
                                                                                
 

 

Laktosintolerans – vad är det? 

 

Laktos (mjölksocker) är det socker som förekommer naturligt i mjölkprodukter. 

Laktosintolerans orsakas av avsaknad av enzymet laktas, vilket bryter ner laktos i tunntarmen. 

Avsaknad av laktas medför ett sämre upptag av laktos i tarmen, vilket medför att kroppen inte 

tillfullo kan tillgodogöra sig ämnet.  

 

I tjocktarmen finns stora mängder bra bakterier vilka livnär sig på socker ex. laktos, under 

denna process bildas gaser. Intag av laktos kan resultera i att personer med laktosintolerans får 

en riklig gasbildning med magont, utspänd buk och rikliga diarréer. Eftersom det kan ta flera 

timmar innan födan med laktos har passerat genom tarmen, tar det även lång tid innan 

symtom med magont och diarréer uppkommer. Om magont uppkommer inom en kort tid efter 

måltid beror det på andra orsaker än intag av mjölkprodukter, alltså inte laktosintolerans.     

 

Det finns flera typer av laktosintolerans, den vanligaste formen är ärftlig. Förekomst i Sverige 

är omkring 5 % och i delar av Asien nästan 100 % av den vuxna befolkningen. Övriga former 

är mycket sällsynta, dessa kan vi bortse ifrån. Om ingen av föräldrarna har laktosintolerans är 

det extremt ovanligt att barnen blir laktosintoleranta. Ärftlighet för laktosintolerans kan testas 

genom ett blodprov. Finns ärftligheten kan symtom framträda, oftast efter förskoleåldern. 

Vanlig debutålder är vid 10 års ålder eller senare. Ärftlighet för laktosintolerans behöver inte 

innebära att personen inte tål mjölksocker. Vissa personer med ärftligheten får aldrig symtom, 

medan den hos andra personer debuterar tidigt eller först långt upp i vuxen ålder.  

Som regel kan laktosintoleranta personer tåla en viss mängd laktos. Har personen inte 

ärftlighet så är den inte laktosintolerant. Med stigande ålder får en del personer minskad 

mängd av enzymet laktas i tunntarmen, det är inte ovanligt att äldre individer tål laktos sämre 

än yngre. Laktosintolerans betraktas inte som en sjukdom. 

 

Det finns tester vilka kan påvisa att personer har ärftlighet för laktosintolerans. Vid dessa 

tester ges en bestämd mängd laktos, därefter tas blodprov och/ eller prov på utandningsluften. 

Någon helt säker metod för diagnostisering finns inte. Många får ont i magen av att dricka 

mjölk, utan att veta orsak. I mjölkprodukter finns många andra ämnen som till exempel 

äggviteämnen (proteiner). Framförallt barns tarmar kan reagera på dessa ämnen som kan ge 

buksmärtor av knipkaraktär. Barnens avföringskonsistens brukar inte påverkas. Besvären 

brukar försvinna hos många barn om de slutar att dricka mjölk. De flesta tål mjölkprodukter i 

matlagning, kokning resulterar i att strukturen på äggviteämnena förändras, då reagerar inte 

tarmen på dessa. Föräldrar till en del barn rapporterar att barnen blir bättre då de dricker 

laktosfri mjölk. Orsaken är som regel att barnen dricker mindre mängd laktosfri mjölk jämfört 

med då de tidigare drack vanlig mjölk.  

 

Av affärernas utbud på laktosfria produkter kan man tro att de flesta har laktosintolerans, men 

så är inte fallet. Däremot tror många att de är laktosintoleranta när de har bekymmer med sin 

mage.   
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