är behäftade 
med metodsvagheter.30 Allergen från hund bärs av partiklar som storleksmässigt är 
mellan 5 och 10 μm.17  
 
Allergen från hästar har också blivit identifierade och karaktäriserade.31-34 
Huvudallergenet för häst, Equ c, har en molekylvikt på 19 kd och har isolerats från 
hästens spottkörtlar.35 Det är inte känt på vilket sätt hästallergen bärs av partiklar och 
hur stora dessa partiklar är. 
 
ALLERGISK SJUKDOM 
Allergisjukdomar liksom andra immunologiska sjukdomar såsom typ-1 diabetes och 
inflammatoriska tarmsjukdomar har under de senaste decennierna blivit allt vanligare 
hos barn.36-38 För samtliga dessa sjukdomar kan ökningen delvis förklaras av en 
förändrad livsstil.39-42 Det anses bl.a. att immunsystemet numera inte får den 
nödvändiga stimulansen.43 Allergisjukdomar bland barn omfattar besvär från huden, 
luftvägarna samt mag-tarmkanalen och kan förekomma med eller utan allergisk 
sensibilisering.44,45 I Sverige har idag en fjärdedel av 4-åringarna och 30% av 12-
åringarna någon form av allergisjukdom.46 
 
Sensibilisering kan förekomma utan tecken på allergisjukdom och är mer vanligt hos 
pojkar än hos flickor.47,48 De flesta pälsbärande djur kan sannolikt ge upphov till 
sensibilisering även om risken verkar variera mellan olika djurarter, och möjligen 
även mellan raser. Samband har kunnat påvisas mellan exponerad dos för kattallergen 
och sensibilisering för katt.49 Uppskattningsvis är 15-18% av alla svenska skolbarn är 



Ann-Charlotte Egmar 

 

  3 

sensibiliserade mot katt, hund eller häst.44,50 Bland svenska 12-åriga barn anser sig 6% 
reagera allergiskt från luftvägarna vid pälsdjurskontakt.46  
 
Atopi är en ärftlig tendens att producera IgE-antikroppar som svar på exponering för 
allergen.47 De diagnostiska metoder som används för att påvisa förekomst av 
allergenspecifikt IgE är pricktest eller analys av allergenspecifikt IgE i serum.51 
 
Astma yttrar sig som återkommande perioder av pipande eller väsande andning samt 
hosta och ibland även andnöd. Under barns första levnadsår är det framförallt 
luftvägsinfektioner som utlöser besvär, men från skolåldern och uppåt blir det 
allergiska inslaget allt mer betydelsefullt för symtom vid astma.52 I Sverige 
rapporteras att bland 12-åriga barn med astma får 34% symtom på astma vid 
pälsdjurskontakt.46  
 
Symtom på allergisnuva (allergisk rinit) är förutom snuva, nysningar, nästäppa och 
klåda. Allergisnuva kan förekomma med eller utan allergisk ögonkatarr.53 
Säsongsbetonade ögon- och näsbesvär är ofta associerade till sensibilisering mot pollen 
från lövträd, gräs, örter eller mot utomhusmögel. Vid besvär som sträcker sig över flera 
årstider är sensibilisering mot pälsdjur eller kvalster vanligt. Besvären kan vara 
påtagligt handikappande och påverka den hälsorelaterade livskvaliteten.54,55 Bland 12-
åriga barn med allergisnuva uppger 75% att de får sådana besvär vid pälsdjurskontakt.46 
Allergisnuva tidigt i livet innebär dessutom en risk för att senare utveckla astma.56,57  
 
Typiska symtom på eksem är återkommande, kliande, rodnade och möjligen 
vätskande utslag under mer än ett par veckors tid.58 Eksem som debuterar tidigt under 
barnaåren ökar risken för sensibilisering, men även för att barnet senare under 
barnaåren ska få astma eller allergisnuva.59-61 Samtidig allergi mot pollen, pälsdjur, 
födoämnen etc. vid eksem leder ofta till att sjukdomen blossar upp i samband med 
exponering för någon av dessa faktorer.62 För de flesta förbättras eksemet under 
sommarmånaderna. 
 
Redan under spädbarnsåren uppträder symtom på astma, eksem och 
födoämnesallergi, medan allergisnuva och/eller allergisk ögonkatarr vanligen 
uppträder först under skolåldern.60,63 Under barnaåren dominerar allergiska symtom 
hos pojkar, men från tonåren är sådana besvär vanligare bland flickor/kvinnor.  Sextio 
till 70 procent av de barn som får något symtom på allergisjukdom under det första 
levnadsåret är helt symtomfria i 10-årsåldern.64 Å andra sidan har de flesta skolbarn 
med astma eller eksem insjuknat redan i 4–5-årsåldern.63 Barn där allergisjukdom 
försvinner under barnaåren får inte sällan tillbaka besvären i vuxen ålder, framför allt 
om de väljer en ogynnsam yrkesutbildning eller yrke.65 Den som har astma, 
allergisnuva eller eksem har ofta utvecklat en överretbarhet i luftvägarnas slemhinnor 
eller huden. Denna överretbarhet medför att symtom i luftvägar eller hud är vanliga 
vid exponering för olika miljöfaktorer. Om individer samtidigt utsätts för exempelvis 
pollen och luftföroreningar kan besvären förvärras ytterligare.66,67I inomhusmiljön 
utgör tobaksrök, allergen från pälsdjur, dåligt städade miljöer och starkt luktande 
ämnen problem för både barn och vuxna som har luftvägsrelaterad allergisjukdom.68-

72 
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SAMBAND MELLAN EXPONERING, INDUKTION AV SJUKDOM OCH 
SYMTOM VID REDAN ETABLERAD SJUKDOM 
 
Under 80- och 90 talen var den allmänna uppfattningen att exponering för pälsdjur 
tidigt i livet ökade risken för allergi mot sådana djur och även symtom på 
allergisjukdom.70,73-75 Detta har under senare år ifrågasatts. Idag föreligger ett stort antal 
studier som visar på en ökad risk för sensibilisering mot pälsdjur vid tidig kontakt,76,77 
men studier finns även som visar på en minskad risk efter sådan kontakt.78-81 
Selektionsmekanismer kan sannolikt delvis förklara den skyddande effekten av tidig 
pälsdjursexponering. Lantbruksmiljöer verkar skydda mot utveckling av allergisjukdom 
även om en omfattande djurkontakt förekommer.2,82,83 Vilka faktorer som bidrar till 
minskad förekomst av allergisjukdomar bland barn till jordbrukare är inte helt 
klarlagda. 
 
För dem som redan har en pågående allergisjukdom med sensibilisering mot pälsdjur är 
kunskapsläget mer entydigt. Allergisymtom kan förekomma vid såväl direkt som 
indirekt kontakt för pälsdjur.76,84-86 Det är framför allt pälsdjur, som vi har som 
sällskapsdjur inomhus som ger upphov till symtom vid allergisjukdom. Detta kan 
sannolikt förklaras av att exponeringen inomhus blir högre jämfört med om djuren 
vistas utanför den egna bostaden.70,87 Studier har visat att vuxna pälsdjursallergiska 
individer med astma, som har pälsdjur i hemmet får en svårare astma jämfört med 
individer med astma som väljer att inte ha pälsdjur i hemmet.80,88-90  
 
HÄLSORELATERAD LIVSKVALITET VID ALLERGISJUKDOM 
Livskvalitet betyder olika saker för olika personer. Hälsorelaterad livskvalitet 
(HRQOL) är en aspekt av livskvalitet som är direkt relaterad till individens hälsa. 
HRQOL kan delas upp i fysiska, psykiska, sociala faktorer.91 Inom astma- och 
allergisjukvården bedöms ofta astmans svårighetsgrad med hjälp symtom, 
medicinförbrukning och spirometri. Det finns dock klara indikationer på att dessa 
mått korrelerar dåligt med barns upplevelser, känslor och hur barn som har astma 
fungerar i vardagen.92 HRQOL har under det senaste decenniet använts alltmer som 
effektmått vid kliniska prövningar och har bl.a. använts vid SBU:s systematiska 
kunskapssammanställning om behandling vid astma och kronisk obstruktiv 
lungsjukdom.93,94 
 
För att mäta HRQOL har olika instrument tagits fram både för barn och vuxna. 
Generiska instrument mäter HRQOL oavsett om individen har sjukdom, men kan 
också användas för jämförelser mellan olika sjukdomsgrupper. De flesta instrument 
har tagits fram för att mäta HRQOL hos vuxna, men har på senare tid även börjat 
användas på kroniskt sjuka barn. 95-97 Sjukdomsspecifika instrument mäter däremot 
aspekter av HRQOL som kan relateras till en särskild sjukdom. Sådana instrument 
har tagits fram för att studera HRQOL vid astma och allergisnuva.92,98 Idag har även 
sjukdomsspecifika instrument börjat användas vid kliniska prövningar och 
interventionsstudier.99-101 
 
Trots att många barn med allergisjukdom besväras av symtom från flera organ 
samtidigt har de flesta studierna om allergisjukdomar och HRQOL fokuserat på endast 
en sjukdom i taget, till exempel astma, allergisnuva eller mag- och tarm besvär.54,92,102-

107 Ett fåtal studier har undersökt HRQOL hos barn och ungdomar med allergiska 
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reaktioner från flera organ, eller reaktioner mot ett flertal allergen.108-110 Hittills finns 
inga studier som studerat HRQOL hos pälsdjursallergiska barn. 
  

