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Överkänslighet mot kemiska ämnen i vår omgivning skapar hälsoproblem som ”sick building 
syndrome” samt ”multiple chemical sensitivity”. Båda tros kunna starta efter långvarig lågdos-
exponering av kemikalier som till slut resulterar i en överkänslighet. Symptombilden är blandad 
och diagnostiseringen svår. Bland annat stress verkar vara en påverkande faktor liksom det 
kemestetiska hudsinnet. Studiens syfte var att undersöka ett eventuellt samband mellan upplevd 
stressnivå och akrolins påverkan på symptomförekomst.  Sjutton personer med självrapporterad 
god hälsa grupperades som hög- eller lågstressade baserat på Perceived Stress Questionnaire. 
Symptom skattades med Borg-CR100 skalan vid två exponeringstillfällen med akrolin respektive 
heptan. Resultaten visade bland annat på ett samband mellan stressnivå och symptomskattning 
före och efter exponering, trots självupplevd god hälsa och lågdosexponering i 15 minuter. 
 
Hypersensitivity to chemicals in our environment causes health problems like “sick building 
syndrome” and “multiple chemical sensitivity”. Both are believed to develop after long-term low-
dose exposure to chemicals that eventually results in a hypersensitivity. Symptoms are diverse and 
mixed and diagnozing is difficult. Among other things, stress seems to be an influencing factor as 
well as the chemesthetic sensory system. The study’s purpose was to investigate a possible 
relationship between perceived stress level and the impact of acrolein on perceived health. 
Seventeen persons with self-reported good health were grouped either as high or low in stress 
based on Perceived Stress Questionnaire . Symptoms were estimated with the Borg CR100 scale 
during two sessions to acrolein and heptane. The results show, among other things, an association 
between stress level and symptom-estimation before and after exposure, despite self-perceived 
good health and low-dose exposure during 15 minutes. 
 
 
Överkänslighet mot vanliga kemiska ämnen i vår omgivning (t ex parfym och 
rengöringsmedel), som inte anses vara toxiska, skapar hälsoproblem för individer 
både i privatliv och på arbetet. Problemen rapporteras frekvent i hela den 
industrialiserade världen och har eskalerat i antal de senaste tjugo åren 
(Johansson, Brämerson, Millqvist, Nordin, & Bende, 2005; Genius, 2010). Vanliga 
benämningar som används är sick building syndrome (SBS) samt multiple 
chemical sensitivity (MCS). Uppskattningsvis upplever 19 % av Sveriges vuxna 
befolkning problem relaterade till MCS i en sådan omfattning att det påverkar 
deras vardag (Johansson et al., 2005). Motsvarande siffra i USA beräknas vara 15-
30% (Genius, 2010). 
 
På 1950-talet började icke-allergiska besvär relaterade till icke toxiska kemikalier i 
omgivningen rapporteras och omfattande forskning om MCS har genomförts sedan 
1980-talet (Eek, Karlson, Österberg, & Östergren, 2009). MCS visar sig genom att 
personer reagerar starkt och med besvärliga symptom i en miljö som för 
allmänheten betraktas som ofarlig (Österberg et al., 2007). På 1970-talet började 
även begreppet SBS etableras allt mer. I vissa nya kontorsbyggnader fanns en hög 
förekomst av sjukdomssymptom som verkade ha sitt ursprung i just vistelsen i 
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byggnaden, ett så kallat ”sjukt hus” (Norbäck, 2009). Gemensamt för både SBS och 
MCS är att de tros kunna starta efter långvarig exponering av kemikalier i låga 
doser som till slut resulterar i en överkänslighet. Doserna är långt under gränsen 
för vad som anses farligt vilket gör att det är svårt att finna ett dos-exponerings- 
samband mellan exponering och symptom (Nordin et al., 2012). 

Det finns även de som efter att ha utsatts för en hög dos kemikalier vid enstaka 
tillfällen utvecklar MCS vilket konstaterats bland till exempel militärer som 
medverkade i Gulf-kriget 1991 (Fiedler et al., 2004; Iversen, Chalder, & Wessely, 
2007) personer inblandade i Bhopal-katastrofen 1984 samt efter tragedin i New 
York 11 september 2001 (Genius, 2010). 

Personer med SBS och MCS uppvisar sällan några heterogena symptom utan 
rapporterar en stor blandning av både kroppsliga och psykiska besvär vilket gör 
det svårt för läkare att ställa en diagnos och hitta en passande behandlingsmetod 
(Brand et al., 2009). Vanliga symptom är trötthet, huvudvärk, minnes- och 
koncentrationssvårigheter, muskelvärk, irriterade slemhinnor i ögon, näsa och 
hals samt kognitiva och känslomässiga symptom (Iversen, Chalder, & Wessely, 
2007; Nordin et al., 2012). 

