
Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vardag med allergi 
Unga vuxna om allergins innebörd och konsekvenser 

 

 

Madeleine Svensson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats i psykologi, HT 2012 

Handledare: Robert Ohlsson 

Examinator: Wanja Astvik 

 



 



1 

En vardag med allergi 

Unga vuxna om allergins innebörd och konsekvenser* 
 

Madeleine Svensson 

 

 

En allergisk person påverkas på fysisk, psykisk och social nivå. Unga vuxna 

allergiska personers erfarenheter och upplevelser av allergi är relativt 

outforskat. Syftet med studien är att förstå hur unga vuxna personer med 

allergi upplever att allergin påverkar deras vardag och hur de förhåller sig 

till ett liv anpassat efter allergin. En kvalitativ intervjustudie genomfördes 

med 10 deltagare i åldrarna 18-22 år som hade olika former av allergier. 

Resultatet visade att allergi har en betydande roll för allergiska personers 

identitetsskapande och många beskriver en strävan efter att passa in socialt 

trots sina besvär. I denna strävan görs en avvägning mellan de risker som 

det innebär och värdet av den aktuella situationen. Intervjupersonerna 

upplevde att förståelsen av allergiers konsekvenser är bristfällig vilket kan 

försvåra för en allergisk person i dess vardag. Resultatet visade att 

deltagarnas livskvalitet påverkades negativt på grund av allergin, samtidigt 

beskrevs livskvaliteten på ett motsägelsefullt sätt av deltagarna. 

 

Keywords: allergy, young adults, identity, risk-taking, quality of life 

 

 

Inledning 
 

 

Allergi ur ett medicinskt perspektiv 
 

Allergi är ett välkänt hälsoproblem som under de senaste årtiondena ökat drastiskt bland 

jordens befolkning, framför allt i de rikare länderna med hög levnadsstandard (Ortmark Lind, 

2003). Allergisjukdomar är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och omkring 1,5 -1,8 

miljoner svenskar har någon form av allergi (Hedlin & Larsson, 2009). Den allmänna 

definitionen för allergi är att människans immunförsvar överreagerar med milda eller 

allvarliga symptom mot ämnen som vanligtvis är harmlösa, så som pollen, födoämnen, 

pälsdjur m.m.  Allergiframkallande ämnen kallas för allergener som är en typ av ämne som en 

allergisk persons immunförsvar anser är kroppsfrämmande vilket startar olika typer av 

reaktioner. Allergener kan starta besvär så som rinnande näsa och ögon, magbesvär, klåda och 

andningssvårigheter, reaktioner som kan vara smärtsamma och påverka det dagliga livet 

(Marklund, 2007). Symptomen visar sig i fysisk form och kan ofta vara påfrestande för både 

kropp och sinne, och även om det är ovanligt så kan allergiska reaktioner leda till döden. 

Ibland blir det milda reaktioner men beroende på typ av allergi och känslighet så kan man 

råka ut för en anafylaktisk reaktion som är en mycket allvarlig överkänslighetsreaktion som 

kräver akut medicinsk hjälp. Man kan lindra allergiska besvär eller motverka reaktioner 

genom användandet av mediciner men det i stort sätt enda sätt som man verkligen kan  
 

* Jag vill ge ett stort tack till alla deltagare som varit med i denna undersökning. Tack för ert deltagande och för 

att ni ville dela era upplevelser och tankar med mig. Utan er hade denna undersökning inte varit möjlig. 
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motverka allergiska reaktioner på är att helt undvika de allergener som man är allergisk mot. 

Reaktioner yttrar sig oftast efter intag av födoämnen men kan även uppstå efter kontakt mot 

hud eller genom dofter (Ortmark Lind, 2003). 

Allergi räknas idag som en sjukdom och blir ofta betraktad som en dold sjukdom. Som 

sjukdom har allergin blivit vanligare och mer accepterad då kunskapen om hur allergin 

påverkar människor har ökat. Till skillnad från andra kroniska sjukdomar uppvisar allergiska 

personer inget potentiellt allvarligt tillstånd så länge de undviker kontakt med allergener. 

Detta är något som försvårat kunskapsökning då problematiken kring allergin inte varit lika 

framträdande som hos andra sjukdomar (Herbert & Dahlquist, 2008). Forskning har dock 

vidgat allergibegreppets domäner och idag är många bekanta med allergi som begrepp (Olin 

Lauritzen, 2007). Begreppet allergi är välkänt och för många människor utan direkt kunskap 

om allergi så förknippar de ofta allergi till att en person inte tål saker. Det är till vis del en 

korrekt definition men den är väldigt ytlig och ger ingen rättvis bild av allergi som helhet. 

Bilden av allergi ger ingen förståelse av hur det är att leva med allergin och dess 

konsekvenser. För vissa personer märks knappt deras allergi av medan det för andra är en 

daglig närvaro också när de är symptomfria. Att leva med allergi kräver ofta planering, 

ständigt undvikande av allergener och samtidigt en anpassning till de förutsättningar som 

finns (Monks et al., 2010; Munoz-Furlong, 2003). 

Allergi är ett fenomen som inte bara påverkar den som är allergisk utan allergins 

konsekvenser kan även drabba människor i den allergiska personens omgivning (Cohen, 

Noone, Munoz-furlong, & Sicherer, 2004). Utöver de kroppsliga reaktioner som allergi kan 

orsaka så finns det andra konsekvenser av allergi som påverkar på både social och psykisk 

nivå, inte bara den uppenbara fysiska. Tidigare forskning har visat på att unga vuxna anser att 

varje påverkad nivå är jobbig, men att de tycks bli mest lidande när den sociala nivån blir 

drabbad (Akeson, Worth & Sheikh, 2007). Att allergier får konsekvenser av olika slag på 

flera olika nivåer är en viktig anledning till att uppmärksamma hur människor med allergi 

faktiskt förhåller sig till och bearbetar sin vardag med allergi. 

 

 

Allergi i vardagslivet 
 

Tidigare studier som bland annat Mackenzie, Roberts, Van Laar & Dean, 2009 och Sampson, 

Munos-Furloung, & Sicherer, 2006 har visat att personer som har allergier ibland upplever att 

en del personer i deras omgivning inte tar deras allergier på allvar. En del personer med 

allergier har känt sig missförstådda, vissa har blivit retade medan andra känt sig bortglömda. 

Allergi är ett fenomen som är osynligt för omgivningen så länge den allergiska personen inte 

blir drabbad av en allergisk reaktion. Detta försvårar en allergisk persons trovärdighet och på 

grund av den dominerande bild som finns av en person med allergier som en nysande och 

snörvlande människa blir det extra svårt för de personer med allergiska besvär som faller 

utanför ramarna för den bilden. Eriksson (2007) påpekar att den dominerande bilden av 

allergiska personer har en så grundläggande vaghet att den därmed tar bort det specifika med 

allergier. Det har skett en kunskapsökning när det kommer till allergier men många forskare 

är överens om att ytterligare forskning behövs kring allergins konsekvenser och vad det har 

för påverkan på det dagliga livet för en person med allergiska besvär (MacKenzie et al., 2009; 

Marklund, 2007; Munoz-Furlong, 2003). Detta främst för att kunna öka medvetenheten hos 

omgivningen så att allergikers vardag kan förenklas. 

Våren 2010 genomfördes en enkätundersökning bland unga vuxna med allergiska besvär i 

Sverige om diskriminering. 66 procent av 350 svarande deltagare ansåg att de någon gång 

hade blivit diskriminerade (Lindberg, 2011). Enligt den svenska lagstiftningen så säger § 4 i 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) att det är förbjudet att diskriminera någon på grunder 
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som bland annat funktionshinder, något en allergi kan bli betraktat som då det kan hindra en 

person att delta i vissa aktiviteter som arbete och socialt umgänge m.m. Enligt svensk 

lagstiftning ska man förhindra diskriminering och upprätthålla ett jämställt samhälle där alla 

har samma möjlighet och erbjuds lika förutsättningar. Svårare former av allergier kan t.ex. 

försvåra övernattningar vid olika aktiviteter, utflykter och resor m.m. Varje del kräver 

noggrann planering, förberedelser och ett stöd och hjälp från omgivningen för att möjliggöra 

vissa av de olika aktiviteterna på lika villkor som för alla andra. Något som poängteras som 

viktigt när det kommer till hanterandet av sin allergi är just det sociala stödet. Socialt stöd har 

visat sig fungera som en buffert mot stress, depression och ångest enligt en studie gjord av 

Cummings, Knibb, King och Lucas (2010). 

