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Husdammskvalster  
Förebyggande åtgärder 

  

1. Introduktion 

 

Husdammskvalster är små spindeldjur som lever i inomhusmiljön. Miljontals av dessa 

kvalster kan finnas i ett hem på bland annat kläder, möbler och sängkläder. 

Husdammskvalster producerar en mängd olika allergener som människor kan bli sjuka av 

(Patel och Meher, 2015). Globalt sett, är över 500 miljoner människor drabbade av 

allergirelaterade sjukdomar orsakade av husdammskvalster (Demoly et al., 2021). Det finns 

ett flertal åtgärder som kan avlägsna både husdammskvalster och dess allergener. Dessa 

åtgärder har både för- och nackdelar, och varier i hur effektiva de är på att uppfylla sitt syfte. 

Att människor vet vilka metoder som effektivt avlägsnar husdammskvalster och dess 

allergener kan göra att färre drabbas av sjukdom orsakat av husdammskvalster (Patel och 

Meher, 2015). 

 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka åtgärder som kan användas för att avlägsna 

husdammskvalster och dess allergener i inomhusmiljön, samt undersöka vilka för- och 

nackdelar som finns med åtgärderna. Även vilka metoder som kan användas för att utvärdera 

effekten av olika åtgärder kommer att behandlas. Rapporten är avgränsad till att endast 

behandla husdammskvalster samt dess allergener, och inte andra typer av kvalster eller 

allergener.  

 

1.2 Husdammskvalster 

Husdammskvalster är en familj av små spindeldjur som livnär sig på hudflagor och annat 

organiskt material i inomhusmiljöer. 13 arter av husdammskvalster har identifierats i damm 

från inomhusmiljöer, men även kvalster från andra familjer kan förekomma. De tre vanligaste 

arterna av kvalster i inomhusdamm är Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides 

pteronyssinus och Euroglyphus maynei. Dessa tre arter har en livscykel som består av av 5 

olika stadier. De olika stadierna är: ägg, larv, protonymf, tritionymf och adult (fullvuxen).  

Kvalstrens förmåga att utvecklas påverkas till stor del av den omgivande temperaturen och 

den relativa luftfuktigheten. Husdammskvalster består av 70-75% vatten. Den vätska som de 

behöver, absorberar de från den omgivande luften. Studier har visat att honor av arten 
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Dermatophagoides farinae behöver en relativ luftfuktighet på minst 55 %, vid en temperatur 

på 20-25 °C för att överleva. Det har även visat sig att arten Dermatophagoides pteronyssinus 

förökar sig som bäst vid en temperatur på 25 °C, men att reproduktionshastigheten sjunker 

vid temperaturer under 20 °C respektive över 30 °C. Eftersom att temperatur och 

luftfuktighet varierar på olika platser i ett hus, varierar även mängden kvalster som lever på 

olika underlag (Arlian och Platts-Mills, 2001). De två vanligaste allergenerna från 

husdammskvalster kallas för der f 1 och der p 1. I svenska hem förekommer dessa allergener 

inom spannet < 0,02–0,05 ng/g damm. En studie från Nederländerna har visat att allergenen 

der p 1, är i genomsnitt vanligast förekommande i madrasser (5,07μg/g damm), men att höga 

halter även kan förekomma på mattor i sovrum (3,56μg/g damm) och mattor i vardagsrum 

(3,98μg/g damm) (Carrer et al., 2001). Kunskap om kvalsters förmåga att utvecklas under 

olika förutsättningar har kunnat användas vid framtagning av metoder för att avlägsna 

kvalster (Arlian och Platts-Mills, 2001).    

 

1.3 Hälsoeffekter  

Allergener från husdammskvalster är den största källan till allergener i husdamm. Mer än 20 

olika allergener skapade av husdammskvalster har identifierats. Dessa allergener finns bland 

annat i kvalstrens kroppar, äggen de producerar och i deras avföring (Patel och Meher, 2015). 

De två vanligaste allergenerna från husdammskvalster kallas der f 1 och der p 1. Storleken på 

dessa allergener är >10 µm. Fullvuxna kvalster har en storlek på >20 µm och kvalsterlarver 

har en storlek på >50 µm. En del människor är överkänsliga mot de allergener som 

husdammskvalster skapar och det är framförallt två sjukdomar som denna överkänslighet kan 

leda till. Dessa är astma och allergisk rinit (Arlian och Platts-Mills, 2001). Hälsoeffekterna 

uppstår när allergener från husdammskvalster inhaleras (Kyun Kima, 2015). Allergener från 

husdammskvalster finns oftast på dammpartiklar större än 20 µm. Dessa partiklar är sällan 

luftburna, men kan bli det vid mänsklig aktivitet och då inhaleras (Arlian och Platts-Mills, 