Eftersom den kemiska exponeringen verkar skapa problem bara för vissa personer 
har forskningen istället styrt fokus från miljö och exponering till individfaktorer. 
Något entydigt mönster hos de individer som drabbas av SBS och MCS har man 
dock inte funnit men dålig ventilation (vilket innebär kemisk exponering), 
kvinnligt kön samt negativ affekt tycks vara riskfaktorer (Nordin et al., 2012). 

Med negativ affekt menas ett negativt känslomässigt tillstånd där känsloyttringar 
som ångest, depressivitet, skuldkänslor, stress och oro är vanliga. En person kan 
uppleva positiva och negativa affekter samtidigt men personer med en mer munter 
grundstämning upplever i allmänhet mer positiva affekter och personer med en i 
huvudsak nedstämd grundstämning upplever mer negativa affekter (Egidius, 
2008). Av de negativa affekterna fokuseras i den här studien framförallt på 
stressreaktioner och deras påverkan på kroppen samt ökad mottaglighet för 
sjukdomar vid långvarig stress.  

När omgivande krav överstiger individens egen uppfattning om vad som är möjligt 
att klara av och hantera uppstår stress. Stressreaktionen beskrivs som en alarmre-
aktion där många av kroppens fysiologiska system mobiliserar kraft för att hantera 
det personen tolkar som en krissituation. Reaktioner med till exempel förhöjd puls 
och kroppstemperatur samt allmän oro upplevs ofta som besvärande men stress 
behöver för den skull inte vara negativ i sig. I många fall är stress en drivkraft för 
att lösa problem och hantera kriser (Eriksen & Ursin, 2005).  Vad som upplevs som 
stressande och i vilken grad varierar från person till person. Man kan säga att 
stress är ett resultat av hur en person interagerar med sin omgivning i ett kom-
plext system av växelverkan. Individuella psykologiska och fysiologiska faktorer 
som arvsanlag, livserfarenheter och utveckling kombineras med omgivande 
miljöfaktorer och sammanhang (Folkman, Lazarus, Gruen, & DeLongis, 1986). 
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Fysiologiskt tar sig stressreaktionen uttryck i en aktivering av centrala nervsy-
stemet (CNS) som i sin tur skapar förändringar i perifera organ. Ett antal hormoner 
utsöndras, till exempel adrenalin och kortisol, som i sin tur påverkar flera centra i 
hjärnan bland annat de för kognition, sömn samt immunförsvar. (Chrousos, 2009; 
Charmandari, Tsigos, & Chrousos, 2005). Dessvärre är kroppens förmåga att 
hantera stress bättre anpassad för våra förfärders utsatta och farofyllda liv. 
Stressreaktionen är lika snabb och påtaglig som då men leder idag sällan till den 
för kroppen förväntade urladdningen och efterföljande nedvarvning. Istället lever 
många idag med ett ständigt ”stresspåslag” oftare orsakat av psykologiska hot som 
pressade arbetsförhållanden, oro och sociala konflikter än konkreta hot som 
farliga djur och svält (Chrousos, 2009; Karatsoreos & McEwen, 2011). 

Trots den omfattande forskningen kring MCS och SBS har man än i dag inte kunnat 
finna en koppling mellan några specifika ämnen och överkänsligheten. Istället 
reagerar olika personer på olika ämnen och vad det beror på är inte helt kartlagt.  
Typen av information (positiv eller negativ) om ett ämne verkar dock kunna 
påverka hur det värderas vilket sedan även kan påverka såväl stressnivå som 
prestationsförmåga hos individen i samband med exponering för ämnet 
(Andersson, Claeson, Ledin, Wisting, & Nordin, 2013). Vidare verkar bedömningen 
av vad som till exempel doftar gott eller dåligt styras av inlärning som kan börja 
redan i tidig ålder (Stein, Ottenberg, & Roulet, 1958). Även klassisk betingning 
förefaller vara inblandad vid utveckling av MCS. Det kan uppstå när en doftupple-
velse (felaktigt) börjar sammankopplas med till exempel irritation i ögonen som i 
sin tur ger upphov till någon form av obehag, till exempel en stressreaktion. Med 
tiden leder doften per automatik till en betingad respons i form av stress fast 
doften från början inte borde skapa vare sig ögonirritation eller stress (Leer, 
Smeets, Bulsing, van den Hout, 2011). 