På grund av de konsekvenser som kan bli av en allergisk reaktion så kan drabbade 

människor bära på oroskänslor. Oro och rädsla för att råka ut för en allergisk reaktion och 

ibland även ångest för att alltid behöva vara uppmärksam på var man är, vad man äter och vad 

det är man ska göra. Samhället har börjat anpassa sig mer efter de allergiska personerna för att 

underlätta för dem men än finns mycket kvar att göra. Något många allergiska personer anser 

är väldigt irriterande är att många företag skriver ´kan innehålla spår av´ på sina 

livsmedelsprodukter, kanske ett sätt att frånsäga sig ansvar om någon skulle drabbas av en 

allergisk reaktion? Noten ´kan innehålla spår av´ gör allergiker tveksamma på vad produkten 

egentligen innehåller och det finns de som testar och äter produkten trots varningstexten 

(Sampson et al., 2006; MacKenzie et al., 2009). För att vara på den säkra sidan så behöver 

allergiker ständigt läsa på innehållsförteckningar och fråga sig fram om vad saker och ting 

innehåller, något som är väldigt krävande men nödvändigt för att kunna vara säker från 

allergener. Många gånger uppskattar personer med allergier att omgivningen kollar upp 

ingredienserna en extra gång för att säkerställa allergikernas säkerhet istället för att chansa på 

vad produkterna faktiskt innehåller (MacKenzie et al., 2009). 

 

 

Allergi och identitetsskapande 
 

Allergi är en dold sjukdom, trots detta ser sig allergiska personer sällan som just sjuka men de 

upplever ofta en känsla av att inte alltid vara som alla andra. I Marklunds (2007) kvalitativa 

studie kategoriserade sig de allergiska personerna i en särskild grupp och de personer som inte 

hade allergi kategoriserades som ´normala´. Becker (2006) skriver att allt som skiljer sig från 

det normala kan ses som avvikande. Vanligen förknippas detta avvikande ihop med något 

patologiskt så som yttringen av en sjukdom. Men som Medin och Alexanderson (2000) 

skriver så handlar hälsa och välmående inte om avsaknaden av sjukdom då det inte är en 

betingelse för hälsa och välmående utan hälsa och välmående är något som varje individ själv 

avgör. Detta är något som blir tydligt i Marklunds studie (2007) där några av deltagarna trots 

sin allergisjukdom ändå såg sig som friska och hälsosamma människor.  Dock kunde de 

allergiska personerna se sig som särskiljda från andra och det kroppsliga ”annorlunda” blev 

enbart problematiskt när det uppmärksammades och tematiserades under vissa sociala och 

kulturella förutsättningar (Gunnarsson, 2007). Hansson Scherman (2007) skriver att om en 

person vet om att den är sjuk så kan den trots det upprätthålla en bild av att vara frisk för 

omgivningen. Detta för att undvika en förväntad identitet tillhörande sjukdomstillståndet och 

därmed minska risken för att bli nedvärderad. Genom att kategoriseras och bli tilldelad ett 

´namn´ så begränsas ofta ens eget handlingsutrymme till de föreställningar som vanligtvis 

förknippas ihop med kategorin (Hammarén & Johansson, 2009). Men samtidigt innebär 

namngivningen att identiteten blir till och man kan istället få en chans att handla som annars 

inte hade varit möjligt. För att få vara en viss individ så som en allergisk person så krävs det 

att man besitter de attribut som krävs samt att man upprätthåller de tillskrivna normerna för 
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just den identiteten. Genom att påvisa just den identiteten så vet omgivningen hur de bör 

förhålla sig till den allergiska personen och vad som förväntas av dem (Goffman, 1959). 

Samtidigt kan det uppstå en problematik kring denna identifikation. När omgivningen märker 

att den allergiska personen är olik de övriga inom den kategori som den allergiska personen är 

inplacerad i så kan den personen reduceras till en ´onormal människa´. Denna typ av 

stämpling blir ett stigma (Goffman, 1972). Goffman (1972) menar att ungdomar i övre 

tonåren som blivit tilldelade ett stigma ofta gör ett försök till att identifiera sig med de 

normala istället för sin egen grupptillhörighet. Detta är något som man kan urskilja i 

Marklunds (2007) studie där de ungdomarna ville normalisera sig och sina upplevelser av att 

vara allergisk.  

 

 

Allergi ur ett riskperspektiv 
 

Tidigare studier har visat att unga vuxna är en grupp som kan uppvisa riskbeteenden. I 

Akesons et al. studie (2007) fann de ett paradoxalt mönster av att de deltagande unga vuxna 

uttryckte en respekt för och medvetenhet kring sin allergi och undvek risker. Men samtidigt 

beskrevs allergin som ”ingen stor sak” och det visade sig att de allra flesta utsatte sig för 

risker. Att anpassa sig själv och undvika allergener gick ganska bra, men det fanns alltid 

risker som man inte kunde styra över, exempelvis risken med att kyssa en annan människa. 

Att kyssa någon är för många människor något naturligt, något positivt som känns bra. Men 

för en allergiker kan en kyss innebära något mer än bara en positiv känsla. Har man allergier 

så kan en kyss innebära en allergisk reaktion om partnern har ätit något med just de specifika 

allergener som allergikern i fråga inte tål. Att tänka på vad man själv äter kan vara en stor och 

ansträngande uppgift, att tänka på vad någon annan äter är en desto större uppgift och inte 

alltid något man vill eller kan fundera över. I stundens hetta vill man oftast inte behöva fråga 

”vad har du ätit idag?” men människor har ingen innehållsförteckning och vet man med sig att 

man är väldigt känslig som allergiker så kan det vara en fråga värd att ställa. Att kunna kyssa 

någon borde vara en självklarhet men för vissa personer med allergi kan det innebära en risk, 

något de allergiska personerna ofta är medvetna om men inte alltid vill behöva ta hänsyn till 

(Sampson et al., 2006; Hagström, 2012). I detta fall ligger ansvaret på den allergiska personen 

att tala om sina allergier, åtminstone göra den andra parten observant på hur det ligger till för 

att den personen ska kunna hjälpa den allergiska personen att undvika en allergisk reaktion. 

Andra risker som kan dyka upp i det vardagliga livet är när man går ut och äter. Man lägger 

över ansvar på någon annan och hoppas på att personalen förstår allvaret gällande allergin. En 

deltagare ur Lyons och Fordes (2004) studie ansåg att äta ute på restaurang kunde liknas vid 

rysk roulett och Cummings et al., (2010) fann att några allergiska personer ansåg att äta ute på 

restaurang var både skrämmande och utmanande. Dock var det ändå något man gärna ville 

göra. 