2001). Individer som är överkänsliga mot allergener från husdammskvalster blir sällan helt av 

med sina symtom, men intensiteten på symtomen kan variera över tid. Detta tros bero på att 

antalet husdammskvalster varierar med olika säsonger. På norra halvklotet finns det 

vanligtvis som mest husdammskvalster under perioden mars-maj (Demoly et al., 2021). För 

att avgöra om en person lider av allergi kan man bland annat undersöka vilka symtom som 

den drabbade upplever, vilka antikroppar personen bär på, tecken på vad den drabbade 

exponeras för, samt hur personen reagerar när den inte längre vistas i den miljön som allergin 

uppstått (Carrer et al., 2001). 

 

 

2. Metoder för mätningar och bedömningar  

 

Att analysera hur mycket allergener och husdammskvalster som finns på en plats före och 

efter en åtgärd kan visa hur effektiv åtgärden är. I detta kapitel av rapporten kommer två 

exempel ges på hur detta kan göras. Det första exemplet kommer från en studie av Arlian et 

al (2001). De har undersökt hur mängden kvalster påverkas av olika typer av luftfuktighet. I 
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studien, utförd i USA, valdes 71 hus ut som innehöll mer än 100 kvalster per gram damm 

från minst tre olika provtagningsplatser i hemmet. De olika hushållen delades i sin tur upp i 

tre olika grupper, med olika tekniker för att reglera inomhusklimatet. Grupp 1 använde 

aircondition och effektiva luftavfuktare. Grupp 2 hade endast aircondition för att reglera 

inomhusklimatet och grupp 3 hade varken luftavfuktare eller aircondition. I varje hem 

placerades två mätare som registrerade relativ luftfuktighet samt temperatur. För att avgöra 

hur mängden kvalster påverkats av de olika inomhusklimaten användes en portabel 

dammsugare. Med hjälp av denna, sögs damm upp från soffan, golvet bredvid soffan och 

golvet bredvid sängen. Vid varje provtagningsplats dammsögs en yta på 0,84 kvadratmeter. 

Prover togs var 4.e till var 6.e vecka under perioden maj-september och var 8.e till var 12.e 

vecka under perioden oktober-april. Antalet döda och levande kvalster i proverna räknades 

sedan med hjälp av ett mikroskop. Även halterna av allergenerna Der f 1 och Der p 1 

analyserades med hjälp av av en biokemisk teknik som kallas ELISA. Med hjälp av denna 

metod kunde författarna sedan avgöra vilken effekt de olika åtgärderna haft på mängden 

kvalster och allergener.  

 

I en studie av Vaughan et al. (1999) var man istället intresserad av hur väl olika typer av 

sängkläder skyddar mot husdammskvalster.. I studien samlades damm, med allergenerna der 

f 1 och der p 1, upp med hjälp av en dammsugare. Dammet silades sedan genom en sil med 

porstorleken 300μm. Av de material som skulle undersökas klipptes en kvadratisk bit ut, på 

2,54 x 2,54cm. Kontrollprov bestod av ett bomullstyg som är vanligt att använda inom 

laboratoriestudier, ett örngott från en kommersiell tillverkare och ett bomullstyg från en 

kommersiell tillverkare. Tygbitarna placerades sedan i en “dammfälla”, som var ansluten till 

en dammsugare och en en luftflödesmätare. Ett tunt lager damm placerades på tygbiten och 

efter detta körde dammsugaren i 5 minuter. Nedanför tyget fanns ett finmaskigt nät som 

samlade upp allergenerna. I det finmaskiga nätet uppskattades sedan mängden allergener som 

hade passerats med hjälp av ELISA-metoden.  

 

I de två ovannämnda studierna använde forskare dammsugare för att samla in damm som 

sedan analyserades på kvalster eller allergener. Enligt 1177 (2021) kan även privatpersoner 

utföra denna metod för att analysera mängden husdammskvalster. Speciella dammsugarpåsar 

skickas då av ett laboratorium som sedan appliceras på dammsugarröret. Damm sugs sedan 

upp från säng och vardagsrum. Påsarna skickas sedan tillbaka till laboratoriet för att 

uppskatta mängden kvalster.   

 

I de två ovannämnda studierna användes även ELISA-metoden för att uppskatta mängden 

allergener från husdammskvalster. I denna metod används antikroppar som binds till det 

allergen man är intresserad av. Även ett enzym tillsätts som reagerar med övriga 

komponenter och bildar ett färgat komplex. Detta komplex kan sedan mätas med hjälp av en 

spektrofotometer för att uppskatta mängden allergener (Aydin, 2015). ELISA är en av de 

vanligaste använda metoderna för att mäta allergener och har ett flertal fördelar. Metoden 

kräver exempelvis inte avancerad labbutrustning och är enkel att använda. (Eischeid et al., 

2021). 
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3. Åtgärder för att minska mängden husdammskvalster och 

dess allergener. 