MOTIV TILL STUDIEN 
Då detta arbete planerades ökade förekomsten av olika allergisjukdomar i många länder 
och i Sverige rapporterades att sensibilisering mot pälsdjur var nästan lika vanligt som 
mot pollen.111 Då kattallergen blev renat på 80-talet kunde monoklonala antikroppar 
riktade mot kattallergen framställas och allergenmätningar göras. Sådana antikroppar 
kom att användas för att uppmäta förekomsten av kattallergen i den omgivande 
miljön.112 Senare tillkom samma möjlighet för analys av allergen från hund och därefter 
för andra pälsdjur. 
 
De första delarbetena i denna avhandling planerades då kunskaper saknades om 
allergennivåer från pälsdjur i svenska hem. Likaså var det oklart vilka faktorer som 
styrde valet att ha pälsdjur eller inte, och hur pälsdjursallergi påverkade barns 
livskvalitet. 
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3 SYFTE 
Det huvudsakliga syftet med denna avhandling var att undersöka hur pälsdjursallergen 
sprids, hur pälsdjursallergiska familjer förhåller sig till exponering för pälsdjur och hur 
den hälsorelaterade livskvaliteten påverkas i familjer med ett barn som reagerar på 
pälsdjur. 
 
De specifika syftena med varje delarbete var följande: 
 

♦ Att undersöka förekomst av katt- och hundallergen i hem med eller utan sådana 
djur (I) 

 
♦ Att undersöka förekomst av allergen från katt och hund i offentlig 

inomhusmiljö samt att fastställa hur dessa allergen ansamlas över tid (II) 
 
♦ Att undersöka familjers exponering för pälsdjur samt hur förekomst av allergi i 

familjen och andra faktorer påverkar innehav av pälsdjur (III) 
  

♦ Att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten hos barn med pälsdjursallergi 
och deras familjer (IV) 
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4 MATERIAL OCH METODER 
 

STUDIEDESIGN OCH STUDIEPOPULATIONER 
Tabell 1. Överblick över de i avhandlingen ingående arbetena.  
 
Design Studieobjekt Datainsamlingsmetod Datainsamlings 

period 

Studie I 
Tvärsnittsstudie 
  

70 bostäder i ett 
bostadsområde 

Frågeformulär 
Insamling av damm  
 

1991 

    
Studie II 
Longitudinell 
studie 

6 möbelvaruhus   Insamling av damm 1992-1993 

    
Studie III 
Kohortstudie 

4 023 barn  Frågeformulär 
Insamling av damm 

1994-1996  

    
Studie IV 
Fall-kontrollstudie 
 

392 barn  Frågeformulär 2004 

 

Studie I 
Undersökningen genomfördes i ett mindre, sammanhängande bostadsområde i norra 
delen av Stockholm med identiskt byggda radhus frånsett ventilationen. Studien 
designades huvudsakligen för att mäta kvalsterförekomst i relation till olika typer av 
ventilation.72,113 Ett frågeformulär skickades ut tillsammans med förfrågan om 
medverkan i studien till samtliga 250 bostadsinnehavare i området. Formuläret innehöll 
frågor om familjestorlek, typ av ventilation, städvanor, typ av sängmadrasser samt 
tidigare och nuvarande innehav av pälsdjur. Frågeformulären besvarades av 123 (49%) 
familjer, men av dessa avstod 33 från fortsatt medverkan. Inklusionskriterier för de 
resterande hushållen var att familjen skulle ha bott minst ett år i den aktuella bostaden, 
att hushållet vid undersökningstillfället bestod av minst två personer, att ingen 
genomgripande renovering eller ombyggnad utförts sedan radhuset byggdes, förutom 
förbättringar av ventilationen. Dessutom krävdes att inga åtgärder hade genomförts för 
att nedbringa eventuella allergennivåer från pälsdjur eller kvalster och att åtminstone en 
sängmadrass skulle vara minst ett år gammal och ha använts så gott som dagligen.  
 
Sjuttio av de kvarvarande 90 familjerna uppfyllde kriterierna. Samtliga inkluderade 
bostäder inspekterades därefter. En kort intervju gjordes med någon av personerna i 
hushållet för att inventera och dokumentera nuvarande samt tidigare innehav av 
pälsdjur, men även ta reda på om pälsdjur förekom hos grannar eller vänner. Insamling 
av damm för allergenanalys avseende katt och hund utfördes under två veckor i 
november 1991 av fyra personer (G Axelsson, A-C Egmar, G Emenius och  
M Wickman). 
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Studie II 
Sex möbelvaruhus medverkade som alla hade en sängavdelning med testrum utrustad 
med sängar och madrasser. Studiestorleken och urval baserades huvudsakligen på vad 
som var praktiskt genomförbart, särskilt då det gällde insamling av dammprover. 
Studien delades in i två delprojekt med syfte att undersöka: 
 

1. nivåer av allergen från katt, hund och häst från 17 fabriksnya och 15 använda 
madrasser som hade provats av kunder i varuhusets testrum 

  
2. tidsförloppet för ansamling av allergen från katt, hund och häst i 5 fabriksnya 

madrasser efter det att de utplacerats i testrum för att provas av kunder 
 
I den första delstudien utvaldes inplastade nya madrasser från möbelvaruhusens lager 
varav sex av dessa innehöll hästtagel. Varuhusens personal ombads att uppge hur 
många veckor de använda madrasserna varit utlagda för provning av kunder. De 
utlagda madrasserna var av flera olika fabrikat, och utgjordes av dem som vid 
undersökningstillfället fanns tillgängliga på de olika möbelvaruhusen. 
 
I den andra delen av studien ingick endast ett av de sex möbelvaruhusen. Fem 
fabriksnya och inplastade madrasser valdes ut och direkt efter att emballaget brutits 
dammsögs madrasserna för bestämning av allergennivåer från pälsbärande djur. De fem 
madrasserna placerades därefter ut på sängar i varuhusets testrum för att provas av 
kunder. Därefter dammsögs de fyra madrasserna i tre på varandra följande veckor med 
sju dagars mellanrum. Den femte madrassen dammsögs enbart 3 veckor senare. 
 
 
Studie III och IV 
 
Materialet härrör från BAMSE-studien, en kohortstudie som inkluderar barn födda 
mellan 1994 och 1996 och boende i centrala och nordvästra Stockholm. Barnen 
identifierades via det svenska födelseregistret och föräldrarna tillfrågades om 
medverkan i studien av sjuksköterskor på respektive barnavårdscentral vid två 
månaders ålder. Av de totalt 7 221 barn som föddes mellan 1994 och 1996 kunde 477 
barn aldrig nås på grund av felaktig adress, 1 399 föräldrar svarade inte eller avböjde 
medverkan trots upprepade påminnelser. Vidare uteslöts familjer som skulle flytta inom 
ett år (n=699), som inte kunde tala svenska tillräckligt bra för att besvara 
frågeformulären (n=331), som hade ett svårt sjukt barn (n=57) med exempelvis hjärtfel 
eller missbildningar, eller som hade ett äldre syskon som redan ingick i studien 
(n=169). Totalt kom 4 089 barn att ingå i BAMSE-kohorten. I figur 1 ses 
flödesschemat för BAMSE-studien över tid. 
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Figur 1. Flödesschema över BAMSE studien (studie III och IV).  

 
Barnens föräldrar ombads av BVC-sjuksköterskan att besvara ett omfattande 
frågeformulär när barnet var två månader gammalt. Formuläret fokuserade på frågor 
om olika bakgrunds- och omgivningsfaktorer såsom allergi i familjen, 
pälsdjursförekomst i hemmet, hos vänner eller grannar, samt bostadens beskaffenhet, 
föräldrarnas rökvanor, amning, socioekonomiska faktorer etc. Samtidigt med ifyllandet 
av det första frågeformuläret ombads föräldrarna att samla in damm från moderns säng 
(eller moderns sänghalva om dubbelsäng) enligt ett standardiserat förfarande. När 
barnen var 1, 2 respektive 4 år skickades ytterligare frågeformulär ut till föräldrarna. 
Formulären fokuserade främst på barnens olika symtom och i synnerhet symtom på 
allergiska sjukdomar. Underlaget för studie III utgjordes av data insamlade från de tre 
första frågeformulären, dvs. när barnen var 2 månader, 1 och 2 år gamla. Från 4 023 
familjer fanns kompletta bakgrundsdata avseende föräldrars allergisjukdom, 
pälsdjursallergi, rökvanor och socioekonomiskt status. 

 
Vid tidpunkten för studie IV hade barnen i BAMSE-studien fyllt 9 år och föräldrarna 
tillfrågades om att medverka i en enkätbaserad fall-kontroll studie. Från studiens 4-års 
enkät identifierades 328 barn som rapporterades ha symtom efter kontakt med katt, 
hund, hästar eller gnagare i form av snuva, rinnande eller täppt näsa, kliande näsa eller 
ögon, svår hosta eller väsande andning och/eller kliande hud eller klåda, dvs. 
föräldrarna gjorde i enkäten en egen bedömning huruvida barnet reagerade allergiskt på 
pälsdjur eller inte. Dessa 328 barn, liksom 340 slumpvis utvalda kontrollbarn från 
kohorten utan sådana rapporterade symtom efter pälsdjursexponering, tillfrågades 
brevledes om medverkan i studien samtidigt som frågeformulär bifogades. 
 