Många anledningar till risktagande hos unga vuxna handlar många gånger om att vilja 

passa in och vara som alla andra. Om allergiska människors vänner inte helt tycks förstå eller 

bry sig om allvaret i personens allergi så finns risken att den allergiska personen minskar sitt 

engagemang för att undvika risker. Det förekommer fall där det saknas förståelse och 

allergiska personer råkar ut för att bli retade på grund av allergin (Cummings et al., 2010). De 

unga vuxna vill smälta in, följa med på fester, äta ute och göra saker som alla andra vilket kan 

leda till att de utsätter sig för risker de inte borde. Unga vuxna har en tendens att trigga 

varandra och i äldre skolåldern brukar grupptrycket vara väldigt starkt, något som kan bidra 

till att man som allergiker utmanar ödet. Det är därför viktigt att förståelsen av de allergiska 

konsekvenserna ökar och att ge stöd åt allergikerna så de vågar stå på sig och få det lättare att 

undvika risktagande (Lyons & Forde, 2004). Unga vuxna kan vara medvetna om riskerna men 
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önskan om ett normalt liv överväger riskerna, extra tydligt tycks detta vara när det kommer 

till sociala aspekter (MacKenzie et al., 2009). Enligt Hansson (2007) så ansåg hans 

intervjupersoner att det var viktigare att först testa och sedan ta konsekvenserna av sitt 

handlande. Det viktigaste var att själv få ta ett beslut och ha friheten att göra det utan att 

behöva ta hänsyn till sin allergi. Unga vuxna lever i en tid där de bryter sig loss från sina 

föräldrar och testar sina egna vägar. Det innebär att de måste ta ansvar över sig själva och sina 

handlingar på ett annat sätt jämfört med tidigare när deras föräldrar hade större ansvar. Detta 

är något de måste lära sig och vissa gånger även prova sig fram, ytterligare något som tycks 

vara en riskfaktor (Monks et al., 2010). 

Risktagandet och alla riskfaktorer är något negativt som försvårar i allergiska personers 

vardag och enligt en gjord studie var delaktighet med vänner, att bara få testa för att det såg 

gott ut eller för att se om man fortfarande var allergisk samt att inte behöva besvära och fråga 

om ingredienser stora faktorer till risktagande (Sampson et al., 2006). Unga vuxnas tendens 

att utsätta sig för risker är något som borde få större fokus inom forskning då det kan bli 

väldigt allvarliga konsekvenser för deras handlande.  Sampsons et al. studie (2006) visade på 

att en majoritet av de deltagande personerna ansåg att det fanns mycket som kunde göras så 

att det blev enklare för dem att undvika risker. Största faktorn till att det skulle kunna bli 

enklare var om förståelsen och kunskapen ökade hos omgivningen, framförallt inom 

skolväsendet och hos vänner och deras familjer. Andra ansåg att utbudet på allergiprodukter 

behövde öka, både inom restaurang och livsmedel. 

Allergisjukdom är en sådan typ av sjukdom som kan undvikas eller förmildras om den 

drabbade individen väljer att anpassa sin livsstil efter allergin samt undviker sådant som 

medför risk. Genom att förstå varför unga vuxna allergiker utsätter sig för risker så kan man 

även få vetskap om hur och vad man bör göra för att underlätta för allergiska personer i deras 

vardag. Forskning behövs på området vilket är en av anledningarna till denna studie. 

 

 

Allergi i relation till livskvalitet. 
 

Allergier kan påverka personer på flera olika plan, både de drabbade och personer i den 

allergiska personens närmiljö. Det behöver inte alltid vara negativa konsekvenser men man 

vet genom forskning att allergier bidrar till olika konsekvenser för en drabbad person och 

dessa konsekvenser är oftast väldigt individuella (Marklund, 2007). De konsekvenser som kan 

uppkomma kan i sin tur påverka allergiska människors livskvalitet. Livskvalitet är en 

subjektiv bedömning då det är varje enskild individ som avgör hur den upplever sin situation 

och hälsa i relation till sin livskvalitet. Livskvaliteten bedöms individuellt utifrån hur man 

bedömer sig själv, tron på sin egen förmåga/kompetens och vad denna person blir 

tillfredställd av i sitt liv. En definition för livskvalitet som vissa forskare använder sig av, 

bland annat Marklund (2007) och Blok et al. (2007) är WHO:s definition: “individuals 

perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which 

they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns.” (1997, s. 1) 

Livskvalitet är något dynamiskt som förändras över tid gällande fysiska, psykiska och sociala 

aspekter. 

Det allergiska tillståndet kan påverka livskvaliteten negativt för allergiska personer då de 

behöver vara vaksamma och ständigt undvika allergener samt att de kan gå omkring med en 

rädsla för att råka ut för allergiska reaktioner. Dessa negativa konsekvenser kan i vissa fall ge 

en känsla av minskad livskvalitet då allergin ger begränsningar som försvårar för allergiska 

personer att uppnå det de eftersträvar (Flokstra-de Blok, et al. 2010). En allergikartläggning 

genomförd av The Market Research Institute i Kansas city, där 800 människor deltog visade 

att 41 procent av respondenterna ansåg att deras livskvalitet hade blivit lidande på grund av 
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allergi (Gannon, 1993). De största orsakerna till den minskade livskvaliteteten berodde enligt 

deltagarna främst på förlorade arbetsdagar och att behöva ställa in sociala aktiviteter på grund 

av allergin. Herbert och Dahlquist studie (2008) visade att allergiska unga vuxna inte skiljde 

sig från icke-allergiska unga vuxna när det kom till ångest, depression m.m. Men när det kom 

till personer som drabbats av anafylaktiska reaktioner fanns det en större risk att just de 

personerna drabbades av psykologisk stress. Lyons och Fords studie (2004) visade däremot 

att allergiska personer hade signifikant högre nivåer av ångest än vad icke allergiska personer 

hade. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Man vet att allergi innebär konsekvenser, framför allt fysiska som i sin tur kan leda till 

psykiska och sociala påfrestningar. Ur ett medicinskt perspektiv finns det mycket forskning 

kring allergier även fast det finns många frågetecken kvar. Men även om man har börjat ta i 

beaktning hur allergin påverkar den allergiska personen i sin vardagliga miljö samt denna 

persons upplevelser av att anpassa sig efter ett liv med allergi så behövs mer forskning och 

förståelse. När det gäller yngre personer finns det studier kring hur barn upplever sin allergi 

och hur det är att leva med allergi. Men framförallt finns det forskning kring hur vuxna 

upplever sina barns allergier och föräldrarnas version av sina allergiska barns upplevelser. 

Forskning har visat att ungdomar är en stor riskgrupp för dödsfall på grund av allergier och att 

ungdomar har ett risktagande beteende (Mackenzie et al, 2009). Forskning på allergiska unga 

vuxnas erfarenheter och upplevelser av att leva med allergi och hur allergi påverkar deras 

livskvalitet är bristfällig. Utöver att finna åtgärder för allergins uppenbara medicinska 

konsekvenser så är det av stor vikt att öka kunskapen om hur allergin påverkar unga vuxna i 

deras sociala liv och psykiska välmående. Syftet med denna studie är att undersöka allergiska 

unga vuxnas upplevelser av att leva med allergi och hur allergin påverkar deras vardag. De 

övergripande frågeställningarna i denna studie är:  

Vilken roll spelar allergin i de unga vuxnas liv och hur påverkar den deras livskvalitet? 

Hur upplever unga vuxna att deras identitet påverkas av att leva med allergi och att betraktas 

som allergiker?  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare  
 

För att möjliggöra denna studie söktes personer med allergi/allergier som ville ställa upp och 

genomföra en intervju om respondenternas upplevelser av att leva med allergi. Ett missivbrev 

skickades ut både nationellt och lokalt. Missivbrevet mailades ut till två föreningar, Astma- 

och allergiförbundet och Unga Allergiker som spred informationen vidare till sina 

medlemmar. Missivbrevet lades upp på olika facebook-sidor, det sattes upp på en högskolas 

allmänna anslagstavlor samt i två ICA butiker som hade tillfrågats och gett sitt godkännande 

till att brevet sattes upp. Missivbrevet delades även ut i pappersform till människor som 

erbjöd sig att sprida informationen om studien vidare. De personer som fann intresse i studien 

och som ville ställa upp hörde självmant av sig till forskaren genom den e-postadress som 

angivits i informationsbrevet. 