Dessutom vilar de kemiska sinnena (lukt- och kemestetiska sinnet) på ett evolutio-
närt arv som innebär att kemiska ämnen till viss del ska starta processer som 
bland annat ökar vakenhetsgraden och ger en negativ känslostämning. Vidare 
förstärks luktupplevelsen vilket gör att den uppfattas som obehaglig vilket i sin tur, 
via autonoma nervsystemet, väcker eller förstärker symptom som slutligen ska få 
individen att agera, till exempel avlägsna sig från doftkällan. Om luktupplevelsen 
verkligen är farlig eller inte är inte avgörande, det räcker med att individen tror 
det.  

Vid sidan av luktsinnet aktiveras dessutom det så kallade kemestetiska hudsinnet. 
Det skapar sensoriska reaktioner som kan upplevas irriterande, till exempel hetta, 
stickningar eller kyla, vilket beror på att receptorer reagerar via Trigeminusner-
vens förgreningar till ögon, näsa hals. Kemestetiska hudsinnet antas (tillsammans 
med luktsinnet) fungera som ett av kroppens varningssystem och kan starta 
försvarsreaktioner som hosta, nysning och utsöndring av tårvätska. 

Graden av aktivering hos en specifik receptor, TRPA1, aktiv i kemiska hudsinnet, 
verkar bero dels på vilka kemiska bindningar olika ämnen skapar i kroppen(via 
ögon, näsa och hals) och dels på omgivande cellers förmåga att hantera ämnet. 
Vissa ämnen skapar över tid fler och fler molekylära bindningar vilket innebär att 
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koncentrationen av ämnet ackumuleras. Detta innebär att TRPA1 vid olika tillfällen 
verkar reagera olika för samma mängd av ett visst ämne. Det beror på en 
kombination av dels cellens förmåga att hantera ämnet och hur lång tid individen 
utsätts för ämnet, det vill säga hur mycket som ackumulerats. Den här teorin om 
aktivering av TRPA1 och ackumulering av molekyler skulle kunna vara en 
förklaring till att personer som utsatts för till exempel rök eller tårgas fortsätter att 
känna irritation även efter att ämnet försvunnit från luften. Kroppen klarar helt 
enkelt inte av att hantera ämnet i samma omfattning som det ackumuleras och den 
sensoriska reaktionen stannar kvar (Bessac & Jordt, 2008).  

Akrolin är ett exempel på ett reaktivt ämne som reagerar med TRPA1. Det har ett 
brett användningsområde och ingår bland annat i många organiska kemikalier, 
används vid tillverkning av kosttillskott för djur men är även en beståndsdel i en 
del kemiska vapen som tårgas. Ämnet är vanligt förekommande i luften då det 
bildas vid förbränning av till exempel cigaretter, ved, bensin samt vid matlagning 
där vegetabiliska och animaliska oljor upphettas till höga temperaturer. De flesta 
individer reagerar med irritation i ögon och näsa vid 0,3 ppm för luftburen akrolin 
(Faroon et al., 2008.) Akrolin tros även vara inblandat i utvecklingen av sjukdomar 
som cancer, astma och en del lever- och neurodegenerativa sjukdomar (O’Brien, 
Siraki, & Shangari, 2005). Eftersom akrolin reagerar med TRPA1, är ett vanligt 
förekommande ämne och används och studeras inom annan forskning på 
hälsoområdet är det intressant att använda även i denna studie. 

Själva mekanismerna bakom utvecklingen av MCS och SBS är som redovisats inte 
klarlagda trots mycket forskning i ämnet. Låg exponering av något ämne över lång 
tid eller hög exponering vid ett enstaka tillfälle tros båda kunna leda till 
överkänsligheten.  Negativ affekt i form av stress verkar vara en påverkande faktor 
för utvecklingen liksom det kemiska hudsinnet. Det reagerar på vissa av de 
kemiska ämnen som tycks kunna initiera MCS och tycks även kunna påverkas av 
individens stressnivå. Syftet med den här studien är därför att undersöka samband 
mellan påverkan av akrolin på symptomförekomst bland hög- och lågstressade 
personer med självrapporterad god hälsa.  Ytterligare ett syfte är att undersöka om 
det finns ett samband mellan stressnivå och förändringar i upplevda symptom 
över tid i samband med exponering. 