Processen för att identifiera fall- respektive kontrollbarn i studie IV presenteras i Fig. 2. 
Efter två påminnelser uppgick svarsfrekvensen till 79%. Av de 328 barn som vid 4 års 
ålder av föräldrarna ansågs reagera allergiskt på pälsdjur bedömdes 110 barn vid 9 års 
ålder fortfarande reagera på sådana djur. Bland de barn som vid 4 års ålder inte ansågs 
reagera på pälsdjur, rapporterades 21 barn nu vid 9 års ålder reagera allergiskt enligt 
föräldrarna. Vid tidpunkten för studiens igångsättande var det således 131 barn 
sammanlagt, som enligt föräldrarnas uppfattning reagerade allergiskt mot pälsdjur 
(figur 2). 



Exponering för pälsdjursallergen och dess konsekvenser för pälsdjursallergiska barn 

 

10 

 
KONTROLLBARN

n=328  n=340

n=110 

n=282 n=243 

BARN SOM ANSES REAGERA
ALLERGISKT PÅ PÄLSDJUR 

N=668

VID 9 ÅRS ÅLDER 

STUDIEGRUPP
N=392

n=21n=133

*39 barn rapporterade 
pollen- och/eller
födoämnesbesvär

n=261 

n=261*

Vid 4 år, men inte
vid 9 år, n=133 

Vid 9 år, men inte
vid 4 år, n=21

VID 9 ÅRS ÅLDER 
Antal föräldrar som
besvarade enkäten,

N=525

VID 4 ÅRS ÅLDER

Fall och kontroller,
N=525 

Reagerar endast
på pälsdjur

n=26 

Reagerar även på
pollen och/eller 

födoämnen, n=105 

n=131

KONTROLLBARN

n=328  n=340

n=110 

n=282 n=243 

BARN SOM ANSES REAGERA
ALLERGISKT PÅ PÄLSDJUR 

N=668

VID 9 ÅRS ÅLDER 

STUDIEGRUPP
N=392

n=21n=133

*39 barn rapporterade 
pollen- och/eller
födoämnesbesvär

n=261 

n=261*

Vid 4 år, men inte
vid 9 år, n=133 

Vid 9 år, men inte
vid 4 år, n=21

VID 9 ÅRS ÅLDER 
Antal föräldrar som
besvarade enkäten,

N=525

VID 4 ÅRS ÅLDER

Fall och kontroller,
N=525 

Reagerar endast
på pälsdjur

n=26 

Reagerar även på
pollen och/eller 

födoämnen, n=105 

n=131

 
 
Figur 2. Bestämning av urval och gruppindelning (studie IV). 
 
 
DAMMINSAMLING OCH ALLERGENANALYSER  
I studie I gavs instruktion om att familjerna under två veckor före damminsamlingen 
inte skulle byta lakan och inte dammsuga madrasser eller textilmatta under soffbordet i 
vardagsrum. Samtliga dammprover insamlades på ett standardiserat sätt med samma 
typ av dammsugare (Volta lite U 1840, Volta, Stockholm). Dammsugarmynningen 
försågs med dammkollektor och filterkassett med tillhörande filter.114 Dammsugningen 
gjordes under 2 minuter på såväl madrasser som textilmatta. Hela madrassens yta 
dammsögs med långa jämna rörelser och 2 m2 textilt golv på liknande sätt. Endast en 
kollektor och ett filter användes per säng respektive textilt golv. 
 
För att studera tidsförloppet av ackumulerat allergen för katt och hund i studie II 
insamlas madrassdamm veckovis. Tillkommen mängd allergen beräknades som 
uppsugen totalmängd allergen per vecka under en period om tre veckor där uppsugen 
mängd katt- och hundallergen i dammprov nr 2 adderades till prov nr 1 osv. och 
uttrycktes i ackumulerad allergenmängd. I och med att madrasserna valdes med samma 
storlek, dvs. 90x200 cm, uttrycktes mängden uppsamlat katt- och hundallergen i 
μg/m2/2 min. I dammprover från de madrasser som hade varit i bruk i mer än två 
veckor, och som således inte var fabriksnya vid studiestart, uttrycktes allergennivåerna i 
μg/g damm.  
 
Koncentrationerna av Fel d 1 och Can f 1 analyserades med ELISA och med 
monoklonala kaninantikroppar mot Fel d 1 respektive Can f 1 (studie I och II).112,115 De 
nedre detektionsgränserna sattes till 0,001 μg/g damm och 0,006 μg/g damm för Fel d 1 
respektive Can f 1 [Allergologiskt Laboratorium, (ALK) Hörsholm, Danmark]. 
Förekomst av hästallergen (studie II) analyserades med hjälp av polyklonala 
kaninantikroppar med s.k. motströmselektrofores Counter Current Immune 
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Electrophoresis (CCIE) och uttrycktes i titrar.114 ELISA med monoklonala 
kaninantikroppar mot häst fanns inte tillgängligt vid studiens genomförande. 
 
I studie III valdes dammprover ut från hem där barnen hade astma vid 2 år (n=167), 
samt från hem där barnen inte hade astma (kontroller) (n= 345), och kom att analyseras 
avseende förekomst av katt- och hundallergen. Föräldrarna ombads att i 2,5 minuter 
dammsuga mammans säng (eller sänghalva). En filterpåse (Allergy Control Products 
Inc, Ridgefield CT, USA) sattes i mynningen på dammsugarröret och därefter 
applicerades dammsugarens munstycke. Efter damminsamlingen lades filterpåsen i en 
därtill avsedd plastpåse som förslöts. Efter vägning och siktning extraherades dammet i 
fosfatbuffrad saltlösning (ph 7,4) och roterades över natten i 4oC. Sedan extrakten hade 
centrifugerats förvarades de i frys (minus 20oC) till analys. Allergenkoncentrationerna 
av Fel d 1 och Can f 1 bestämdes med ELISA och utfördes av Avdelningen för Klinisk 
Immunologi, Karolinska sjukhuset, Stockholm.116 Allergenkoncentrationerna uttrycktes 
som μg/g damm. Detektionsgränsen i denna undersökning för Fel d 1 och Can f 1 var 
0,054 μg/ respektive 0,199 μg/g i enlighet med rekommendation från Indoor 
Biotechnologies, VA, USA. 
 
 
HÄLSORELATERAD LIVSKVALITET 
 
Child Health Questionnaire (CHQ-PF28) 
Child Health Questionnaire (CHQ) är internationellt ett etablerat frågeformulär för att 
mäta HRQOL bland barn och har översatts till ett stort antal språk.95 En svensk 
föräldraversion, CHQ-PF28 (Child Health Questionnaire Parental Form 28), finns 
tillgänglig och innehåller 28 frågor (tabell 2).117,118 

 
Svaren ges på 4-gradiga skalor dvs. ” aldrig” till ”mycket ofta” och konverteras sedan 
till en 0-100 gradig skala. Ju lägre poäng som ges, desto sämre HRQOL. För varje 
skala finns skalspecifika beräkningar. Resultaten kan presenteras för var och en av de 
13 delskalorna eller kombineras ihop till två övergripande skalor fysisk (PHS) och 
psykisk (PSS) index. Vid kombination ges samtliga delskalor samma vikt. Den svenska 
versionen av CHQ-PF28 har testats och validerats av forskare i Göteborg som använt 
frågeformuläret till barn mellan 9-16 år med reumatoid artrit (RA).117,118 
 
Sjukdomsspecifikt frågeformulär (FPAC) 
För att kunna undersöka hur livssituationen ter sig för pälsdjursallergiska barn och 
deras familjer konstruerades ett sjukdomsspecifikt frågeformulär FPAC (Food-Pet-
Allergy in Children) av författare och medarbetare (Tabell 3). Svaren gavs på 4-5 
gradiga skalor dvs. från ”stämmer inte alls” till ”stämmer helt”. Vid analys av svaren 
har endast enstaka skalsvar använts och inga övergripande skalor har utformats. 
Målsättningen med frågeformuläret var att det även skulle kunna användas för 
födoämnesallergiska barn. Inför arbetet med att utforma frågeformuläret genomfördes 
intervjuer med födoämnes- och pälsdjursallergiska barn samt deras föräldrar för att få 
en uppfattning om vad som upplevs som hämmande och belastande i det dagliga livet 
vid sådana allergisjukdomar. Utifrån intervjusvaren och författarnas egna kliniska 
erfarenheter framställdes en första version av frågeformuläret. Detta testades därefter av 
en grupp föräldrar med pälsdjurs- och/eller födoämnesallergiska barn, samt föräldrar 
som inte ansåg sig ha barn med sådana sjukdomar (n=10). Inga av dessa 10 familjer 
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deltog i BAMSE-studien. Denna test av frågorna ledde till några smärre justeringar i 
frågeformuläret.  

 
Tabell 2. CHQ-PF28 Delskalor, antal frågor och definitioner. 