De personer som hörde av sig och berättade lite kort om sig själva och deras allergi 

granskades utifrån vad de kunde erbjuda studien och utifrån de kriterier som studien hade på 
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sitt urval. Studien fokuserar på hur unga vuxna upplever att det är att leva med allergi och 

åldersmässigt söktes personer som var i åldrarna 18-22. För att få fram en variation i urvalet 

och i informationen kring hur det är att leva med allergi så valdes olika respondenter ut efter 

deras mängd allergi, vilken typ av allergi som de hade samt deras erfarenheter och olika 

tidsaspekter kring allergi. Urvalsmetoden blev målinriktad. Några respondenter valdes ut då 

de hade många olika typer av allergier medan några andra respondenter valdes ut för att de 

hade färre allergier. En respondent valdes ut för sin erfarenhet att jämföra svår allergi i 

barndomen med lindrigare allergi under tonåren. En annan för att den inte hade haft någon 

allergi under sina första levnadsår för att sedan få betydligt svårare typer av allergi. (Se bilaga 

1). 

När alla tilltänkta respondenter hade granskats och ett urval på tio personer hade valts ut så 

kontaktades de utvalda och ett möte bokades in för att genomföra intervjun. Tio stycken 

intervjuer genomfördes varav sju stycken var med kvinnor och tre stycken var med män. De 

respondenter som deltog på en intervju erbjöds en lott som tack för hjälpen efter genomförd 

intervju. 

 

 

Material 
 

För att nå syftet med studien valdes en kvalitativ forskningsmetod, en intervjustudie där de 

unga vuxnas subjektiva upplevelse av att leva med allergi skulle stå i fokus. Varje deltagare 

intervjuades var för sig och intervjun spelades in genom en diktafon. 

Intervjuaren använda sig av en intervjuguide som byggts upp kring tre olika 

huvudområden/teman: 1. Allergi som sjukdom 2. Vardagslivet med allergi och 3. Samhällets 

kunskap och förståelse kring allergier. Under dessa teman fanns frågor som passade in under 

varje huvudområde och dessa frågor följdes upp av olika alternativa följdfrågor. Den 

sammanställda intervjuguiden inkluderade vissa frågeområden som visat sig vara viktiga i 

tidigare studier av upplevelser kring allergi i bl.a. Marklund, (2007) och MacKenzie et al. 

(2009). 

För att se hur pass relevanta frågorna var i förhållande till tanken med studien samt att få 

en bild av vad som kunde saknas i intervjuguiden så genomfördes först två pilotintervjuer 

med allergiska personer, 20 år och 22 år. Efter dessa två pilotintervjuer bearbetades 

intervjuguiden och nya ämnen och frågor fick komma med i intervjuguiden vilket gjorde den 

bättre utformad inför studien. 

Centrala frågor som ställdes under intervjuerna var: Vad har du för allergi eller allergier? 

Anser du att allergin har påverkat ditt sätt att leva? På vilket sätt ser du på dig själv när det 

gäller din allergi? Hur ser det ut för människor i din omgivning, är de medvetna om din 

allergi? Hur tror du att andra människor ser på allergi i allmänhet? 

Intervjun var halvstrukturerad och respondenterna tilläts tala fritt vartefter intervjuaren 

följde upp saker som kom upp under intervjuns gång. Varje intervju spelades in med en 

diktafon och tog mellan 40-90 minuter. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant 

och det utskrivna materialet omfattar 173 sidor. 

 

 

Procedur 
 

Ett informationsbrev skickades ut både lokalt och nationellt där det talades om att en C-

uppsats skrevs och att man sökte respondenter som kunde tänka sig att delta i studien genom 

en intervju. Detaljer kring studien och dess syfte uppgavs samt hur personer som var 

intresserade av att ställa upp kunde komma i kontakt med forskaren. För att säkerställa 
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frivilligheten fick respondenterna själva söka kontakt med forskaren för att delge sitt 

önskemål om att få delta i studien. 

De människor som tackade ja till att delta i studien och som bodde inom ett närliggande 

geografiskt område från Västerås och Norrköping kontaktades först där tid och datum kunde 

bokas in för att genomföra intervjun. De respondenter som var bosatta på ett avstånd där ett 

möte inte var möjligt men som ändå ville vara med i studien, meddelades att människor där 

ett möte var genomförbart prioriterades först och att om antalet respondenter inte räckte till 

för studiens syfte så skulle de kontaktas senare. De tackades för sitt visade intresse och 

erbjudande om hjälp till studien. 

Sju av intervjuerna genomfördes med studenter, vilket gjorde att man valde att genomföra 

intervjuerna i en av högskolans lokaler där respondenterna var studerande. En tid bokades in 

för att genomföra intervjun och därefter bokades ett grupprum där intervjun kunde äga rum. 

En annan intervju valdes på respondentens förfrågan att genomföras i dennes hem och 

ytterligare en intervju genomfördes på stadens stadsbibliotek i ett avskilt hörn där man kunde 

prata ifred. Den sista intervjun skedde över telefon och via högtalarfunktionen på telefonen 

kunde intervjun spelas in på diktafon. 

Inför varje intervju så informerades respondenterna om att deltagandet i intervjun är helt 

frivilligt, vill man som deltagare avsluta mitt under intervjuns gång är detta helt acceptabelt 

utan någon förklaring till varför. Intervjuerna valdes att spelas in med en diktafon och 

respondenterna fick delge sitt godkännande av inspelningen innan intervjuerna började. Det 

insamlade materialet ska enbart användas för studiens syfte och jag som forskare garanterade 

att skydda individernas identitet och att materialet förblir konfidentiellt vilket var något som 

poängterades för varje deltagare innan intervjuns start. 

 

 

Databearbetning 

 

Det transkriberade materialet lästes noggrant för att skapa en helhetsbild innan analysarbetet 

började. Intervjuerna granskades för att få fram meningsenheter utifrån det som varje 

deltagare hade delgett under intervjuerna. Meningsenheterna från varje intervju kodades om 

till subkategorier tillsammans med likartade meningsenheter från alla intervjuer. Till sist 

jämfördes intervjuerna med varandra, lika så de olika kategorierna. Det blev en 

meningsinnehållsanalys där kategorier och subkategorier skapades utifrån det insamlade 

intervjumaterialet. Under analysarbetet växte fyra olika kategorier fram: diagnosens 

betydelse, svårbestämd identitet, problematiken kring andras okunskap och oförståelse samt 

riskmedvetenhet och kontinuerlig anpassning. I materialet som helhet upptäcktes också ett 

överordnat tema, allergins osynlighet/vaghet. 

Undersökningsledarens förförståelse kring ämnet var färgat av personliga erfarenheter av 

allergi, dock eftersträvades ett neutralt förhållningssätt gentemot det insamlade materialet och 

det granskades objektivt efter möjligaste förmåga. När intervjuerna genomfördes avslöjades 

inte undersökningsledarens förförståelse förrän efter genomförd intervju. Detta för att försöka 

minska risken att färga intervjupersonernas svar. 

 

 

Resultat 
 

 

Resultatet av denna studie sammanfattas i Tabell 1 som presenterar det överordnade temat 

och de kategorier och subkategorier som analysen mynnade ut i. 
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Tabell 1 

Överordnat tema samt kategorier och subkategorier i materialet. 

 

Överordnat tema Allergins osynlighet/vaghet. 

Kategorier Subkategorier 

Diagnosens betydelse Diagnos som en möjlighet 

Diagnos som något negativt 

Svårbestämd identitet Sjuk-frisk 

Som andra-avvikande 

Problematik kring andras 

okunskap och oförståelse 

 

Riskmedvetenhet och 

kontinuerlig anpassning 

Riskmedvetenhet i vardagen  

Anpassning i vardagen 

 

 

Överordnat tema – allergins osynlighet/vaghet. 
 

