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Tack för att du valt att delta i denna studie! 
 

Del A är allmänna bakgrundsfrågor. Del B är ett frågeformulär om din förhållning till 
luktande/stickande ämnen, som utvecklats för att kunna användas vid diagnostisering av 
SHR tillsammans med capsaicintest och i studier om SHR.  
Del C har tre frågor som handlar om er upplevelse av eventuella konsekvenser av 
sjukdomen. Under varje fråga finns en förklarande text om vad frågan innefattar. 
 
Svara på frågeformulären A och B.  
Skriv sedan en berättande text om dina erfarenheter och upplevelser utifrån fråga 1-3 i 
del C. Skriv den berättande texten i ett ordbehandlarprogram på en dator och skriv ut 
den. 
 
Returnera sedan din utskrivna berättelse i det bifogade svarskuvertet tillsammans med 
frågeformulär A och B! 
 
Obs! Kom i håg att inte skriva ditt namn någonstans så att svaren blir helt anonyma. 
 
Om du undrar över något, så kontakta Anna Söderholm! 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
   Anna Söderholm, student                 Steven Nordin, professor 
Institutionen för hälsovetenskap                  Institutionen för psykologi 
           Mittuniversitet               Umeå universitet 
  090-191392, 070-2468179                     steven.nordin@psy.umu.se             
  anso0103@student.miun.se  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
1.  Ålder: _____ år 
 

2.  Kön: �(1) Kvinna      �(2) Man 
 

3.  Högsta utbildningsnivå: �(1) Grundskola      �(2) Gymnasium      �(3) Högskola (även påbörjad)  
 

4.   Sysselsättning:  �(1) Arbetar heltid      �(2) Arbetar deltid      �(3) Arbetssökande   �(4) Sjukskriven 
            �(5) Studerar              �(6) Annat, vad?________________________________ 
 

5.  Civilstånd: �(1) Gift/sambo      �(2) Ogift      �(3) Frånskild      �(4) Änka/änkling  
 

6.  Bor du ensam?          
 �(1) Ja �(4) Nej, tillsammans med barn utan vuxen 
 �(2) Nej, tillsammans med maka/make/sambo utan barn       �(5) Nej, tillsammans med förälder 
 �(3) Nej, tillsammans med maka/make/sambo med barn �(6) Nej, tillsammans med annan 
 

7.  Antal hemmavarande barn: ____ ≤  6 år(1)      ____ 7-12 år(2)      ____ 13-17 år(3)      ____ ≥ 18 år(4)   
 

8.  Typ av boendeområde: �(1) Tätort      �(2) Glesbygd  
 

9.  Röker du?  �(1) Ja      �(2) Nej  
  

10.  Får du besvär av luktande eller stickande ämnen i vardagslivet som du tror att de flesta andra  
 personer inte besväras av? �(1) Ja      �(2) Nej  

 Om ”Ja”: 

 a.  Hur ofta har du dessa besvär? �(1) Dagligen      �(2) Periodvis      �(3) Enstaka gånger 

 b.   Hur länge har du haft dessa besvär?  _____ år 

 c.   Började dina besvär i samband med kraftig eller långvarig exponering för kemiska 
 ämnen? �(1) Ja      �(2) Nej 

 d.   Har du sökt läkarvård för dessa besvär? �(1) Ja      �(2) Nej 

 e.  Har du av läkare fått diagnosen sensorisk hyperreaktivitet (SHR) via    
capsaicinprovokationstest?   �(1) Ja      �(2) Nej 

 
11.  Är du särskilt känslig eller allergisk för något annat än luktande/stickande ämnen? �(1)Ja  �(2)Nej  