Studien genomförs som en liten del i ett större pågående forskningsprojekt på 
psykologiinstitutionens profilområde hälsa och miljö på Umeå Universitet och kan 
ses som ett pilotprojekt. Forskningsprojektet omfattar även omfattande 
detektionstester av luktsinnet med butanol men genomförande och resultatet av 
dessa redovisas inte här. 
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Metod 

Undersökningsdeltagare 
Sjutton personer med självrapporterad god hälsa, 14 kvinnor och 3 män mellan 20 
och 60 år, rekryterades via annonsering på anslagstavlor på Umeå universitet samt 
offentliga platser som Norrlands universitets sjukhus, bibliotek, arbetsförmed-
lingar och caféer. Åldersspannet var stort men medianåldern för de med lågt 
skattad stressnivå var 24 år och för de högstressade 25 år. Endast en person var 
äldre än 40 år. Ingen av deltagarna redovisade några besvär vid vistelse i vissa 
byggnader. Mer besvär än normalt av luktande och stickande ämnen rapporte-
rades av tre personer med högt skattad stressnivå samt av tre personer med lågt 
skattade stressnivå. 

I studien fullföljde en lågstressad person endast akrolinexponeringen. Försöksper-
sonens värden har ändå använts eftersom de var fullständiga för den exponeringen 
och de statistiska beräkningarna tagit hänsyn till bortfallet. 

Projektet som studien ingick i var godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden i 
Umeå (Dnr: 2012-112-31M). Alla deltagare fick muntlig och skriftlig information 
om projektet och undertecknade ett informerat samtycke. Deltagande i studien var 
frivilligt och deltagarna kunde när som helst, utan att uppge anledning, avbryta 
deltagandet. Som ersättning för sin medverkan erhöll deltagarna 400 SEK. Allt 
datamaterial har kodats för att bevara anonymiteten. 

Material 

Perceived Stress Questionnaire (PSQ) användes för att mäta upplevd 
stressnivå hos deltagarna. Formuläret är etablerat och används internationellt. Det 
mäter upplevd stress under den senaste månaden och fokuserar på de kognitiva 
perceptioner som antas följa på stressfyllda upplevelser. Formuläret är uppbyggt 
av 30 items (frågor/påståenden) som vart och ett bedöms på en 4-gradig skala där 
1 motsvarar ”nästan aldrig” och 4 ”för det mesta”. PSQ index beräknas med 
formeln (rå-data -30)/90. Index varierar mellan 0-1 där 0 motsvarar ”lägsta nivå 
av upplevd stress” och 1 är ”högsta nivå av upplevd stress. Formuläret anses ha 
både hög validitet och reliabilitet och utifrån resultat på formuläret kan även 
framtida hälsa förutsägas på ett tillförlitligt sätt (Levenstein et al., 1993). Genom en 
svensk studie finns en svensk normgrupp att utgå ifrån där nivåindelning är 
följande; låg stress ≤ 0.34, moderat stress 0.34-≤0.46 och hög stress >.46. Intern 
konsistens för formuläret har beräknats till >0.9 (Bergdahl & Bergdahl, 2002). Det 
gav en indelning i grupper enligt Tabell 1. 
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Tabell 1. Beskrivande data om testdeltagarna, medelvärde (±SD)  

 Låg stress Hög stress Totalt 

Ålder 28,8 (11,1) 29,0 (6,3) 28,9 (9,4) 
Kön (n, kvinnor/män) 9/1  5/2  14/3  
PSQ 0,24 (0,06) 0,54 (0,12) 0,36 (0,2) 
CSS 57,3 (12,0) 61,7 (9,5) 59,1 (11,3) 
Temperatur (°C) 17,8 (4,9) 20,0 (3,7) 18,7 (4,5) 
Luftfuktighet (% RH) 16,9 (5,0) 17,1 (5,7) 16,9 (3,7) 
       
 

Chemical Sensitivity Scale (CSS) användes för att mäta självupplevd kemisk 
känslighet. Där besvaras frågor om självupplevd kemisk känslighet med avseende 
på affekt och beteenden. Testet har god reliabilitet och validitet och är enkelt att 
använda. Cronbachs alfa-värdet för CSS har visat sig vara 0.88 vilket tyder på god 
intern konsistens. (Nordin, Millqvist, Löwhagen, & Bende, 2003).  

Exponering för akrolin respektive heptan skedde under kontrollerade former 
vid två tillfällen à 15 minuter i en exponeringskammare av glas och stål. Heptan är 
en vätska med doft som dock inte ger den sensoriska reaktion som akrolin 
förväntas ge. Därför används heptan som jämförande ämne. Exponering för 
Akrolin skedde vid en koncentration på 0.35 mg/m3 och Heptan vid 20 mg/m3. 
Vid akrolinexponeringen ingick även en liten del heptan för att maskera doften av 
akrolin. Båda värdena är under Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden för 15 
minuter; 0.7 mg/m3 för Akrolin samt 1200 mg/m3 för Heptan (korttidsvärde KT; 
AFS 2011:18). För att säkerställa att koncentrationen i kammaren hölls på den 
förutbestämda nivån kontrollerades koncentrationen med en gaskromatograf 
kopplad till en flamjoniseringsdetektor (GC-FID). 