Ett överordnat tema som går att urskilja i hela materialet är allergins dolda natur. För några av 

intervjupersonerna blev diagnosen allergi ett bevis som kunde ge dem hjälpmöjligheter och 

förståelse. Innan diagnosen verkade det i vissa fall ha varit svårt för omgivningen att förstå 

konsekvenserna av allergin och allergikerns behov av hjälp. Då allergin många gånger är dold 

för omgivningen så är det något som blir svårt att förstå och osynligheten tycks försvåra 

trovärdigheten och förståelsen för den allergiska personen samt allergins konsekvenser. Man 

kan även urskilja att det verkar vara svårgripbart även för allergikerna själva att helt förstå 

allergin och dess konsekvenser. Innan man får en förståelse för vad man ´lider´ av så går man 

och undrar vad det är för fel. Man känner på sig att något är fel men eftersom man mår bra 

vissa gånger och sämre andra gånger utan något tydligt samband blir det svårt att helt förstå. 

Det är enklare att visa på något som syns, hörs eller märks, det gör det trovärdigt. Men när det 

kommer till allergi så handlar det många gånger om en egen känsla, ett eget mående som man 

endast kan dela med sig utav genom att man berättar. 

 

 

Diagnosens betydelse 
 

Gemensamt för alla intervjupersoner var att de på ett eller annat sätt hade kommit i kontakt 

med läkarvård och fått diagnosen allergi. De allra flesta har sökt läkarvård på grund av besvär, 

så som magont, eksem, andningssvårigheter, rinnande/kliande näsa och ögon m.m. Vissa fick 

den hjälp de behövde på en gång medan andra fick kämpa hårt för sin rätt att få hjälp och få 

en diagnos.  

 

Diagnos som en möjlighet. Något som flera intervjupersoner (IP 1,4, 6, 8 och 9) nämnde 

var vikten av att få en diagnos för att underlätta förståelsen, både sin egen och andras 

förståelse, av sina besvär och möjligheten till att få hjälp. IP 1 som länge haft laktosintolerans 

berättar om sina problem att få rätt kost i skolan innan hon till slut fick en diagnos på papper 

av läkare: 
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Men när jag kom upp i gymnasiet och hade papper på att jag var laktosintolerant då gick 

det fort. Då var det inga problem. Men skulle jag inte ha haft papper så skulle de inte ha 

godkänt det. Nu när jag tänker efter så är det ju bara stört att jag innan diagnosen inte 

fick någon hjälp överhuvudtaget. Att de bara nekade utan att ens lyssna på mig (IP1). 

 

Genom att få en godkänd diagnos så ökade omgivningens förståelse och förmåga att hjälpa 

till. Den allergiska personens trovärdighet som allergiker ökade. Diagnosen blev ett bevis som 

på så sätt kunde hjälpa de drabbade att underlätta i sin vardag. Diagnosen öppnade upp 

möjligheter till hjälp i form av t.ex. medicinering som tidigare inte kunnat erbjudas vilket 

märks tydligt i citatet ovan. En annan fördel med att få en diagnos är att det finns en 

förklaring till reaktionerna och deras hälsotillstånd. IP 1 berättade om sin reaktion på att få en 

diagnos: ”Men det är skönt ändå, att ha det så man inte går och funderar hela tiden på vad det 

är för något”. Genom den medförda kunskapen fick de en möjlighet att anpassa sig efter 

allergins villkor. IP 8 förklarade den sköna känslan av att slippa/lindra de allergiska besvären 

när man väl förstod att man skulle undvika de allergener man inte tålde.  

 

Diagnos som något negativt. Diagnosen blev ett bevis och en fördel men den kunde också 

bli ett hinder, något som IP 3,4 och 7 har fått erfara när de sökt arbete och lumpen. ”När man 

skulle göra lumpen, då blev det ju väldigt påkomligt att ´har du några allergier?´ Jo, då var det 

avslag direkt” (IP 7). När man väl har fått en legitim diagnos så blir den något man får leva 

med och i sammanhang där diagnoser kan ha en betydande roll finns det en risk för att man 

blir utpekad. Utpekandet kunde även bli ett fenomen i vardagliga sammanhang, både som 

något positivt och negativt, som exempelvis under lunchen när de allergiska personerna skulle 

äta i skolmatsalen med de övriga skolbarnen under sina skolår, ett utpekande som IP 1, 2, 3 

och 8 varit med om. IP 2 berättar om det negativa utpekandet i skolmatsalen och de andra 

barnens oförståelse: 

 

När jag var yngre så var det ju omständigt. För då skulle man ju få speciell mat och då 

skulle man gå någon annanstans och så försvinner kompisarna. I skolmatsalen så var det 

väl ofta så att de tittade och ´yuh, va äckligt´, och det ser ju inte lika gott ut när såsen är 

vit och det är köttfärssås som ska vara brun. Det ser ju ut som köttfärs i nån vit sörja. 

 

 

Svårbestämd identitet 
 

Att ha en identitet och veta vart man ska placera sig underlättar människors förmåga att 

anpassa sig och veta hur de ska bete sig i olika situationer. Men för många allergiska personer 

kan det vara svårt att veta vilken identitet man har och inom vilken kategori man borde och 

vill placera sig inom.  

 

Sjuk – Frisk. Rent medicinskt är allergi en dold sjukdom, dock valde samtliga 

intervjupersoner att inte beskriva allergi som en sjukdom, detta trots att de själva hade en 

allergi-diagnos och kroppsliga besvär till följd av allergin. Majoriteten av IP ville inte placera 

sig inom kategorin sjuk. ”Jag går ju inte och tycker att jag är sjuk hela tiden. Utan sjuk är jag 

när jag går till doktorn och han säger det, då är jag sjuk. Men allergi är bara där så är det 

liksom” (IP 6). IP 7 var den enda person som övervägde att placera sig inom kategorin sjuk då 

han ansåg att allergins symptom gjorde att man blev sjuk. Alltså borde allergin ses som en 

sjukdom även om han personligen ansåg att det kändes ”väldigt grovt” att säga att man var 

sjuk.  
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Flertalet av IP hade motsättningar i hur de definierade begreppen sjuk och sjukdom, något 

som försvårade kategoriseringen av dem själva. För många innebar sjukdom att man var 

sängliggandes, snorig och hade feber, centrala och välkända ´sjuktillstånd´. IP 4 som har en 

mildare och mindre form av allergi ansåg att: ”Det finns folk som har det mycket värre och de 

har rätt att kalla sig sjuka. Inte personer med lite allergi.” Detta var något som IP 4 inte var 

ensam om att anse. IP 2 som har många olika typer av allergier och från och till drabbas av 

kraftiga reaktioner var en av dem IP som trots sina reaktioner inte såg sig själv som sjuk. 

Flertalet IP påpekade under intervjuernas gång att det alltid kunde ha varit värre och att det 

fanns människor som hade det betydligt värre än vad de själva hade det. Ytterligare en faktor 

till att sjukbegreppet inte tycktes passa för kategorin allergiker. 

IP 6 och 7 pratade om ytterligare en faktor som försvårade kategoriseringen i termer av 

sjuk/frisk. Båda två ansåg sig vara hälsosamma människor, de tränade, rörde på sig och åt 

nyttigt. I och med det synsättet, de var hälsosamma människor som levde ett nyttigt liv, så 

blev det ytterligare en distansering till sjukbegreppet då ett hälsosamt liv inte passade ihop 

med en livsstil som sjuk. 

Då kategorin sjuk inte kändes rätt att placera sig inom som allergiker, så dök andra begrepp 

upp i IP 2, 3 och 6 intervjuer, där allergi beskrevs som ett ”handikapp”, ett ”funktionshinder” 

eller som ett ”tillstånd”. Det verkade fortfarande inte stämma helt överens med hur de ville 

kategorisera sig men det var ett försök för dem att finna en begreppstillhörighet. Ett 

”handikapp” blev det då de under olika tillfällen blev negativt påverkade av allergin och det 

hindrade dem i deras vardag. Det blev ”ett tillstånd” eftersom det alltid fanns där och ett 

”funktionshinder” på grund av att man kunde anpassa sig. ”Det är ju bara, det är liksom ett 

funktionshinder nästan. Det är ju bara en liten del av livet. Kan jag inte äta tomater, ja då får 

jag anpassa mig efter det” (IP 3). 