 Om ”Ja”: 

 a.   Vad är du särskilt känslig för?  ______________________________________________ 

 b.   Vilken typ av besvär får du?  ________________________________________________  

 c.   Hur ofta har du dessa besvär? �(1) Dagligen      �(2) Periodvis      �(3) Enstaka gånger 

 d.   Vilken årstid är värst? �(1) vår      �(2) sommar     �(3) höst     �(4) vinter     �(5) ej årstidberoende 

 e.   Hur länge har du haft dessa besvär?  _____ år 

 f.   Har du sökt läkarvård för dessa besvär? �(1) Ja      �(2) Nej 

 g.   Har du genomgått allergiutredning? �(1) Ja      �(2) Nej 

 h.  Har du blivit diagnostiserad som allergiker av läkare? �(1) Ja      �(2) Nej 
 
 

12.  Har du någon annan sjukdom utöver SHR? �(1) Ja      �(2) Nej 
 

      Om ”Ja” vad? _____________________________________________________ 

─  A.  Allmän information  ─                



  

Läs varje påstående och markera det alternativ som bäst beskriver hur väl du instämmer beträffande hur 
du känner/reagerar. Det är viktigt att du markerar efter alla påståenden.   

        

1.  Jag skulle inte ha något emot att bo på en gata med illaluktande eller stickande  
 (i slemhinnorna) avgaser om lägenheten jag hade var trevlig. 

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)            

 

2. Jag är mer uppmärksam på lukter/stickande ämnen än vad jag brukade vara tidigare. 

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)            

 

3.  På biografer störs jag av andra personers parfym och rakvatten.  

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)            

 

4.  Jag blir ofta på min vakt när jag känner lukter/stickande ämnen.  

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)          

 

5.  Jag vänjer mig ganska lätt vid de flesta typer av lukter/stickande ämnen. 

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)            

 

6.  Hur mycket skulle du bry dig om att en lägenhet du var intresserad av att hyra var belägen i  
 närheten av en fabrik som avger luktande/stickande ämnen? 

 Avskräcker mig    Mycket Viktigt Lite viktigt Inte alls 
 helt och hållet       viktigt   viktigt  
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)             

 

7.  På en allmän plats bryr jag mig inte om ifall det luktar lite cigarettrök.  

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)            

 

8.  Det finns ofta tillfällen då jag vill ha fullständigt luktfritt.  

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)            

 

9.  Jag har svårt att koppla av på en plats som luktar/ger stickande förnimmelser.  

 Alltid    Mycket ofta Ofta Då och då Sällan Aldrig 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)            

 

10.  Jag har ingenting emot att bo i en lägenhet som har en svag lukt. 

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)            

 

11.  Jag är känslig för lukter/stickande ämnen.  

 Instämmer    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
 starkt (absolut)        nog nog inte inte absolut inte 
 �(0) �(1) �(2) �(3) �(4)  �(5)        

─  B.  Förhållning till luktande/stickande ämnen  ─ 



  

C. Berätta om dina erfarenheter och upplevelser utifrån fråga 1- 3! 
 

Skriv så detaljerat som möjligt. Beskriv också dina tankar och känslor runt detta. Beskriv gärna situationer 
som exempel på det du berättar. Beskriv vilket ämne (parfym/parfymerad produkt, cigarettrök, 
rengöringsmedel m.m.) som ger besvär i den aktuella situationen. Frågorna går i viss utsträckning in i 
varandra, så om du vill kan du skriva det som en text där de vävs ihop.  
 

1. Hur upplever du att sjukdomen påverkat din tillgänglighet till samhället?   Vilket innefattar: 
Arbete/studier: Detta handlar om hur du upplever din tillgänglighet till arbetsplats/skola: Kan du vistas på 
din arbetsplats/skola utan att få besvär/symtom? Om du får besvär, vad på arbetsplatsen orsakar besvär? 
Har du fått någon anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter? Har du haft problem med 
arbetskamrater/klasskamrater pga. din doftöverkänslighet?  Övriga tänkbara konsekvenser avseende 
tillgänglighet på arbetsplats/skola till följd av sjukdomen? 
 