Exponeringskammarens volym är 2,7 m3 med måtten 150x90x200 (längd x bredd 
x höjd) cm. Medelvärden för temperatur och relativ luftfuktighet i kammaren vid 
slutet av exponeringen för alla deltagare redovisas i Tabell 1. Vilket ämne som 
exponerades vid vilket tillfälle fördelades slumpmässigt.  

Hudkonduktans mättes under exponering i doftkammaren med hjälp av 
BioPac MP150l kopplad till två trådlösa förstärkare (BioNomadix®), som fästes på 
handleden på den icke-dominanta handen.  Elektroder kopplade till förstärkaren 
försågs med elektrodgel och fästes med tejp på ring- och långfingret. Omfattande 
forskning har visat att mätning av hudkonduktans är ett bra mått på förändringar i 
arousal-nivåer och uppmärksamhet med ursprung i sympatiska nervsystemet. Det 
har gjort hudkonduktans till ett mycket vanligt mått inom psykobiologisk 
forskning (Boucsein et al., 2012; Payne, Dawson, Schell, Kulwinder, & Courtney, 
2013).  
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Skattning av symtom gjordes före, under och efter exponering med Borg-
CR100 som är en verbalt förankrad skattningsskala. Förankringen, i form av 
adjektiv, förväntas leda försökspersonen till vissa hållpunkter vilket också gör det 
möjligt att jämföra skattningar mellan personer. Den bygger på relationen mellan 
stimuli och den subjektivt upplevda styrkan/påverkan av stimuli. Skalan går från 0 
till 100 där beskrivande adjektiv korresponderar mot specifika heltal. 0 motsvarar 
inget alls, 1.5; extremt svag, 2.5; mycket svag, 6; svag, 12; måttlig, 25; stark, 45; 
mycket stark, 70; extremt stark, 90; nära maximum. Siffror större än 100 är inte 
beskrivna men de närmar sig absolut maximum vilket motsvara det absolut 
starkaste av stimuli man kan föreställa sig (Borg & Borg, 2002). 

De bedömda symptomen avsåg irritation i ögon, näsa och hals (slemhinnor), hud, 
andning, koncentrationssvårigheter, yrsel, trötthet, illamående och huvudvärk. 
Skattningarna gjordes för att kunna jämföra eventuella förändringar i besvär som 
uppstått under själva exponeringen. Områdena valdes då symptomen i dessa (20-
69%) rapporteras av personer med kemisk känslighet (Andersson, Andersson, 
Bende, Millqvist, & Nordin, 2009) och för att de tillsammans representerar ett 
brett register av symptom, till exempel luftvägar, slemhinnor och kognition. 

Procedur  
Försökspersonerna testades vid två tillfällen för upplevd känslighet för två ämnen 
(akrolin och heptan) samt gjorde detektionstester för butanol. Varje detektionstest 
tog cirka 1 timme att genomföra och gjordes direkt före samt efter exponering i 
exponeringskammaren.  

Efter första detektionstestet (vid första testtillfället) fyllde deltagarna i ett 
webbasera frågeformulär för insamling av bakgrundsfakta, PSQ, CSS samt 
ytterligare frågor om upplevd hälsa.  Deltagarna gick sedan till ett angränsande 
rum där exponeringskammaren var placerad. Utanför doftkammaren fylldes 
symptomformuläret i samt skattningar för ögon, näsa, hals. Därefter fästes 
elektroder för hudkonduktans (och puls) på testdeltagarens fingrar, på vänster 
hand för högerhänta, höger för vänsterhänta. Under exponeringen visades ett 
naturprogram om fåglar (BBC World – Birds of paradise). Två olika filmklipp från 
samma program användes vid de olika exponeringstillfällena. Syftet med filmen 
var att rikta deltagarens uppmärksamhet mot något specifikt istället för att göra 
det enkelt för tankarna att vandra iväg till vardagens funderingar. Filmens innehåll 
var av neutral karaktär och vald för att inte skapa stora förändringar i arousal-
nivå.  Filmens innehåll var av neutral karaktär och vald för att inte skapa stora 
förändringar i arousal-nivå. Med textmeddelanden inklippta i filmen uppmanades 
deltagaren var annan minut att i formuläret skatta upplevda symptom i ögon, näsa 
och hals. I meddelandet framgick också vilken skattning som avsågs (1-8). Efter 
avslutad exponering fyllde deltagaren i de sista symptomskattningarna. Därefter 
startade andra omgången detektionstest av butanol.  
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Under hela exponeringen i kammaren fanns testpersonal i rummet som överva-
kade luftflödet av akrolin eller heptan, datainsamling av hudkonduktans samt var 
tillgänglig för testdeltagarens eventuella frågor. Vilket ämne som exponerades vid 
vilket testtillfälle kände deltagaren inte till. Varje testtillfälle inklusive 2 
detektionstest och en exponering i doftkammare tog totalt 2 h 45 min. 