Delskalor Antal 
frågor 

Engelsk 
Förkortning

Definitioner (föräldrarnas bedömning av barnets 
och sin egen situation) 

Fysiska aktiviteter 3 PF Barnets begränsningar vid fysiska aktiviteter t ex. 
spela fotboll, springa, cykla eller åka skridskor 

    
Emotionella 
begränsningar vid 
aktiviteter i skolan på 
fritiden, eller vid lek  

1 REB Barnets begränsningar i tid för (i skolarbetet, på 
fritiden eller vid lek) pga. känslomässiga svårigheter 
eller problem med sitt beteende  

    
Fysiska begränsningar 
i aktiviteter i skolan, på 
fritiden eller vid lek  

1 RP Barnets begränsningar vid skolarbete, på fritid eller 
umgänge med kamrater pga. fysiska hälsoproblem 

    
Smärta  1 BP Smärta eller värk 
    
Uppförande 4 BE Barnet förmåga att komma överens med andra; 

problem uppförande problem, aggressivhet 
    
Känslor och humör  3 MH Barnets upplevelse av ensamhet, nervositet, ilska 
    
Självförtroende  3 SE Barnets tillfredställelse med skolarbete, vänner och sitt 

eget liv  
    
Barnets generella 
hälsa 

4 GH Föräldrarnas uppfattning om barnets hälsa 

    
Föräldrars emotionella 
begränsningar pga. 
barnets sjukdom  

2 PE Föräldrarnas oro för barnets fysiska hälsa 

    
Föräldrars tidsmässiga 
begränsningar pga. 
barnets sjukdom  

2 PT Föräldrarnas begränsningar avseende egna behov 
pga. av barnets fysiska och psykiska hälsa 

    
Familjeaktiviteter  2 FA Familjens begränsningar för aktiviteter pga. av barnets 

fysiska eller psykiska hälsa 
    
Sammanhållning i 
familjen 

1 FC Familjens sammanhållning pga. av barnets fysiska 
eller psykiska hälsa 

    
Förändringar i hälsa* 1 CH Föräldrarnas bedömning av barnets hälsa jämfört med 

ett år sedan 
*  CH har inte använts i studie IV. 

Formuläret kom att bestå av tre delar och vänder sig till föräldrar med barn som av 
föräldrarna bedöms som; 1) pälsdjursallergiska (67 frågor), 2) födoämnesallergiska (67 
frågor) eller 3) varken pälsdjurs- eller födoämnesallergiska (8 frågor). Frågorna om 
besvär vid pälsdjurs- eller födoämnesallergi var identiska förutom att ordet ”födoämne” 
var utbytt mot ”pälsdjur” (tabell 3).  
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Tabell 3. Frågeformuläret FPAC (Food-Pet-Allergy in Children). 
 
Frågeområden Antal 

frågor per 
område 

Beskrivning 

Symtom och ärftlighet 5 Barnets symtom vid födoämnes- och/eller pälsdjursallergi 
samt barnets medicinering. Allergisk hereditet 

   
Begränsningar i det dagliga 
livet 

15 Begränsningar för barnet, familjen och föräldrarna på grund 
av barnets reaktioner på födoämnen och/eller pälsdjur t ex 
hemma, i skolan och i umgänget med kamrater 

   
Känslomässig påverkan 24 Känslomässig påverkan för barnet, föräldrarna pga. av 

barnets födoämnes- och/eller pälsdjursallergi t ex. barnets 
egna tankar, föräldrarnas oro över barnets allergisjukdom 

   
Begränsningar - medicinska  11 Frånvaro från skolan, behov av vård och kostnader 
   
HRQOL*   
 – barn 3 HRQOL för barnet  
   
 – föräldrar 4 HRQOL för föräldrar  
   
Familjesammanhållning** 5 Konflikter i familjen pga. av barnets födoämnes- och/eller 

pälsdjursallergi  
 
Frågorna i tabell 2 har grupperats i sex frågeområden för att underlätta vid presentation av resultaten och 
utgör inte försök till att skapa subskalor. *Resultaten från dessa frågeområden presenteras inte i denna 
studie. 
 

STATISTISKA ANALYSER 
 
Koncentrationer av katt- och hundallergen samt deskriptiva data (studie I, II och IV) 
angavs som medelvärde och i vissa fall med 25-75 percentiler. Spridningen angavs i 
studie IV med standarddeviationer (SD). Jämförelser mellan grupper testades med icke-
parametriska tester som Wilcoxon rank test (studie I och II) och Mann-Whitney test 
(studie III) samt med Chi2 test och Fischer’s exakta test (studie IV). Korrelationer för 
katt- respektive hundallergen i madrass- jämfört med damm från textilmatta (studie I), 
liksom korrelationen för dessa pälsdjursallergen och antal veckor madrasserna varit 
utplacerade i testrummet (studie II) testades med Spearman-Rank korrelationstest. 
Förekomst av katt- respektive hund i bostaden i relation till ärftlighet för olika 
allergisjukdomar i familjen, rökning och socioekonomiskt index beräknades med 95% 
konfidensintervall (studie III). Odds ratio (OR) för pälsdjursägande angavs med 
multipel regressionsanalys efter justering för allergisk hereditet, mammans rökning och 
socioekonomiskt index (studie III). För att hantera internt bortfall (0,21%) i CHQ-PF28 
(studie IV) imputerades data enligt instruktioner i manualen (Landgraf). För samtliga 
analyser valdes signifikansnivån p<0,05. Analyser gjordes med programvaran Stata 7.0 
(studie III) och Stata 8.0 (studie IV), Statistical Software Release, College Station, 
Texas, USA. 
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5 RESULTAT 
 
EXPONERING FÖR PÄLSDJUR 
 
I studie I som i huvudsak omfattade vuxna individer boende i ett radhusområde 
Stockholm uppgick andelen katt- och hundägare till 44% (N=31), varav 21% var 
kattägare (n=15) och 23% hundägare (n=16). I studie III som omfattade barnfamiljer 
boende i centrala Stockholm, Sundbyberg, Solna och Järfälla var pälsdjursinnehavet 
betydligt lägre, och varierade beroende på om allergisjukdom förelåg i familjen eller 
inte. Av de föräldrar som rapporterade att barnen hade astma, rinokonjunktivit, 
pälsdjurs- och/eller pollenallergi hade 4%-6% katt hemma, att jämföras med 11%-12% 
bland de familjer som inte rapporterade sådana sjukdomar (Tabell 4 och 5).  
 
Tabell 4. Förekomst av katt respektive hund i hemmet och allergi i relation till 
föräldrarnas pälsdjursallergi, mammans rökning och socioekonomiskt index (studie III). 
 
  Kattägare             Hundägare 
 N n % 95% KI N % 95% KI 
Föräldrar pälsdjursallergi        
    Ja 882 31 3  2-5 36 4 3-5 
 Nej 3 141 369 12 11-13 175 6 5-6 

Syskon pälsdjursallergi        
 Ja 123 4 3 0-6 2 2 0-4 
 Nej 1 829 189 10 9-12 98 5 4-6 

Bägge föräldrar/eller en förälder 
och 1 syskon 

       

  Ja  99 2 2 0-5 2 2 0-5 
            Nej 3 062 365 12 11-13 99 6 5-6 

Rökande mamma        
 Ja 543 102 19 15-22 50 9 7-12 
 Nej 3 480 298 9    8-10 161 5 4-5 

Socioekonomiskt index        
    Arbetare/tjänstemän 722 104 14 12-17 59 8 6-10 

           Tjänstemän/akademiker 
           (en förälder hög utbildn. 
 nivå) 

1 714 190 11  10-13 112 6 5-8 

    Tjänstemän/akademiker 
            (bägge föräldrarna hög 
 utbildn. nivå) 

1 572 106 7 6-8 40 2 2-3 

 
I familjer där något syskon rapporterades ha pälsdjursallergi var både katt (3%) och 
hundinnehav (1%) ovanligare jämfört med om syskon inte hade sådan allergi (10% 
respektive 5%). Samma mönster sågs även i familjer där både mamma och pappa var 
pälsdjursallergiska. I synnerhet om detta gällde för mammans allergisjukdom. Familjer 
hade katt och hund i större utsträckning om mamman rökte, liksom om familjerna hade 
lägre socioekonomiskt index. 
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Tabell 5. Samband mellan katt respektive hund i hemmet och allergi i familjen, rökning 
och socioekonomiskt index (studie III). 
 
  
  N n OR ojusterat OR justerat* OR justerat** 
Kattägare      
Mamma pälsdjursallergisk 506 15 0,25 (0,15-0,42) 0,28 (0,16-0,51) 0,26 (0,15-0,48) 
Pappa pälsdjursallergisk 448 18 0,35 (0,22-0,57) 0,60 (0,34-1,07) 0,58 (0,33-1,03) 
Rökande mamma 563 104 2,43 (1,91-3,10) - 2,29 (1,77-2,95) 
 
Arbetare/tjänstemän 

 
772 

 
104 

 
1,00 

-  
1,00 

Tjänstemän/ akademiker 
(en förälder hög utbildn. nivå) 

1714 190 0,73 (0,56-0,94) - 0,81 (0,62-1,05) 

Tjänstemän/akademiker 
(två föräldrar hög utbildn. nivå) 

1572 160 0,27 (0,13-0,56) - 0,32 (0,16-0,66) 

      
  N n OR ojusterat OR justerat* OR justerat** 
Hundägare      
Mamma pälsdjursallergisk 506 21 0,73 (0,46-1,16) 0,79 (0,44-1,43) 0,77 (0,42-1,41) 
Pappa pälsdjursallergisk 448 17 0,69 (0,41-1,14) 0,66 (0,35-1,27) 0,65 (0,34-1,24) 
Rökande mamma 563 55 2,20 (1,60-3,03) - 1,86 (1,33-2,61) 
 
Arbetare/tjänstemän  

 
1893 

 
139 

 
1,00 

 
- 

 
1,00 

Tjänstemän/akademiker 
(en förälder hög utbildn.nivå)  

1977 78 0,52 (0,39-0,69) - 0,56 (0,42-0,75) 

Tjänstemän/akademiker 
(två föräldrar hög utbildn. nivå) 

202 4 0,25 (0,09-0,69) - 0,30 (0,11-0,84) 

* justerat för andra ärftliga variabler astma, rinokonjunktivit, eksem, pälsdjurs- och pollenallergi  
** justerat för andra ärftliga variabler samt mammas rökning och socioekonomiskt index 

 
 
EXPONERING FÖR PÄLSDJURSALLERGEN 
 
Exponering i hem 
 
I studie 1 påvisades kattallergen i samtliga bostäder och hundallergen i alla bostäder 
utom i en (figur 3 och figur 4). En positiv korrelation förelåg mellan uppmätta 
allergennivåer i madrass- och golvdamm för såväl Fel d 1 och Can f 1 (r=0,68 
respektive 0,78), (studie I). 
 