Boende: Vilket handlar om t.ex: Är det lätt att hitta en bostad där du kan bo utan att få besvär? Kan du bo 
i en vanlig hyreslägenhet utan att få besvär? (där du ev. kan utsättas för parfym/rök m.m från grannar i 
trappuppgång, tvättstuga, balkong m.m). Spelar bostadens läge roll? (t.ex. nära fabrik eller hårt trafikerad 
gata). Behöver bostaden anpassas på något sätt? (Tex vad gäller material i bostad eller att ha egen 
tvättmaskin eller kvarvarande dofter av parfym, tobaksrök eller dylikt från de som bodde där tidigare). 
Vilken typ av boende skulle du behöva för att kunna bo där utan att få besvär? Övriga tänkbara 
konsekvenser av sjukdomen för tillgänglighet vad gäller boendet? 
 
Fritid: Detta handlar om din tillgänglighet till samhället vad gäller fritidssysselsättning, vilket kan 
innefatta: Hobbies, kulturaktiviteter (teater, bio o dyl.), idrott/träning (besöka idrottsanläggning/gym), 
semester/resor, bo på hotell/vandrarhem, restaurangbesök m.m. 
 
Allmänna kommunikationsmedel: Handlar om hur du upplever din möjlighet att kunna använda dessa, 
såsom buss, tåg och flyg. Kan du använda dessa? Behöver du ha en egen bil? Annat, t.ex: Kan du ta dig 
till/från flygplanet på flygplatsen utan att få besvär? (med tanke på placering av doftande taxfreebutiker) 
 
Livsnödvändigheter: Detta handlar om din möjlighet att kunna inhandla livsmedel och annat nödvändigt 
samt om din möjlighet att kunna besöka hälso- och sjukvårdsinrättningar och liknande, utan att få besvär. 
Här innefattas också om du kan gå på offentliga toaletter utan att få besvär (t.ex avseende parfymerad tvål, 
luftfräschar-sprayer eller starkt doftande rengöring). 
 
2. Hur upplever du att sjukdomen påverkat dina sociala relationer? 
Detta handlar om relationer till dina närmaste dvs. vänner, pojkvän/flickvän/sambo/särbo, familj och släkt. 
T.ex: Upplever du att du pga. sjukdomen har fått problem i, eller fått förändra något vad gäller dina 
sociala relationer? Såsom hur ofta kan umgås eller om över huvudtaget kan umgås eller förändringar i hur 
umgås? m.m. Måste dina närmaste förändra något i sin livsföring för att ni ska kunna umgås? (såsom val 
av hygienartiklar m.m.) Övrigt vad gäller konsekvenser av sjukdomen som rör dina sociala relationer? 
 
3. Hur upplever du att din ekonomiska trygghet har påverkats av sjukdomen? 
Detta handlar om eventuella ekonomiska konsekvenser: Har din ekonomi försämrats pga. sjukdomen?  
T.ex: Har du varit tvungen sluta på ditt arbete? Blivit tvungen att sjukskriva dig? Har du då i så fall kunnat 
få sjukskrivning utan problem? Upplever du att det är/varit lätt eller svårt att hitta ett lämpligt arbete? 
Har du fått några ökade omkostnader pga av sjukdomen? Vilket ev. kan vara bl.a: Boende; behövt en 
dyrare boendeform och/eller t.ex. skaffa egen tvättmaskin eller annan boendeanpassning, Resor; Vid ev. 
svårighet att använda allmänna kommunikationsmedel så behövt köpa egen bil? Ifall du har fått ökade 
omkostnader, har du sökt något ekonomiskt bidrag/stöd för detta? I så fall, har du fått det? 
Andra eventuella ökade omkostnader t.ex. vid semesterresor eller ev. vardagliga ökade omkostnader 
såsom tvätta kläder oftare, duscha oftare eller dylikt. Blir det dyrare eller billigare att köpa alla produkter i 
oparfymerad form jämfört med om du kunnat köpa parfymerade produkter? Eventuella övriga 
konsekvenser av sjukdomen som leder till minskad inkomst eller ökade utgifter? 