IP 2 har fått uppfattningen att människor i ens omgivning har ett väldigt dikotomt tänkande 

när det kommer till allergi. Antingen har man allergier som styr ens liv fullkomligt och man 

har ett jobbigt liv annars så finns allergierna bara där men att det inte är mycket att klaga över, 

tar man medicin så mår man bra.  Det finns inget mellanting utan det enda som gäller är 

antingen eller. Detta är en kontrast mot IP:s upplevelser av att befinna sig i ett mellanläge som 

omgivningen inte tycks ha som alternativ. IP 2 anser att livet med allergi kan vara jobbigt 

men det går att leva normalt ändå. Hon ser sig som frisk men hennes omgivning ser henne 

som sjuk. IP vill placera sig i ett mellanläge som det tydligt saknas lämpliga begrepp för: 

 

Jo, jag tror jag ser mig som frisk. Fast ändå vet jag ju hela tiden att jag… Jag är ju inte 

helt, vad ska man säga, jag är ju aldrig helt hundra så liksom. Ja eller också är jag där 

nånstans i mitten kanske. Det är svårt att placera sig (IP 6). 

 

Som alla andra – Avvikande. Alla IP tycks ha en svårighet i att placera sig när det kommer 

till sjuk/frisk och det är i och med att dessa begrepp presenteras under intervjuerna som IP 

börjar tala om normal/avvikande och även där kan man se en svårighet när det kommer till att 

kategorisera sig själv. 

 

Om man läser om nånting som handlar om att vara annorlunda eller utanför på nåt sätt 

så kan jag koppla det till att okej, jag vet hur det känns för jag är inte heller alltid som 

alla andra, jag lever inte ett vanligt liv. Men på det stora hela så ser jag det nog som att 

jag tillhör de normala. Jag tycker inte att jag är någon form av outsider (IP 2). 

 

Alla 10 IP beskrev sig som ´normala´ men det fanns en medvetenhet hos dem att det är något 

med dem som gör dem ´annorlunda´ och att de genom det kan sticka ut. Genom åren har det 

blivit enklare att se sig själv som alla andra, man har fått en vuxen mognad och insikt både 
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som allergiker och som person i allergikerns omgivning, något som IP 2, 3, 9 och 10 nämner. 

”En form av utanförskap när man var liten, att man inte var normal och inte var som alla 

andra. Det är ju ingen som retar mig för att jag är allergisk idag, det hade ju varit urtöntigt” 

(IP 10). Skolåldern och tonårstiden verkar vara den tid som IP anser har varit mest 

påfrestande för identitetsskapandet. Alla människor vill passa in och tillhöra en grupp, något 

som ofta är väldigt framträdande för just ungdomar. Ingen av IP har känt sig retade men alla 

har någon gång upplevt ett visst utanförskap. För IP 6 blev det stressande att sticka ut, att veta 

att hennes vänner inte fullt förstod hennes allergier och dess konsekvenser. Hon ville vara en 

del av kamratgruppen och inte vara avvikande. 

Idag, den tid då intervjuerna genomfördes, så var alla IP eniga om att de visste vad det 

innebar att leva som allergiker. Förr ville man leva som alla andra, vara delaktig och passa in 

samt visa upp en bra bild av sig själv då det upplevdes som viktigt vad alla andra tyckte om 

en, något som IP 3 varit medveten om. Förr ville man passa in men idag ”skiter” IP 3 i vad 

andra människor tycker och han vet att folk inte bryr sig om avvikelser på samma sätt när de 

blir äldre som de gjorde när de var yngre. 

En annan faktor som påverkar allergins identitetsskapande är det faktum att det finns fler 

personer som är allergiska idag. Allergin är ett hälsoproblem som växer och det är samtliga IP 

medvetna om. I och med att det blir vanligare så blir det även mer känt i samhället och mer 

accepterat som en ´naturlig del´. Allergi kan ses som ett fenomen som idag är under en 

normaliseringsprocess, något IP 3 tycks ha uppmärksammat: 

 

Det blir ju fler och fler så då kommer det rymmas i normaliteten till slut. Då kommer 

det inte vara avvikande att vara allergisk längre. Det är ju samhället som gör det till en 

sjukdom, så är det ju. För om samhället inte kan anpassa sig till en person som har en 

allergi då blir det en sjukdom. Men om samhället hela tiden kan underlätta för oss, då 

blir det ju mer liksom accepterat.  

 

 

Problematiken kring andras okunskap och oförståelse 
 

Allergins ökning har gett IP 1, 3, 4, 5 och 7 uppfattningen av att det är mer socialt accepterat 

att vara allergisk idag än vad det var förr och samhället har börjat anpassa sig efter det. ”Jag 

tror att det har blivit mer accepterat nu i alla fall än vad det har varit förut. De flesta vet ju vad 

det är för nånting i alla fall.” (IP 1) Trots den ökade kunskapen och förbättrade synen på 

allergiker så anser alla deltagande IP att det saknas kunskap och förståelse många gånger. I 

media framställs ofta allergikern som en person med rinnande ögon och näsa, speciellt under 

pollensäsong när det visas mycket reklam om allergimediciner och hur de kan hjälpa den 

plågade allergikern. Denna bild av allergikern anser samtliga IP är en generell bild av den 

allergiska personen som inte alltid stämmer. En annan vanlig allergi som media ofta lyfter 

fram är nötallergin. IP 2 menar att anledningen till att nötallergin fått så stor uppmärksamhet 

är på grund av att man kan bli så fruktansvärt sjuk. När det gäller andra allergier blir de inte 

lika uppmärksammade då de inte är lika vanliga. 

En vanlig problematik som IP 9 tar upp är bristen på kunskap gällande skillnaden på 

laktosfritt och mjölkfritt: ”Oftast tror de att när man säger att det ska vara mjölkfritt så, jo det 

är laktosfritt. Nej, inte laktosfritt, de måste vara helt mjölkfritt. Ofta förknippar man laktosfritt 

med mjölkfritt och det är ju inte alls samma sak.” 

Samtliga IP är medvetna om att trots att olika personer kan lida av samma allergi så är 

reaktionerna oftast väldigt individuella och ger olika symptom. IP 4 nämner att det 

förmodligen är en av orsakerna till att det är svårt för omgivningen att helt förstå allergin och 

dess konsekvenser.  
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Folk i allmänhet kan vara ganska korkade kring allergier att, ´men vadå vi öppnar väl 

dörren så ska det gå bra?´… Då känns det som att om man börjar förklara att jag blir 

verkligen sjuk. Dels så går det inte riktigt in och dels så känns det som att man 

dumförklarar dem om man ska säga: ´aa men ni har helt fel i det ni tror´. Så det känns ju 

också, så får man dåligt samvete själv för att man inte kan komma dit (IP 2). 

 

I och med att allergin är ett dolt hälsoproblem som oftast inte blir känt förrän den allergiska 

personen själv berättar om det eller råkar ut för en allergisk reaktion, så blir det ytterligare en 

faktor till oförståelsen. IP 6 beskrev situationen om när hon berättade om sina allergier för en 

kollega och kollegan hade svårt att förstå hennes situation då IP 6 inte såg ut som en sjuk 

person enligt henne. 

IP 2 tar upp hur allergins osynlighet kan leda till en slags ”dubbelmoral”. Tidigare 

nämndes behovet för IP att vara delaktiga och få tillhöra en grupp. Detta behov ledde till att 

man vissa gånger riskerade sin hälsa genom att följa med vänner eller göra saker som man 

visste kunde leda till allergiska reaktioner. Man ´offrade´ sig. Då uppstod dubbelmoralen som 

blev svår att förstå för omgivningen. 