I bostäder med katt eller hund var koncentrationerna av Fel d 1 respektive Can f 1 
högre, jämfört med de bostäder där sådana djur funnits tidigare eller aldrig förekommit 
(figur 3 och figur 4). Bland dem som tidigare haft katt eller hund var nivåerna för  
Fel d 1 och Can f 1 högre i såväl madrass- som mattdamm, jämfört med dem som 
aldrig haft katt eller hund i bostaden, trots att ett flertal år ofta hade förflutit sedan man 
gjort sig av med djuret. Vid jämförelse av mängden katt- och hundallergen i damm från 
resårsäng respektive polyetermadrass sågs inga skillnader. Vilken typ av ventilation 
familjen hade i bostaden, familjestorlek eller hur många gånger bostaden dammsögs 
per vecka, påverkade inte uppmätta allergennivåer från vare sig katt eller hund. 
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Samma detektionsgräns (0,054 μg/g damm Fel d 1) har valts för analyserade prover i såväl 
studie I som III (----).          Medianvärde 

Figur 3. Förekomst av kattallergen (Fel d 1) i madrassdamm från bostäder i studie I 
och III. 
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Samma detektionsgräns (0,2 μg/g damm Can f 1) har valts för analyserade prover för såväl 
studie I som III (----).         Medianvärde 

Figur 4. Förekomst av hundallergen (Can f 1) i madrassdamm från bostäder i studie I 
och III. 
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I studie III var nivåerna av Fel d 1 signifikant lägre i familjer där mamma var allergisk 
mot pälsdjur [n=72; 0,21 μg/g damm (median), 0,06-0,46], jämfört med familjer där 
mamma inte hade sådana besvär (n=439; 0,29 μg/g damm 0,08-2,2), p<0,01. 
Skillnaden i allergennivåerna av Fel d 1 kvarstod till viss del, även när familjer som 
hade katt i hemmet exkluderades Bland de 72 familjerna med pälsdjursallergisk 
mamma hade två familjer katt medan bland 439 familjer utan pälsdjursallergisk 
mamma hade 54 katt (p=0,12). 
 
Exponering i offentlig miljö  
I studie II förelåg uppmätbara allergennivåer av både katt- och hundallergen från 14 av 
de 17 helt fabriksnya madrasserna, dock i mycket små mängder. I de 15 madrasser som 
varit utplacerade för provning av kunder i mellan 2 till 78 veckor i möbelvaruhusens 
testrum uppmättes katt- och hundallergen i samtliga dammprover. Hästallergen kunde 
inte uppmätas i någon av de fabriksnya madrasserna, men däremot i 11 av de 15 
kundtestade madrasserna. En positiv korrelation sågs mellan koncentrationer av 
pälsdjursallergen framförallt från katt, och antal veckor som madrasserna hade legat 
utplacerade i testrum. Detta blev tydligare om analyserade prover från det mest 
välbesökta varuhuset exkluderades (figur 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Allergenkoncentrationer i madrasser utplacerade i möbelvaruhusets testrum 
  Allergenkoncentrationer i madrasser utplacerade i det mest (enligt författarnas uppskattning) välbesökta möbelvaruhusets· 

testrum 
Figur 5. Förekomst av kattallergen (Fel d 1) i damm från 15 madrasser (från 6 
möbelvaruhus testrum) i relation till antalet veckor madrasserna hade varit utplacerad i 
testrum för kunder (studie II). 
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I figur 6 visas nytillskottet (ackumulerad dos) av Fel d 1 respektive Can f 1 (i absoluta 
värden μg) från vecka till vecka (studie II). 
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+  madrass 1  -  damm insamlat varje vecka 
◊  madrass 2  - damm insamlat varje vecka  
x  madrass 3  -  damm insamlat varje vecka 
 madrass 4  -  damm insamlat varje vecka 
   kontrollmadrass  -  damm insamlat en gång 
   vid studiestart samt efter tre veckor 

 
Fig 7. Tillskottet av Fel d 1 respektive Can f 1 från vecka till vecka under 3 veckor och 
uttryckt i μg/m2/2 min (studie II). 
 
 
HÄLSORELATERAD LIVSKVALITET HOS PÄLSDJURSALLERGISKA 
BARN 
 
Bland de 131 barn som av föräldrarna ansågs reagera allergiskt för pälsdjur 
rapporterades 80% (n=105) även reagera allergiskt mot pollen och/eller födoämnen, 
medan de övriga rapporterades ha allergiska reaktioner endast mot pälsdjur. Trettiotvå 
procent av barnen med multipla reaktioner, samt 23% av de barn som endast reagerade 
på pälsdjur, hade haft allergiska symtom efter kontakt med pälsdjur minst en gång i 
månaden under de senaste 12 månaderna. Allergisnuva med eller utan ögonbesvär var 
vanligast, följt av astmasymtom. Av de 131 barn som av föräldrarna ansågs vara 
pälsdjursallergiska hade 28 barn (27%) inte haft några sådana symtom under det 
senaste året. Anledningen till detta angavs framförallt vara att förebyggande 
medicinering hade använts eller att barnet kunnat träffa något pälsdjur som det inte 
reagerat på. 
 



Ann-Charlotte Egmar 

 

  19 

Föräldrar till pälsdjursallergiska barn rapporterade signifikant lägre poäng för 
delskalorna fysisk aktivitet, emotionella liksom fysiska begränsningar i skolan, på 
fritiden och med kamrater jämfört med kontrollbarnen (Tabell 6; grupp 1 jämfört med 
2, figur 7). Dessutom angav föräldrar till dessa barn signifikant lägre poäng för sina 
barns generella hälsa. Samstämmiga resultat kunde ses för de pälsdjursallergiska barn 
som även reagerade på pollen och/eller födoämnen, jämfört med gruppen 
pälsdjursallergiska barn som helhet (Tabell 6; grupp 3 jämfört med 1, figur 7)  
 
För de barn som endast reagerade mot pälsdjur angav föräldrarna högre poäng för 
generell hälsa jämfört med barn med multipla allergiska reaktioner (tabell 6; 3 jämfört 
med 42, figur 7). Vid jämförelse med kontrollbarnen sågs inga statistiskt säkerställda 
skillnader även om föräldrarna till de barn som rapporterades vara enbart 
pälsdjursallergiska skattade barnens livskvalitet något sänkt på några av delskalorna 
(Tabell 6: 1 jämfört med 4, figur 7). 
 
I en svensk studie på 45 barn med juvenil reumatoid artrit undersöktes barnens 
HRQOL. Studiedesignen gjorde det möjligt att endast använda 8 av 12 delskalor. I 
figur 7 visas resultaten från CHQ-PF28 för de olika grupperna av barn som ingår i 
studie IV jämfört med barnen med juvenil reumatoid artrit.118  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

50

60

70

80

90

100

M
ed

el
vä

rd
e 

C
H

Q
-P

F2
8

pf reb rp bp be mh se gh pe pt fa fc

Kontroller
i studie IV

Enbart
pälsdjur

Pälsdjur + pollen
och/eller föda

RA

40

50

60

70

80

90

100

M
ed

el
vä

rd
e 

C
H

Q
-P

F2
8

pf reb rp bp be mh se gh pe pt fa fc

Kontroller
i studie IV

Enbart
pälsdjur

Pälsdjur + pollen
och/eller föda

RA

 
Figur 7. Fördelning av medelvärdena i CHQ-PF28 avseende 12 delskalor för 
pälsdjursallergiska barn och kontrollbarn i studie IV samt barn med juvenil reumatoid 
artrit (RA)  
 
 
Figur 8 visar resultaten från frågeformuläret FPAC där det framgår att pälsdjurs- 
allergiska barn upplever inskränkningar i såväl det dagliga livet som det känslomässiga 
planet (figur 8). 
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*p <0,05, **p<0,1, ***p<0,001 

Barn som anses reagera allergiskt på pälsdjur men även på pollen och födoämnen  
      Barn som anses reagera allergiskt endast på pälsdjur 
 
Figur 8. Begränsningar i det dagliga livet bland barn med och utan rapporterade 
pälsdjurallergiska besvär, skattat med FPAC-formuläret (procent). 
 
Fjorton procent av de barn som reagerade på pälsdjur och pollen och/eller födoämnen 
kunde inte delta i aktiviteter i skolan och utflykter utan att få besvär. Vidare ansågs sig 
20% av barnen inte kunna sitta bredvid en skolkamrat som hade pälsdjur hemma. För 
barnen som endast reagerade på pälsdjur kunde 8% inte delta i olika aktiviteter i skolan, 
men samtliga dessa barn ansåg sig kunna sitta bredvid kamrater som hade pälsdjur 
hemma. 
 