Databearbetning 
För att underlätta statistisk analys samlades de 10 symptom som skattades före 
och efter exponering i följande 3 huvudgrupper; Slemhinnor, där symptom i ögon, 
näsa och hals ingick. Allmänsymptom som samlade symptom för; andningsbesvär, 
koncentration, yrsel, trötthet, huvudvärk, samt illamående. Symptom på huden 
förblev en egen grupp. Grupperna var dessutom uppdelade på symptom-
skattningar före och efter exponering 

De 8 skattningarna i exponeringskammaren av symptom i ögon, näsa hals juste-
rades med skattningarna gjorda direkt före exponering (det vill säga subtrahering 
av baseline). På så sätt justerades för individuella skillnader i ingångsvärden. 

Utfall på PSQ delas in i lågstress (PSQ index ≤ 0,34) moderat stress (0,34 - ≤ 0,46) 
och hög stress (> 0,46) enligt (Bergdahl & Bergdahl, 2002). Bland deltagarna i 
studien definierades två personer som moderat stressade (PSQ index 0,37 och 
0,43). För att underlätta analyserna lades de till gruppen med hög stressnivå. Det 
resulterade i grupperna enligt tabell 1.  

Medelvärdet av hudkonduktansnivån samt antalet spontana toppar extraherades i 
5-minuters block (AcqKnowledge 4.2 ,BIOPAC Systems, Inc.) för att kunna 
användas vid analyser. 

Statistik 
Analyser gjordes i IBM SPSS Statistics version 21. ANOVA med upprepade 
mätningar där stressnivå (hög respektive låg) användes som mellangruppsvariabel 
och ämne (akrolin och heptan) och tid var beroende variabler. Skattningar av 
symptom och hudkonduktans användes som inomgruppsvariabler. α-nivån sattes 
till 0,05 där värden <0,1 bedömdes som tendenser. Värden med Greenhouse-
Geisser korrigering användes när variansen inom grupperna var signifikant olika. 

 
Resultat 

En signifikant skillnad fanns över tid där försökspersonerna oavsett stressnivå 
upplever mer irritation då de exponeras för akrolin. Se Tabell 2 samt Figur 1 och 2. 
Ingen signifikant skillnad kunde ses under exponering för akrolin och heptan vad 
gäller stressnivå. Se tabell 2.  

Ytterligare en signifikant skillnad fanns där personer med självskattad högstress 
rapportrar signifikant mer för alla symtomgrupper. Se Tabell 2. En tendens till 
signifikant skillnad förelåg även över tid där högstressade personer rapporterade 
en ökning i allmänna symptom efter exponering. Se Figur 3 och 4. 
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Ingen signifikant skillnad fanns i symptomskattning mellan stressnivå och ämne 
vid symptomskattningarna. Se Tabell 2.   

Några andra interaktionseffekter än ovan nämnda uppmättes inte. Se Tabell2.  

Tabell 2. F-värden för alla ANOVA upprepade mätningarna där signifikanta värden 
markerats med +.  

 + p < 0,05; ++ p < 0,1. 

 

Nedan visas två figurer med medelvärden för ögonsymptom vid åtta skattningar 
gjorda under exponering för akrolin respektive heptan. En signifikant skillnad 
fanns mellan skattningarna beroende på ämne, vilket syns vid en jämförelse av 
Figur 1 och 2. En signifikant skillnad i symptomskattningarna fanns även över tid, 
oavsett ämne och stressnivå.  

 
Åtta skattningar  

under exponering 
Symptom skattade före  

och efter exponering Hudkonduktans 

 Ögon Näsa Hals Allm 
sym. Slemhinnor Hud Tonisk Toppar 

Stress (S) 1,7 0,2 1,0   9,3+   8,1+ 6,5+ 0,1 0,8 

Ämne (Ä)   6,7+ 2,0 0,0 0,1 2,8 0,1 0,2 0,7 

Tid (T)   3,9+ 1,0 0,3    4,3++ 2,4 3,9 2,4 0,6 

Ä x S 0,9 1,2 1,0 0,4 1,4 0,1 1,1 0,5 

T x S  0,9 0,6 0,3 0,8 0,2 3,9 1,4 0,4 

Ä x T   3,5+ 1,7 0,6 0,4 1,9 0,1 0,4 0,4 

Ä x T x S 0,8 1,1 0,4 2,3 0,4 0,1 0,9 0,5 
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Figur 1.  Medelvärden (± SE) för skattningar av symptom i ögonen vid exponering 
för akrolin vid åtta tillfällen. 