 

Jag vet att när jag var yngre och valde att ta de här riskerna och va med kompisarna 

trots att det finns djur. Då om jag sa nej nästa gång, att jag inte kan på grund av djuret, 

då tyckte de att jag var, att det var dubbelmoral. ´Ja, men det gick ju bra förra gången så 

varför inte den här gången? Hur svårt kan det va att bara säga att du inte vill om du inte 

vill?´ Det är ju bara okunskap och oförståelse från deras sida. De kan inte koppla steget 

till att jag kanske jättegärna vill vara med och utsätter mig för något jag inte borde på 

grund av det men så långt tänker man ju inte alltid (IP 2). 

 

I detta uttalande visas det tydligt att man behöver vara konsekvent i sitt handlande för att 

underlätta acceptansen och förståelsen från omgivningen. En annan faktor som IP 1, 3 och 4 

tar upp är att allergin som begrepp är missbrukat. De nämner att allergin används på ett 

ganska slarvigt sätt idag och att de ibland förekommer som en ursäkt för att slippa vissa saker. 

IP 1 och 3 hade erfarenheter av att människor som inte var allergiska i själva verket hade sagt 

att de var allergiska för att undkomma skolmaten de dagar då det var mindre god mat. 

Allergi är en sjukdom där konsekvenserna kan bli allvarliga. Trots detta har alla IP blivit 

misstrodda när det gäller deras allergiska besvär. Vissa människor tycks ha svårt att tro på att 

man kan vara så känslig och allergisk mot vissa allergener som några IP faktiskt är. Sen är ju 

problemet att vissa allergener har en tendens att finnas kvar väldigt länge på en plats utan att 

det föremål som vi förknippar med allergenet finns närvarande. Djur behöver t.ex. inte finnas 

på platsen även om allergenet som finns i pälsen finns kvar när djuret gått. Likaså om en 

person äter mat som innehåller allergener och sen vill pussas med sin partner som inte tål 

dessa. 

 

Vi äter ju samma mat när vi är hemma så då tycker väl jag att han kan få äta vad han vill 

utan att han ser efter mig när vi väl är ute. Och sen kommer han och vill ha en puss, och 

så går inte det så bra. Då får ju han i sin tur dåligt samvete och tycker: ´att varför var jag 

tvungen att äta det där och varför tänkte jag inte på det?´ Det är ju inte hans fel och då 

får ju jag i min tur dåligt samvete. Det blir en ond cirkel av dåligt samvete (IP 2). 

 

Allergi är inget globalt fenomen, i tredje världen är kännedomen om allergier liten och det är 

främst i västvärlden som allergi existerar. Resor utomlands kan alltså vara problematiska med 

tanke på att förståelsen och kunskapen kring allergi inte finns, något som IP 2, 3, 5, 6 varit 
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med om. Dock anser de alla att det går att resa om man vill. Man behöver bara vara extra 

tydlig, planera mer och se över sina alternativ gällande både resmål och boende. Att resa 

kräver förberedelser och noggrannhet men det är inget man ska behöva tacka nej till på grund 

av allergi. 

Trots de negativa aspekterna av okunskapen samt människors oförståelse så är ändå 

samtliga IP överens om att de allra flesta försöker underlätta för dem och tar deras allergier på 

största allvar.  De är medvetna om att kunskapen ökar och IP 1 säger: ” jag tycker det har 

blivit större kunskap nu. I alla fall om man jämför mot vad det varit för några år sen.” 

 

 

Riskmedvetenhet och kontinuerlig anpassning 
 

Analysen av intervjuerna har visat att leva med allergi är något som kräver kontinuerlig 

anpassning och att alla deltagare lever med en riskmedvetenhet i vardagen. 

 

Riskmedvetenhet i vardagen. Att vara allergisk innebär att man både medvetet och 

omedvetet kan utsättas för risker som kan riskera hälsan och det egna välmåendet. Under 

intervjuerna verkade det som att samtliga IP var rädda om sig och undvek allergener så gott 

det gick och att de inte tog några onödiga risker. Men ju mer ämnet risk diskuterades desto 

tydligare blev det att alla IP medvetet utsatte sig för risker då och då. Som nämnts tidigare är 

viljan att få vara delaktig av stor betydelse och en avgörande faktor när det kommer till 

risktagande. Det sociala värderas oftast högre än den allergiska personens välmående så länge 

det inte kan bli risk för livshotande konsekvenser. ”Ja det är väl värt då. För jag får ju inte 

såhär livshotande allergiska reaktioner utan det brukar bara bli jobbigt och irriterande en 

stund. Jag anser väl att det är väl värt det för jag dör inte direkt” (IP 7). Man kan riskera 

hälsan till den nivå att livet i sig inte hotas. IP 2 och 6 var väldigt tydliga med sina gränser 

och de visste sina begränsningar. IP 2 berättade att när man väl råkat ut för en livshotande 

reaktion så blev man rädd och efter det utsatte man sig inte frivilligt för att hamna i en sådan 

situation igen. 

Alla IP var överens om att det var värdet på situationen som avgjorde om det var värt 

risken att utsätta sig för de allergener man inte tålde eller ej. Samtliga IP ansåg att vardagliga 

situationer oftast inte var värda att ta risker för, det var inte värt att kanske må dåligt för en 

sådan sak. Men om det var en tillställning, en händelse som betydde något, något man gärna 

inte ville missa, då gjorde man en chansning och tog risken. Ju större och mera värd en sak 

var, desto troligare var chansen att man tog en risk.  

 

Jag skulle inte utsätta mig för nån vardaglig sak men handlar det om ett bröllop eller en 

40 års fest eller nånting av större betydelse så tar man större risker. Då tänker man att vi 

provar eller vi gör ett försök eller vi går dit en stund eller så (IP 2). 

 

Andra gånger handlar risktagandet helt enkelt om en längtan att få smaka eller testa. IP 3 

ansåg att om man inte testar, hur ska man då veta om man har börjat tåla det eller ej? IP 8 som 

hade matallergier ansåg samma sak men hävdade att man samtidigt var tvungen att överväga 

vad man stoppade i sig eftersom det också kunde gå väldigt fel. Trots att de visste att de 

kunde må dåligt av att utsätta sig för allergenet så fanns det ibland en längtan som gjorde att 

de tog risken. IP 1 beskrev det hela som att man ibland blev sugen och därför testade trots 

risken att drabbas av en reaktion. Man testade och sedan mådde man dåligt, oftast vart det 

bara ”korkat” och inte värt det. 
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Anpassning i vardagen. Något som flertalet av IP pratar om under intervjuerna är hur 

allergin har blivit en så vanlig del i deras vardag så den smälter in som något som bara finns 

där i deras syn på sig själva. ”Det är ju en sån naturlig del, jag tänker inte på det. Jag tänker 

bara på det när jag känner det, oj nu mår jag dåligt. Det är ju en del av mig liksom”(IP 5). 

Allergin blir en naturlig del av vardagen, en rutin och en vanesak som IP 1, 2, 5, 8, 9 och 10 

förklarar. De berättar att eftersom allergin alltid finns där utan att man kan göra något åt det så 

har det blivit en invand del av vardagen och man reflekterar inte så mycket över det. Trots 

denna invanda rutin påpekar dock samma IP att man alltid måste vara medveten, observant på 

vad man äter, vad man gör och var man gör det. IP 6 som fick sina allergier på senare år 

beskrev att det hon saknade mest med att inte vara allergisk var att slippa tänka hela tiden och 

bara kunna göra vad hon önskade. Även här kan man urskilja en viss motsägelse i samtliga 

IP:s sätt att se på sin allergi. Allergin är inget problem, den är en naturlig del som man är van 

vid, anpassning sker på rutin och man behöver inte fundera så mycket på det. Trots detta är en 

av de mest påfrestande faktorerna, just att man behöver tänka, man behöver vara observant 

och man behöver anpassa sig för att få det dagliga livet att gå ihop på ett sådant sätt så man 

ska må bra. Trots att man själv kan anpassa sig och har lärt sig leva på ett sätt som ska vara 

säkert för en själv, så finns dock alltid risker i omgivningen som man inte alltid kan styra. 