De pälsdjursallergiska barnen gjorde fler besök i sjukvården och hade högre kostnader 
för såväl barnets sjukvård som läkemedel, jämfört med de friska kontrollbarnen. Detta 
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var mest uttalat bland de barn som förutom att reagera på pälsdjur även reagerade på 
pollen och/eller födoämnen. 
 
Några data från FPAC-enkäten rörande de 133 barn som av föräldrarna inte längre 
ansågs reagera på pälsdjur föreligger inte då dessa endast besvarade frågor rörande 
hereditet för pälsdjursallergi, skolfrånvaro samt sjukvård- och läkemedelskonsumtion. 
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6 DISKUSSION 
 
I studie I var andelen pälsdjursägare 44%, varav hälften hade katt. Detta skall jämföras 
med studie III där endast 10% av familjerna hade katt och 5% hade hund. Förekomst av 
katt var ovanligt i familjer där föräldrar hade någon allergisjukdom. Hund var mindre 
vanligt förekommande i familjer där någon av medlemmarna hade eksem. (studie III).  
 
Andelen familjer med pälsdjur i hemmet i studie I överensstämmer förhållandevis väl 
med andra studier som utfördes under 1990-talet. Djurinnehavet i studie III är däremot 
betydligt lägre än i dessa studier. Möjliga förklaringar till skillnaden i andelen djurägare 
mellan studie I och III är olikheter i boende och ålder. Familjerna i studie I bodde i ett 
radhusområde i en Stockholmsförort och bestod till största delen av vuxna personer. De 
som deltog i studie III var alla småbarnsfamiljer som största del bodde i lägenheter i 
Stockholms innerstad och förorter. En bidragande orsak till skillnaderna i 
pälsdjursinnehav mellan studie I och III kan också ha varit att cirka hälften av 
familjerna i BAMSE-studien var förstagångsföräldrar. En viss selektion kan även ha 
förekommit så att familjer med pälsdjur avböjde att delta i BAMSE-studien (studie III). 
Det kan heller inte uteslutas att en del av föräldrarna underrapporterade innehav av 
pälsdjur när de fyllde i den första enkäten då barnet var 2 månader gammalt. Skälet till 
detta kan vara att det under 1994-1996 förekom artiklar i media, som poängterade att 
risken för små barn att bli allergiska ökade om de exponerades för pälsdjur tidigt i livet. 
 
I studie III var andelen pälsdjur i hemmet betydligt lägre om det fanns allergi i familjen, 
framförallt om mamman var pälsdjurallergisk. Sannolikt avstår man från att ha pälsdjur 
i dessa familjer för att de som redan har allergisjukdom inte ska försämras eller för att 
det nyfödda barnet inte ska riskera att utveckla allergi. Detta bekräftas i studie IV där 
90% av föräldrarna till de pälsdjursallergiska barnen rapporterade att de undviker 
pälsdjur i hemmet. Dessa familjer kan också avstå från att ha pälsdjur om de uppmanas 
av hälso- och sjukvården att inte ha pälsdjur. Rådet att inte ha pälsdjur i hemmet om 
någon i familjen får symtom vid kontakt med pälsdjur har getts under hela 90-talet och 
ges även nu.119 
 
Studie I och III bygger på självrapporterat innehav av pälsdjur. Rapportering om 
förekomst av pälsdjurinnehav i studier kan påverkas av en rad faktorer. Till exempel 
kan underrapportering ske om det är allmänt känt att pälsdjursinnehav kan öka risken 
för allergisjukdom eller förvärra redan uppkommen sjukdom. I studie III sågs i vissa 
fall mycket höga allergennivåer, i synnerhet för katt, bland dem som uppgav nära 
kontakt med släktingar eller grannar som hade katt. Detta talar för att husdjur ändå kan 
ha funnits i bostaden när dammprover insamlades. I enstaka fall kan en förklaring vara 
att man gjorde sig av med djuret under graviditeten för att undvika kongenital 
toxoplasmos eller för att minska risken för allergiutveckling hos barnet.120,121 Det kan 
inte heller uteslutas att sådana råd kan ha getts av mödra- och barnhälsovården. 
 
 
 
 
 

Många familjer med kattallergi undviker att ha katt hemma och har lägre nivåer av 
kattallergen i hemmet 
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Nivåerna av katt- och hundallergen i de undersökta bostäderna varierade avsevärt 
beroende på om sådana djur fanns i hemmet eller inte (studie I och III). Inte oväntat 
uppmättes de högsta nivåer av Fel d 1 och Can f 1 i bostäder där det fanns katt eller 
hund.122-124 Detta stämmer väl överens med andra undersökningars resultat. 
 
I en del bostäder där man tidigare haft djur var allergenkoncentrationer av katt eller 
hund fortsatt förhållandevis höga (studie I). Familjerna uppgav att de inte gjort sig av 
med sina djur på grund av allergi bland familjemedlemmarna, och har sannolikt inte 
gjort någon ansats att minska mängden allergen. De höga nivåerna i hemmen bland 
dem som tidigare haft pälsdjur kan delvis förklaras av ett högre inflöde av 
pälsdjursallergen. Dessa familjer har i större utsträckning uppgett att de har vänner och 
bekanta med djur. I en studie av Wood och medarbetare sågs att nivåerna av 
kattallergen sjönk långsamt i textila mattor efter det att familjen gjort sig av med katten. 
Men i två av hemmen sjönk nivåerna betydligt snabbare.125 I dessa hem hade 
omfattande åtgärder vidtagits för att minska mängden allergen. 
 
 
 
 

Allergen från pälsdjur sprids även till miljöer där pälsdjur inte vistas 

Även i de helt fabriksnya madrasserna (studie II) påvisades allergen från hund och katt i 
mycket små mängder. Resultaten tyder på att kontaminering med pälsdjursallergen kan 
ske redan under tillverkningsprocessen av madrasserna. Detta är sannolikt ett resultat 
av fabriksarbetarnas egna pälsdjurinnehav. I alla madrasser som provlegats av kunder 
på varuhusen uppmättes allergen från katt, hund och häst. Ju längre tid en madrass hade 
varit utplacerad i testrummet, desto högre koncentrationer av allergen uppmättes. Detta 
var tydligast för kattallergen. De uppmätta allergenkoncentrationerna antas till stor del 
ha överförts genom individernas kläder och hår. Detta har även visats i andra studier 
som undersökt överföring av pälsdjursallergen.126-128 
 
 
 
 
 

Reservoarer av allergen från pälsdjur byggs upp på kort tid och allergen från 
pälsdjur sprids lätt till miljöer där pälsdjur inte vistas 

De analysmetoder och detektionsnivåer som använts i Studie I och II skiljer sig från 
dem som använts i studie III. Detta gör att studierna inte är helt jämförbara. Att högre 
detektionsnivåer använts i studie III (detektionsgräns för kattallergen 0,054 μg/g och 
hundallergen 0,2 μg/g) jämfört med studie I och II (detektionsgräns för kattallergen 
0,001 μg/g och för hund 0,006 μg/g) berodde delvis på olikheter i analysmetod och vad 
tillverkarna av att monoklona antikropparna rekommenderade som nedre detektions- 
gräns. Allergennivåerna från hund var överlag betydligt högre i studie I och II jämfört 
med studie III, vilket till viss del kan bero på olikheter i analysmetod. 
 
I studie IV tillfrågades föräldrarna om de bedömde barnen som pälsdjursallergiska eller 
inte, oavsett verifierad sensibilisering mot pälsdjur. Vi valde detta förfarande eftersom 
föräldrarnas synsätt och uppfattningar styr hur de förhåller sig till sina 
pälsdjursallergiska barn.129 
 
I studie IV framkom att barn som reagerar allergiskt vid direkt eller indirekt exponering 
för pälsdjur har en sämre livskvalitet jämfört med barn utan sådana reaktioner. Detta 
gällde framförallt för de barn som också reagerade på pollen eller födoämnen. De 
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pälsdjursallergiska upplevde betydande begränsningar i det dagliga livet hemma, i 
skolan och på fritiden. I barnens familjer undvek man i stor utsträckning att ha pälsdjur 
i hemmet. Pälsdjursallergin påverkade även barnens sociala livssituation genom att de 
inte kunde gå hem till kamrater som hade pälsdjur. Barnet kunde inte heller sitta 
bredvid vem som helt i klassrummet. Att i stor utsträckning behöva undvika både direkt 
och indirekt kontakt med pälsdjur kan leda till att barnet inte deltar i aktiviteter som är 
viktiga för barnets psykiska, sociala och fysiska utveckling. Hos barnet kan detta leda 
till en upplevelse av utanförskap. 
 
 
 

 

Barn som av föräldrarna anses vara pälsdjursallergiska har en sänkt livskvalitet 
och riskerar att stå utanför vissa aktiviteter  

Barn med allergiska reaktioner mot flera allergen har oftare symtom från flera olika 
organ och har därmed en svårare sjukdom.130 De barn i studie IV som reagerade mot 
mer än ett allergen ansågs ha en generellt sämre hälsa. Detta stöds av att föräldrarna 
rapporterade tätare sjukvårdsbesök samt högre kostnader för sjukvård och 
medicinering. 
 