 

 

Figur 2. Medelvärden (± SE) för skattningar av symptom i ögonen vid exponering 
för heptan vid åtta tillfällen. 
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Figur 3 och 4 visar båda två en signifikant skillnad mellan hög- och lågstressade 
vad gäller skattning av symptom före och efter exponering. Oavsett ämne finns 
dessutom en tendens till huvudeffekt av allmänna symptom. 

 

Figur 3. Medelvärden(±SE) för skattningar av symptom före och efter exponering 
för akrolin. 

 
Figur 4. Medelvärden(±SE) för skattningar av symptom före och efter exponering 
för heptan. 
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Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om det finns ett samband mellan 
upplevd stressnivå och ämnet akrolins påverkan på symptomförekomst bland hög- 
och lågstressade personer med självrapporterad god hälsa. Ytterligare ett syfte var 
att undersöka om det finns ett samband mellan stressnivå och förändringar i 
upplevda symptom över tid i samband med exponering.  

I studien framkom inget signifikant samband mellan hur hög- eller lågstressade 
försökspersoner skattade symptom i ögon, näsa, hals under exponering för akrolin. 
Oavsett stressnivå och ämne fanns däremot ett samband mellan skattning av 
ögonsymptom och tid. Det visar på att försökspersonerna märkt av en skillnad i 
ögonsymptom från heptan och akrolin under exponeringen i 15 minuter. Detta 
trots att doserna var låga och man inte heller visste vilket ämne man exponerades 
för. Det fanns också ett samband (bortsett från stressnivå) mellan upplevda 
ögonsymptom och exponeringsämne där symptomen skattades högre för akrolin 
än heptan. Det stödjer valet av akrolin för exponering eftersom det förväntades ge 
en irritation i ögonen via det kemiska hudsinnet. Ytterligare samband fanns 
dessutom mellan försökspersonernas skattning av upplevda ögonsymptom samt 
både ämne och tid där akrolin gav upphov till kraftigare symptom ju längre tid i 
exponeringskammaren. Det stödjer teorin om att akrolin är ett ämne vars 
koncentration ackumuleras och därför upplevs mer och mer irriterande (Bessac & 
Jordt, 2008). Några samband mellan skattningar i näsa och hals och stressnivå, 
ämne eller tid fanns inte. Det var ett förväntat resultat då akrolin främst borde ge 
symptom i ögonen, medan heptan, i använd koncentration, inte borde ge några 
större besvär i ögon, näsa och hals över huvud taget. 

Resultaten visar också på ett samband mellan stressnivå och upplevda symptom 
före och efter exponering. Den högstressade gruppen rapporterar symptom på alla 
tre områden (allmänsymptom, slemhinnor, hud) som dessutom skattas högre än 
av de lågstressade. Som jämförelse kan nämnas att de lågstressade inte 
rapporterar några hudsymptom alls. Om den högre stressnivån bidrar till en högre 
allmän känslighet är bara möjligt att spekulera i men ett visst stöd för detta 
resonemang finns dock i teorierna kring allostas. Med allostas menas att när ett 
fysiologiskt system aktiveras på grund av en stressor så kämpar inte kroppen efter 
att återgå till homeostasens normalläge. Istället sker en mängd fysiologiska 
anpassningar och justeringar för att hitta ett nytt normalläge som bättre passar de 
nya omständigheterna. När de fysiologiska anpassningarna inte förmår återgå till 
ett för kroppen bättre utgångsläge, som vid långvarig stress, uppstår istället 
allostatisk belastning (allostatic load). (Över-)belastning av kroppens stressystem 
kan leda till en mängd sjukdomar men ger även en förändring i hur stressorer 
hanteras (Ganzel, Wethington, & Morris, 2010), vilket eventuellt skulle kunna vara 
fallet för de högstressade i denna studie.  