 

 

3.1 Relativ luftfuktighet 

Som tidigare nämndes är luftfuktigheten avgörande för husdammskvalsters överlevnad 

(Arlian och Platts-Mills, 2001). Arlian et al. (2001) har i sin studie visat att 14 av 19 hem som 

hade luftavfuktare lyckades hålla en relativ luftfuktighet under 51 %. 7 av 26 hushåll med 

aircondition höll en relativ luftfuktighet under 51 % och av 26 hushåll som varken hade 

aircondition eller luftavfuktare var det endast 2 som hade en relativ luftfuktighet under 51%. I 

de hem som höll en relativ luftfuktighet under 51 % hindrades kvalster från att utvecklas och 

resulterade i att nästan alla kvalster på provtagningsplatserna dog. I de hem som hade en 

relativ luftfuktighet över 51 % fanns, enligt författarna, det man brukar anse var typiskt stora 

kvalsterpopulationer, med höga halter allergener. Arlian et al. (2001) hävdar att luftavfuktare 

är en effektiv metod för att minska den relativa luftfuktigheten och därmed 

husdammskvalster. 

 

Att hålla den relativa luftfuktigheten under 50 % är numera en av de vanligaste 

rekommendationerna för att förebygga husdammskvalster. Vid användning av luftavfuktare 

dör kvalster och med hjälp av dammsugning kan de döda kvalstren och dess allergener 

avlägsnas. Även nya möbler som placeras i en sådan miljö bör förbli fria från 

husdammskvalster om den låga luftfuktigheten bibehålls. Luftavfuktare kan i vissa fall räcka 

som åtgärd för att förebygga husdammskvalster, men hur väl denna metod fungerar fuktigare 

klimat som exempelvis florida är oklart (Arlian och Platts-Mills, 2001). En nackdel med att 

använda luftavfuktare kan vara kostnaden för produkten samt energiförbrukningen. 1177 

(2021) lyfter på sin hemsida vikten av att ha en välfungerande ventilation och att ventiler bör 

rengöras regelbundet, för att minska luftfuktigheten och på så vis även husdammskvalster. 

Denna åtgärd har dock inte lyfts i de övriga studier som denna rapport bygger på. Andra 

studier nämner dock att en lägre luftfuktighet är att föredra om man vill förebygga 

husdammskvalster. Det behöver inte vara en självklarhet för människor att en bra ventilation 

kan bidra med detta.  

 

3.2 Sängkläder    

För att minska mängden allergener en person utsätts för i sängen, kan speciellt utvecklade 

madrassöverdrag och örngott användas. Dessa kan vara gjorda av exempelvis plast eller 

fintvävt bomullsmaterial. Porstorleken på dessa sängkläder ska vara anpassade för att släppa 

igenom fukt och samtidigt vara tillräckligt små för att inte kvalster och allergener ska ta sig 

genom dem. Husdammskvalster kan inte ta sig genom en porstorlek mindre än 20µm. 
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Allergenerna Der f 1 och der p 1, blockeras vid en porstorlek mindre än 10µm (Arlian och 

Platts-Mills, 2001). En nackdel med denna metod kan vara kostnaden för inköp av 

sängkläderna.  

 

Att tvätta lakan, örngott och andra sängkläder vid en temperatur på 55 °C är en metod som 

dödar kvalster och avlägsnar de flesta allergenerna. Om kläderna tvättas i lägre temperatur 

kan antingen bensylbensoat (0,03 %) eller eukalyptusolja adderas till tvätten för att döda 

kvalster. Lukten av eukalyptusoljan kan dock stanna kvar i kläderna under två till tre dagar. 

Kvalster kan även dödas med hjälp av torktumling. Temperaturen bör då vara minst 55 °C 

och kläderna bör tumlas i minst 10 minuter för att alla kvalster ska dö. Torktumling tar dock 

inte bort allergener (Arlian och Platts-Mills, 2001).  

 

3.3 Mattor och golv 

Mattor och gardiner kan hålla fukt och samla stora mängder damm, vilket ger en bra livsmiljö 

för husdammskvalster. För att undvika att kvalster samlas på dessa platser kan mattor tas bort 

och gardiner kan bytas ut mot persienner. Om mattor av ändå föredras i hemmet kan 

dammsugning användas för att reducera mängden kvalster och allergener i mattorna. Detta 

bör göras varje vecka och dammsugarpåsar med ett effektivt partikelfilter bör användas för 

att minska risken för att allergener blir luftburna i processen (Arlian och Platts-Mills, 2001). 