Att leva med en kronisk sjukdom påverkar ett barns liv i hög utsträckning. Barnets 
livssituation förändras ofta såväl kroppsligt, känslomässigt som socialt.131 Vid 
intervjustudier med barn med astma är det mest framträdande temat i barnens 
berättelser en strävan efter att upprätta normalitet.132,133 För en femtedel av de 
pälsdjursallergiska barnen i studie IV rapporterade föräldrarna att barnen kände sig 
annorlunda jämfört med andra barn. Att sträva efter normalitet får anses som en positiv 
drivkraft, inte minst bland pälsdjursallergiska barn. Men denna drivkraft kan påverkas 
negativt av vuxnas oro och försök att vilja skydda barnen. Studien visar att 14% av 
föräldrarna till barn med symtom från flera olika organ rapporterade en oro för att de 
överbeskyddade sina barn. 
 
Skolbarn tillbringar en stor del av sin vardag i skolan, vilket ställer krav på skolans 
fysiska och psykosociala miljö. En majoritet av föräldrarna i studie IV ansåg att skolan 
inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att barnet inte skulle få besvär av sin 
pälsdjursallergi. Samma föräldrar känner sig dock trygga med att skolans personal kan 
hjälpa barnet om besvär uppstår. En undersökning av svenska skolbarn visade att 
barnens astma försämrades om de gick i en klass där flera av klasskamraterna hade katt 
hemma.134 En annan svensk undersökning visar att om skolbarn vistas fem timmar i ett 
klassrum exponeras de för en mängd kattallergen som motsvarar vistelse under en 
timma hemma hos en kattägare.128 Detta belyser tydligt de svårigheter som 
pälsdjurallergiska barn och deras föräldrar ställs inför i samband med barnets skolgång. 
Att föräldrarna till de pälsdjursallergiska barnen i studien inte ansåg att skolan gjorde 
tillräckligt för att förbättra miljön, bör ställas mot det faktum att förhöjda allergennivåer 
inte har kunnat minskas till en rimlig kostnad. I detta sammanhang har åtgärder som 
förbättrad städning, färre dammsamlande möbler i klassrummet och införandet av 
skoluniform testats utan att någon större minskning på allergennivåerna kunnat 
påvisas.135-138  
 
I studie IV sågs att 133 av 328 föräldrarna som hade rapporterat att barnet var 
pälsdjursallergiskt vid 4 årsålder, inte längre bedömde att barnet reagerade på pälsdjur 
vid 9 års ålder. Detta kan bero på att barnen tidigare haft lindriga symtom på 
pälsdjursallergi som vid 9 års ålder ”vuxit bort” eller att det är lättare för en förälder att 
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bedöma en 9-årings än en 4-årings besvär. Det är värt att notera att barnen i denna 
grupp hade en sämre livskvalitet och hälsa jämfört med kontrollbarnen. 
  
I studie IV har såväl ett generiskt som ett sjukdomsspecifikt frågeformulär använts för 
att bedöma hälsorelaterad livskvalitet i en grupp med sjuka barn - ett förfaringssätt 
som rekommenderas när livskvalitet ska studeras.139,140 Det är svårt att upptäcka 
mindre, men signifikanta skillnader i livskvalitet över tid med ett generiskt 
instrument. För detta är sjukdomsspecifika instrument bättre lämpade.139,141 Generiska 
instrument möjliggör jämförelser med andra sjukdoms- eller diagnosgrupper samt 
kontroller. För att få en uppfattning om hur de pälsdjursallergiska barnens 
hälsorelaterade livskvalitet är jämfört med barn som har andra kroniska sjukdomar 
gjordes en jämförelse med barn som har RA. Det visade sig att barnen med RA hade 
en sämre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med de pälsdjursallergiska barnen. Detta 
är inte förvånande då barnen med RA kom från ett sjukhusmaterial, medan barnen 
från studie IV kommer från en populationsbaserad studie och således innehåller 
framförallt lindrigt sjuka. 
 
Bortfallet i studie IV var något större bland fallen (26%) och än bland kontrollerna 
(17%). Det kan inte uteslutas att vissa av föräldrarna i den ursprungliga fallgruppen 
med barn som reagerade på pälsdjur ansåg att det var för tidskrävande att besvara 
frågeformuläret om HRQOL och därför avstod från att delta högre utsträckning. Det 
sjukdomspecifika instrumentet har pilottestats av en liten grupp föräldrar, däremot 
återstår en psykometrisk testning. 
 
 
PÄLSDJUR I BEBYGGD MILJÖ - EN SAMHÄLLSKONFLIKT 
 
Att få växa upp och umgås med djur är en tillgång för de flesta människor som så 
önskar. Det är omtvistat om katt eller hund i hemmet under de första levnadsåren 
medför en ökad eller minskad risk för allergisjukdom senare i livet. 
Forskningsresultaten är disparata och vissa studier på en ökad risk för sensibilisering 
mot pälsdjur vid tidig pälsdjursexponering, medan andra studier visar på en minskad 
risk.76,78,81,142-144 Selektionsmekanismer och underrapportering av pälsdjursinnehav 
bidrar sannolikt till att försvåra forskningen rörande allergirisker knutna till 
pälsdjursinnehav.  
 
Däremot råder enighet om att personer som redan har konstaterad pälsdjursallergi kan 
försämras i sin allergisjukdom efter direkt och indirekt exponering för pälsdjur.128,145,146  
Allergenspridning i samhället har uppmärksammats på grund av det stora antalet 
individer med olika allergisjukdomar, vilket inte minst gäller dem som är pälsdjurs 
allergiska.126,135,147,148  
  
Idag råder hälso- och sjukvården personer med pälsdjursallergi att inte skaffa pälsdjur 
eller om sådana finns i hemmet att göra sig av med dessa. Har pälsdjur funnits i 
hemmet rekommenderas en gammaldags storstädning. Att minska inflödet av allergen 
från pälsdjur anses som betydelsefullt, och därför rekommenderas byte av kläder efter 
direktkontakt med pälsdjur utanför hemmet. De beskrivna åtgärderna har visat sig 
nedbringa mängden allergen från pälsdjur väsentligt och är alltså en möjlighet att i 
hemmet minska den oönskade exponeringen för pälsdjursallergen.125,149 
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I barns skolmiljö rekommenderas att pälsdjursförbud ska gälla. Därutöver ges ofta rådet 
att pälsdjursallergiska barn inte ska sitta bredvid pälsdjursägare. Utökad städning och 
klädbyte har även prövats. Det har dock visat sig att sådana åtgärder inte har minskat 
exponeringen för allergen från pälsdjur under skoltid i någon nämnvärd omfattning. 
134,136,150  
I skolmiljön, verkar dessa åtgärder inte att fungera. Anledningen beror sannolikt på att 
inflödet av allergen är alltför stort. Det är därför väsentligt att hitta andra metoder för att 
hjälpa alla de pälsdjursallergiska barn som idag finns på daghem, fritidshem och på 
skolor för att de ska må så bra som möjligt. De fysiska sjukdomssymtomen i 
kombination med den sänkta livskvaliteten kan i värsta fall bidra till att dessa stängs ute 
från aktiviteter som är viktiga för barn.  
 
Med ca 6% barn i en ålder av 6-14 år som reagerar på pälsdjur med symtom från 
luftvägarna, innebär det att drygt 50 000 barn undviker vardagliga aktiviteter. Till dessa 
siffror kan läggas ett antal tusen barn i såväl yngre som äldre åldrar men även barn som 
försämras i eksem efter exponering för allergen från pälsdjur. För att minska risken för 
ohälsa i befolkningen regleras exponeringen i samhället genom lagstiftning. Aktuella 
exempel utgör reglering av nickelanvändning samt det nyligen införda rökförbudet i 
offentliga miljöer. Det är därför dags att överväga hur pälsdjursallergiska barns hälsa 
och livskvalitet skall kunna förbättras, så att de inte utestängs från aktiviteter som är 
viktiga för alla barn. 
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7 KONKLUSIONER 
 
Sammantaget belyser resultaten den konflikt som föreligger mellan det utbredda 
innehavet av pälsdjur i samhället och det faktum att en inte obetydlig del av 
befolkningen får allergiska besvär vid direkt och indirekt exponering för pälsdjur samt 
sämre livskvalitet.  
 

♦ Allergen från katt och hund förekommer i bostäder oavsett om det finns sådana 
djur eller inte. Pälsdjursallergen finns även i offentliga miljöer såsom varuhus. 
Hos katt- och hundägare hittas höga koncentrationer av allergen och förhöjda 
nivåer kan kvarstå under flera år efter det att djuret har avlägsnats från 
bostaden. 
 

♦ Reservoarer av pälsdjursallergen kan byggas upp på kort tid. Från dessa 
reservoarer kan allergenen spridas passivt till pälsdjursfria miljöer. 
 

♦ Föräldrar med allergisjukdom har inte pälsdjur hemma i samma utsträckning 
som andra. Detta gäller framför allt innehav av katt. 

 
♦ Barn som föräldrarna anser vara pälsdjursallergiska har en försämrad 

hälsorelaterad livskvalitet. Dessa barn och deras familjer upplever fysiska och 
emotionella begränsningar i sina dagliga liv. Den hälsorelaterade livskvaliteten 
minskar om barnet förutom att vara pälsdjursallergisk även reagerar på pollen- 
och/eller födoämnen. 