En tendens (p=0,059) till samband fanns mellan stressnivå, allmänna symptom och 
tid där den högstressade gruppens upplevda symptom är större efter exponering 
än före. Allmänsymptom var ett gruppnamn som samlade symptom för 
andningsbesvär, koncentration, yrsel, trötthet, huvudvärk, samt illamående.  
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Med tanke på valet av ämnen och koncentration, borde dessa symptom, liksom för 
de lågstressade, inte påverkats i någon större omfattning vid exponeringen. 
Samma symptom rapporteras bland de som utvecklat MCS (Iversen, Chalder, & 
Wessely, 2007; Nordin et al., 2012) vilket gör det här sambandet intressant att 
undersöka vidare med tanke på att de som deltog i undersökningen hade 
självrapporterad god hälsa och att tendensen uppstod under en kortare 
exponering (15 min.). 

Datat för hudkonduktans föll bort för ett flertal personer på grund av tekniska 
problem med mätutrustningen. Insamlat materialet grundar sig därför på för få 
personer för att kunna användas i analyserna. Det statistiska utfallet redovisas 
ändå för att pilotprojektet ska ge goda möjligheter till utvärdering av hela 
proceduren.  

Urvalet var litet, men dock vad som var möjligt att genomföra i den här studien 
med tanke på den omfattande totala tidsåtgången. Själva testerna tog ca 5 timmar 
per person. Till detta kom tid för förberedelse av detektionstester och 
exponeringskammaren samt rengöring av utrustningen efter varje testomgång. 
Dessutom bokade några deltagare om test-tid med kort varsel och i några fall 
uteblev personer helt. Det gjorde att hela testdelen av studien i viss mån tog längre 
tid än beräknat och därmed förkortade tiden för statistiska analyser. Ålders-
spannet bland deltagarna var stort (20-60 år) men endast en person var äldre än 
40 år och medianåldern för alla deltagare var 25 år. Det hade varit önskvärt att få 
en bättre spridning av deltagarnas ålder men med den omfattande tiden för 
testerna var det svårt för personer med traditionella arbetstider (och antagligen 
högre ålder) att avvara totalt 5 timmar från arbetet.  Två av försökspersonerna 
som ingick i den högstressade gruppen hade ett PSQ index som ursprungligen 
värderade dem som moderat stressade. I kombination med det lilla urvalet kan det 
ha medfört att de förväntade undersökta sambanden mellan grupperna 
försvagades eller uteblev helt. Trots att de flesta av deltagarna var relativt unga 
och två personer egentligen var moderat stressade kunde ändå samband påvisas 
för flera av de undersökta parametrarna vilket är ytterligare en anledning till att 
experimentet är intressant att genomföra i större skala. 

Något gemensamt mönster bland de som drabbas av MCS har man inte hittat men 
som tidigare nämnts så verkar bland annat kvinnligt kön och negativ affekt, till 
exempel i form av stress, vara riskfaktorer. Kvinnligt kön skulle därför kunna vara 
en konfunding variabel i den här undersökningen vad gäller förhållandet mellan 
stress och upplevda symptom före och efter exponering. Men i studien var fördel-
ningen så att 9 kvinnor och 1 man i fanns i gruppen för lågt stressade, och 5 
kvinnor och 2 män i gruppen för högt skattad stress, se Tabell 1. Det gör resultatet 
än intressantare och är ännu en anledning till att experimentet i större skala borde 
kunna ge fler resultat värda att studera. 

I studien framkom en skillnad mellan hur hög- och lågstressade personer upplevde 
symptom före och efter exponering. Trots att personerna uppskattade sin hälsa 
som god och inte rapporterat någon onormal känslighet som MCS och SBS fanns 
alltså en skillnad i symptomförekomst beroende på stressnivå med en tendens till 
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skillnad över tid. Resultatet skulle eventuellt kunna vara ett stöd för teorierna att 
kemiska hudsinnenas organisation kan bidra till utveckling av MCS på så sätt att; 
de högstressade, på grund av negativ affekt, via kemiska hudsinnena fick mer 
förstärkta luktupplevelser som tolkades mer negativt vilket i sin tur ledde till 
rapporteringen av kraftigare allmänsymptom efter exponering.  

Exponeringen för kemiska ämnen kommer antagligen inom överskådlig tid inte att 
minska i vår omvärld. Flera folkrika länder som Kina och Indien urbaniseras 
snabbt och människans behov av att använda kemikalier i industrin och i hemmet 
fortsätter. Därför antas problemen med MCS och SBS fortsätta och antalet utsatta 
personer öka. Hur överkänsligheten utvecklas är trots omfattande forskning 
fortfarande inte klarlagt, men den här pilotstudien bidrar med intressanta resultat 
i ämnet. Verifierade i en större undersökning skulle de förhoppningsvis kunna 
bidra till ökad förståelse för bakgrund och utveckling av MCS och SBS.  
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