Partikelfiltret bör även bytas enligt tillverkarens rekommendationer. Dammsugning kan 

reducera kvalster och allergener på ytor av material men har dålig effekt på djur och 

allergener djupt inbäddade i material. Även ångrengöring kan användas för att eliminera 

kvalster och allergener på ytor av material. Ångrengöring bör dock användas med försiktighet 

då den fukt som genereras i processen kan leda till att det blir fler kvalster längre ned i 

materialet (Arlian och Platts-Mills, 2001). Eftersom dammsugning och ångrengöring endast 

har effekt på de kvalster som lever på ytan av materialen kan uteslutning av mattor vara värt 

att överväga för de som är överkänsliga mot husdammskvalster.  

 

Ett fåtal kemikalier kan användas för att döda husdammskvalster i mattor. Resultat från 

studier som fokuserat på detta är dock tvetydiga. I laboratoriemiljö har kemikalier som 

bensylbensoat visat sig döda kvalster, medan garvsyra kunnat göra att allergener 

oskadliggörs. Vid studier utförda på mattor har resultatet varit blandat, vilket tros bland annat 

bero på olika mattors beskaffenhet. En annan kemikalie som visats effektivt kunna döda 

husdammskvalster i laboratoriemiljö är d-fenotrin. Användning av dinatriumoktaborat 

tetrahydrat vid rengöring av mattor har visats minska reproduktionshastigheten bland 

husdammskvalster med mer än 98 %, jämfört med att endast rengöra dem med vatten 

(Vyszenski-Moher och Arlian, 2003). Husdammskvalster kan även ansamlas på andra möbler 

än mattor, som till exempel soffor. För att skapa en mindre trivsam miljö för kvalstren kan 

skinnklädsel användas i soffor och andra möbler (Arlian och Platts-Mills, 2001). Även om 

tidigare studier har visat att olika kemikalier kan användas för att döda husdammskvalster bör 

man ha i åtanke att vissa kemikalier kan ha en negativ effekt även på människors hälsa. Mer 



Människan och inomhusmiljön                                         7,5 hp                                      Tobias Jonsson    

forskning kan behövas för att hitta kemikalier som effektivt dödar husdammskvalster, men 

inte är skadliga för människors hälsa.  

 

3.4 Övriga metoder  

Mindre föremål, som mjukisdjur, kan placeras i frysen. Det har visats att vid en temperatur på 

-17 °C till -20 °C under en period på 24 h dör husdammskvalstren på objektet. De döda 

kvalstren kan sedan sköljas bort från objektet. I kallare klimat kan till exempel sängkläder 

hängas utomhus för att döda husdammskvalster (Arlian och Platts-Mills, 2001). Hur vanligt 

förekommande husdammskvalster är i mjukisdjur framgick dock inte av författarna. Mer 

forskning kan vara relevant inom detta område för att veta hur mycker kvalsterallergener barn 

utsätt för via sina mjukisdjur, samt hur relevant det då är att placera mjukisdjuren i en frys.  

 

Arlian och Platts-Mills (2001) menar att en viktig del i att hjälpa människor som lider av 

sjukdomar orsakade av husdammskvalster handlar om att ge dem information. Denna 

information bör handla både om hur problemet uppstår och vilka åtgärder som kan vidtas. I 

Sverige finns denna typ av information tillgänglig av 1177 (2021). Arlian och Platts-Mills 

(2001) föreslår även att en att en checklista görs. I den listan antecknas vilka åtgärder som 

kan göras, vilka man har råd att genomföra och i vilken ordning de bör genomföras. Arlian 

och Platts-Mills (2001) hävdar att alla patienter bör fokusera på åtgärder i sovrummet som är 

enkla att genomföra med stor effekt, som exempelvis att använda skyddande sängkläder och 

tvätta sängkläderna i minst 55 °C. De föreslår även att man bör fundera på om man kan sänka 

den relativa luftfuktigheten i hemmet, även om denna åtgärd kan vara svårare att genomföra. 

 

 

4. Slutsatser 

 

De mest effektiva och vanligast rekommenderade åtgärderna är att använda skyddande 

sängkläder, tvätta sängkläder i minst 55 °C och ha en relativ luftfuktigheten under 50 %. 

Andra åtgärder som kan avlägsna kvalster och/eller allergener är: torktumling, tillsatser av 

kemikalier vid rengöring av sängkläder och mattor, dammsugning eller ångrengöring av 

mattor och andra ytor, samt placering av mindre föremål i frys. Att åtgärderna genomförs, 

bygger på att människor har information om de åtgärder som finns.  
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