 
För att minska risken för ohälsa i befolkningen regleras exponeringar i samhället 
genom lagstiftning. Aktuella exempel utgör regleringen av nickelanvändning samt det 
nyligen införda rökförbudet i offentliga miljöer. Det är därför dags överväga hur 
pälsdjursallergiska barns hälsa och livskvalitet skall kunna förbättras så att de bättre ska 
kunna integreras i dagis- och skolverksamhet, men även i samhället i stort. 
 



Ann-Charlotte Egmar 

 

  29 

8 POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 
 
I Sverige har 40-50% av befolkningen pälsdjur i hemmet, huvudsakligen i form av 
katter eller hundar. Uppskattningsvis finns cirka 10 miljoner sällskapsdjur. Samtidigt är 
15-20% av befolkningen allergisk mot framför allt katt, hund och häst. Astmabesvär, 
allergisnuva och uppblossande eksem kan vara symtom vid pälsdjursallergi. Nyligen 
har en större svensk undersökning visat att luftvägsbesvär efter pälsdjurskontakt 
rapporterats hos ca 6% bland 12-åriga barn. Det stora antalet pälsdjur leder till en 
avsevärd spridning av allergen i samhället och även till kontakt med pälsdjursallergen i 
pälsdjursfria miljöer. Daghem, skolor och fritidshem är exempel på sådana miljöer. 
Många barn med allergisjukdom har utöver medicinska besvär, även ett socialt 
handikapp, eftersom barnet kan behöva undvika viss kontakt med allergiframkallande 
ämnen, vilket leder till att barnet stängs ute från viktiga aktiviteter.  
 
Denna avhandling avser att belysa förekomsten av katt- och hundallergen i bostäder, 
och hur allergen från dessa djur sprids i samhället, men även att belysa vilka faktorer 
som påverkar valet av att inte ha pälsdjur i familjer med pälsdjursallergi. Dessutom 
undersöks hur barns livskvalitet påverkas om de av föräldrarna anses reagera allergiskt 
på pälsdjur. 
 
Förekomsten av pälsdjur liksom nivåer av katt- och hundallergen undersöktes i 
bostäder. I 70 utvalda bostäder inom ett bostadsområde, fanns katt eller hund i drygt  
40%. Allergen från katt eller hund hittades i så gott som alla bostäderna, även i hem där 
katt eller hund aldrig funnits. I hem där katt eller hund funnits tidigare förekom högre 
nivåer av dessa allergen jämfört med de hem där sådana djur aldrig funnits. Mest 
anmärkningsvärt var, att i hem där katt- eller hund aldrig förekommit och där familjen 
uppgav att de inte umgicks med vänner eller grannar som hade pälsdjur, kunde allergen 
från dessa djur ändå påvisas. 
Resultaten visar att allergen från pälsbärande sällskapsdjur sprids även till pälsdjurs- 
fria miljöer. 
 
För att få en uppfattning om spridningen av pälsdjursallergen i samhället och hur 
snabbt denna spridning sker i miljöer där djur inte vistas, valdes som modell 
sängavdelningar på möbelvaruhus. Förekomst av katt- och hundallergen, men även 
allergen från häst kom att undersökas. Sex olika möbelvaruhus inom 
Stockholmsområdet medverkade och nya madrasser, liksom madrasser som redan 
testats av kunder, dammsögs för analys av allergen. Även i helt fabriksnya madrasser 
påvisades allergen från katt och hund, dock i mycket små mängder. Möbelvaruhusen 
lägger ut fabriksnya madrasser för att dessa skall kunna provas av kunder i s.k. testrum. 
I undersökningen sågs, att ju längre sådana madrasser legat ute för att provas, desto 
högre allergennivåer kunde uppmätas från katt, men i viss mån även från hund och 
häst. Vi såg också att denna uppbyggnad av pälsdjursallergen sker snabbt, framför allt 
på möbelvaruhus med ett stort kundunderlag. I sådana varuhus kan höga nivåer av katt- 
och hundallergen byggas upp inom loppet av några veckor, nivåer som är likvärdiga 
med dem som kan uppmätas i hem där katt eller hund funnits tidigare.  
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Sammanfattningsvis talar dessa resultat för att reservoarer av allergen från pälsdjur 
byggs upp på kort tid och att allergen från pälsdjur, sprids lätt till miljöer där pälsdjur 
inte vistas.  
 
I den fortsatta delen av avhandlingsarbetet var syftet att undersöka vilka faktorer som 
påverkar valet att inte ha pälsdjur i hemmet i familjer med pälsdjursallergi. Dessutom 
undersöktes hur barns livskvalitet påverkas om föräldrarna anser att deras barn reagerar 
allergiskt på pälsdjur. Arbetena utgår från en undersökning av 4 089 barn som följts 
från födseln (BAMSE-studien). Från det att barnen var 2 månader upp till 4 år 
besvarade föräldrarna ett flertal frågeformulär om allergisjukdomar inom familjen, 
pälsdjursinnehav (katt och hund), rökvanor, utbildning etc. Information om barnets 
symtom på allergisjukdom efterfrågades, samt om föräldrarna upplevde att barnet fick 
allergisymtom efter kontakt med pälsdjur. Dammprover tagna från hemmet då barnet 
var 2 månader analyserades för förekomst av katt- och hundallergen. Vid barnets 
födelse rapporterades katt hos 12% i familjer med pälsdjursallergi, jämfört med 5% hos 
familjer utan sådana besvär. För hund sågs inte klara skillnader. Om mamman strax 
efter barnets födelse uppgav att hon rökte förekom katt i 19% och hund i 9% i hemmen. 
Om mamman inte rökte var motsvarande siffror för katt 9% och för hund 5%. Nivåerna 
av allergen från katt var lägre i damm från hem om föräldrarna var allergiska mot katt, i 
synnerhet om mamman var kattallergisk. Denna skillnad kvarstod till viss del även när 
jämförelsen gjordes enbart bland dem som inte hade katt.  
Resultaten tyder på att familjer med kattallergi undviker att ha katt hemma och har 
lägre nivåer av kattallergen i hemmet. 
 
Barn som föräldrarna anser reagerar allergiskt på pälsdjur kan även vara allergiska mot 
andra allergen. I det sista delarbetet i avhandlingens, även detta från BAMSE-studien, 
reagerade pälsdjursallergiska barn vid 8 års ålder i 80% även på pollen och/eller 
födoämnen. Föräldrar till allergiska barn och kontroller besvarade frågeformulär som 
avsåg att fånga den hälsorelaterade livskvaliteten rent allmänt, samt undvikarbeteenden 
som kunde kopplas till barnets reaktionsbenägenhet mot pälsdjur. Resultaten visar att 
barn som reagerar allergiskt för pälsdjur har en sänkt livskvalitet i synnerhet om barnet 
även reagerar på andra allergen. Den sänkta livskvaliteten kan förklaras av att barnen 
generellt har en sämre hälsa jämfört med friska barn, men även på avsevärda både 
fysiska och emotionella begränsningar i det dagliga livet. De studerade barnens familjer 
undviker i 90% att ha pälsdjur i hemmet och ca 60% procent av barnen går inte hem till 
eller sover över hos kamrater som har pälsdjur. 
Resultaten illustrerar att barn som av föräldrarna anses vara pälsdjursallergiska 
 riskerar att stå utanför vissa aktiviteter  
 
Sammanfattningsvis visar denna avhandling på en samhällskonflikt: många väljer att ha 
djur för att det skapar trivsel, samvaro etc. Samtidigt medför det utbredda innehavet av 
pälsbärande sällskapsdjur att allergen från dessa djur sprids i samhället, även där djur 
inte vistas. De som är pälsdjursallergiska kan försämras vid kontakt med allergen från 
dessa djur, även utan att de behöver komma i direktkontakt med djuret. Familjer med 
pälsdjursallergi undviker ofta kontakt med pälsdjur Genom att allergen från pälsdjur 
sprids i samhället är dock allergenexponering för dessa djur oundviklig. Att behöva 
undvika kontakt med personer som har pälsdjur medför begränsningar i barns dagliga 
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liv, vilket leder till att deras livskvalitet påverkas. Om ca 6% barn i åldrarna 6-14 år 
reagerar i luftvägarna för pälsdjur kan antalet barn i Sverige som anser att de behöver 
avstå från vissa vardagliga aktiviteter uppskattas till ca 50 000. Till dess siffror kan 
läggas ett antal tusen barn i såväl yngre som äldre åldrar samt barn som får 
uppblossande eksem efter kontakt med pälsdjur eller pälsdjursallergen. 
 
För att minska risken för ohälsa i befolkningen regleras exponeringen i samhället 
genom lagstiftning. Aktuella exempel utgör reglering av nickelanvändning samt det 
nyligen införda rökförbudet i offentliga miljöer. Det är därför dags att överväga hur 
pälsdjursallergiska barns hälsa och livskvalitet skall kunna förbättras så att de inte 
utestängs från viktiga aktiviteter. 



Exponering för pälsdjursallergen och dess konsekvenser för pälsdjursallergiska barn 

 

32 

9 FÖRFATTARENS TACK 
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Jag vill också uttrycka min stora tacksamhet till mina bihandledare Gunnar Lilja, Ann 
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Jag vill rikta ett synnerligen varmt tack till mina arbetskamrater och vänner Gunnel 
Emenius och Inger Kull. Ni har varit mitt stora stöd under detta arbete och jag är Er 
evigt tacksam. Jag vill också tacka Eva Hallner, för din vänskap och all den tid du lagt 
ner på våra enkäter. Vidare vill jag tacka Stina Gustavsson, Boel Zackrisson och Elin 
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