
 
 

Skrivelse från Astma- och Allergiförbundet till Regeringsuppdraget om ”Kartläggning 
av funktionshinder i kollektivtrafiken” på myndigheten Trafikanalys. 
 
 
Svår eller omfattande allergisjukdom kan leda till funktionsnedsättning. I samband med 
Regeringsuppdraget om ”Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken” behöver man 
därför kartlägga tillgängligheten i kollektivtrafiken för denna grupp. Idag undviker många med 
allergisjukdomar att resa med kollektivtrafik då de inte kan lita på att inte utsättas för det som 
orsakar sjukdomssymptom under sin resa. Tydlighet om vilka förväntningar man kan ha 
gällande anpassningar behöver vara förutsägbart redan innan resan. Regeringsuppdraget 
behöver kartlägga hinder, behov och möjligheter till lösningar för allmänna kommunikationer 
med tåg, buss, flyg och båt avseende följande områden: 
 
Pälsdjur - Alla pälsdjur är mer eller mindre allergiframkallande. Över 50 procent av alla med 
astma reagerar dessutom på pälsdjur. De riskerar därför sjukdomssymptom om de under 
resan kommer i kontakt med pälsdjur eller om det tidigare vistats pälsdjur i miljön. Att hålla 
isär miljöer för pälsdjur och platser för personer med denna form av allergi är därför viktigt. 
Astma- och Allergiförbundet har tagit fram en policy specifikt för pälsdjur: 
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8936/8936/0/891861 
 
Dofter/parfymer – 6 % av Sveriges befolkning bedöms ha doftöverkänslighet och även de 
10 % i befolkningen som har diagnos på astma reagerar ofta negativt på dofter. Dessa 
personer undviker ofta att åka kollektivt då de inte känner sig säkra på att inte bli utsatta för 
starka dofter. Information om detta till medpassagerare samt erbjudande om mer säkra 
platser behövs. Särskilt utsatt är denna grupp på flygplatser. För att komma från 
säkerhetskontrollen till sin gate tvingas man idag gå igenom taxfree med omfattande 
försäljning av parfymerade produkter. För mer information om doftöverkänslighet:   
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8905/8905/0/928734 
 
Jordnötter och nötter – Personer med svår allergi mot jordnötter eller nötter kan få 
allvarliga allergireaktioner om de kommer i kontakt med nötter i kollektivtrafiken. Man 
behöver upplysa alla passagerare om detta och se över utbudet av produkter i kiosker, 
restaurangvagn och liknande. I Astma- och Allergiförbundets Policy för jordnötter och nötter 
ger vägledning information gällande hantering av- jordnötter och nötter i olika offentliga 
miljöer: 
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8936/8936/0/944867 
 
Passiv rökning – Personer med astma, allergisjukdom får ofta sjukdomssymptom då de 
utsätts för passiv rökning. Astma- och Allergiförbundet hoppas på en stärkt tobakslag i 
enlighet med det förslag som lagts. Där ingår t ex att ha rökfria tågperronger och busskurer. 
Vår Allergipolicy i kollektivtrafiken kan ni ta del av via: 
http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8936/8936/0/933556 
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