Samtliga deltagare har haft sina allergier under ett antal år. De har därmed lärt sig vad det 

innebär för dem och hur de ska leva med det. I och med att de blivit tvungna att låta allergin 

bli en del av deras vardag så har de utvecklat olika sätt för att handskas med allergin. Med 

åldern har de fått ta mer och mer eget ansvar. IP 2, 3, 8 säger att tidigare så var det deras 

föräldrar som höll väldigt mycket koll men i och med att de blev äldre fick de lära sig att stå 

på egna ben gällande allergin. Några av IP har utvecklat en egen tilltro till sig själv. De 

känner sin kropp, de känner allergin vid det här laget och de har lärt sig att handskas med det. 

De har en trygghet i sig själva och som nämndes tidigare har de även fått känslan av en vuxen 

mognad kring sin allergi. En bidragande faktor till denna positiva trygghet är det sociala stöd 

som dessa människor har fått, ett stöd som har varit av stor betydelse. ”Ja, sen har jag ju alltid, 

på tal om förståelse, min familj har ju jättestor förståelse” (IP 3). Genom att låta andra 

människor ta del och få vetskap om att en person är allergisk så kan förståelse, hjälp och stöd 

öka. Som allergiker är det ett eget ansvar att informera om sina allergier för att omgivningen 

ska ha en chans att kunna ta sitt ansvar gentemot allergikern.  

Något som har hjälpt samtliga IP att hantera allergin ytterligare och dess fysiska 

konsekvenser är mediciner. Alla IP talade om att de hade mediciner för att underlätta sina 

besvär och lättare kunna leva som alla andra. IP 1, 2 och 6 skulle dock vilja att medicinerna 

hjälpte mer än vad de gör vissa gånger. Det var svårt att komma ihåg medicinerna alla gånger, 

det var påfrestande att behöva ta med sig medicinerna överallt så fort man skulle iväg och det 

var jobbigt att alls behöva ta dem. ”Jag måste ta min jävla medicin varje gång. Det är så 

bökigt bara. Jag tycker allt sånt där har varit bökigt… Men annars tycker jag att medicin och 

sånt har ju varit så jävla bra hela tiden” (IP 3). IP 2 beskrev medicinerna som en trygghet. 

Man behövde inte använda dem men att inte ha dem tillgängliga skapade en otrygghet. Därför 

kändes det bra att alltid ha dem nära till hands även om det sällan dök upp situationer som 

krävde att medicinerna behövde användas. 

Att leva som en allergisk person underlättas av planering. Allergin är något som alltid finns 

där och samtliga IP har accepterat att det är så även om de vissa gånger ”känns orättvist” att 

just de har blivit drabbade som IP 6 nämner under sin intervju. Man tar mediciner, förebygger 

reaktioner, undviker allergener, man anpassar sig och trots att allergin inte ses som något 

roligt så anser IP ändå att det bara är att gilla läget.  

 

Men ibland är det ju tråkigt. Jag känner ju själv att jag gnäller, eller klagar. Jag kommer 

ju på mig själv också men varför? De vet att jag mår dåligt så jag behöver ju inte sitta 
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och… Sånt är ju skittråkigt. Och det är ju ingen som kan göra nåt heller. Det är ju bara 

att gilla läget (IP 6). 

 

Som nämnts tidigare behöver allergiker anpassa sig, men ibland kan det behövas att 

omgivningen också anpassar sig, något som inte känns så kul alla gånger enligt IP 5. För att 

kunna vara delaktig måste man ibland ställa krav på omgivningen för att man samtidigt ska 

må bra. Oftast är det inget problem för omgivningen då de vill att allergikern ska kunna vara 

delaktig men för allergikern själv kan det kännas som att man är en belastning. 

 

När man var yngre liksom, man ville ju inte gå ut och äta. Man tyckte ju, man såg sig 

själv som jobbig när man stod där och tjata på den där jävla personalen och frågade vad 

som var i. Och sen i umgänget ville man ju inte, man ville ju vara som alla andra så man 

ville inte sitta där liksom. Vara den som drar ner stämningen bara för att man ska ha så 

jäkla mycket specialgrejer och allting (IP 3). 

 

Man kan känna sig jobbig i och med de krav som ställs så upplever vissa IP skuldkänslor. 

Skuldkänslor på grund av att omgivningen gör sig besvär med att anpassa för den allergiska 

personen, ett besvär som inte hade varit nödvändigt om allergikern inte varit närvarande eller 

ställt kraven. IP är medvetna om att omgivningen oftast gärna ställer upp och inte skulle 

anklaga allergikern för något. Men ibland händer det att allergikern anklagar sig själv då den 

är medveten om att han/hon kan vara orsaken till andras anpassningar. 

 

Ja, men det är på grund av mig. Jag är orsaken till att vi inte kan göra det här, jag är 

orsaken till att vi inte kan göra det. Jag var orsaken till att vi lämnade bort våran hund. 

Även om det, skulle man säga det till familjen, att jag är ju... ´Men nej det är ingen fara, 

det är inte ditt fel´. Men jo det är mitt fel (IP 2). 

 

Alla IP säger att livet med allergi är påfrestande och vissa gånger väldigt jobbigt. Dock menar 

de att det är dumt att klaga, det finns folk som har det värre och de har det ju faktiskt ganska 

bra trots allergin. Samtliga IP verkar inte vilja uppfattas som gnälliga och trots att de vill 

berätta om sina svårigheter och jobbiga upplevelser av allergin så ger de också en motbild av 

att det ändå inte är så jobbigt eftersom de klarar sig bra som det är. Allergin är inget de kan 

göra något åt så det gäller bara att ”gilla läget” och göra det bästa av situationen trots att det är 

jobbigt och ansträngande ibland.  

Samtliga IP framställer också positiva aspekter av livet med allergi. IP 2 anser att allergin 

har hjälpt henne att utvecklas som person, hon har fått positiva erfarenheter och insikter som 

hon trodde att hon skulle ha gått miste om utan allergin.  

 

Det är ju klart att det försämrar ens livskvalitet när man inte kan göra allt som man vill 

men å andra sidan så tror ju jag att de erfarenheter som jag har fått i sin tur kan ha 

bidragit till nånting bra, kanske att jag utvecklas som person eller att jag lär mig 

nånting. För man utvecklas ju som person, man blir tvungen att växa upp på ett sätt som 

man annars inte är tvungen att göra, för man måste ta ett ansvar över sin egen hälsa om 

man nu ska använda såna ord. Det måste man och bara det är ju alltså, man får ju en 

bättre insikt. Ja, alltså jag tycker inte att det är något fel på min livskvalitet. Jag tycker 

jag har det bra (IP 2). 

 

Genom åren med allergier har några IP utvecklat en viss tacksamhet inför sin situation. Livet 

blir en prövning med allergin men genom erfarenheter och upplevelser så har de ändå blivit 

medvetna om att de har det rätt bra. Livet skulle kunna vara så mycket värre än vad det är 
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med allergin och för det är de tacksamma. Det krävs anpassning och vissa uppoffringar, men 

på det stora hela så klarar de av att göra saker som andra människor med sämre 

förutsättningar inte kan. Enligt IP 2 är det enda som behövs lite tålamod och kämparglöd. Å 

ena sidan är de ju väldigt påverkade av allergin och de blir begränsade och får göra 

uppoffringar. De mår dåligt ibland och de har det jobbigt från och till. Men samtidigt så har 

de accepterat allergin för vad den är och hur de ska leva för att må bra. De kan leva ett liv som 

alla andra och för det mesta så går allt väldigt bra. ”Ja och sen är jag ju så himla van vid det 

också så jag vet ju inte vad jag skulle göra annars om man säger så” (IP 8). Som nämnts 

tidigare så är allergin en del av vardagen och en rutin. Flertalet IP nämner att eftersom de 

alltid haft allergin och den nu är en del av vardagen så har de heller inget att jämföra med, hur 

det kunde ha varit utan allergin. Det blir en av anledningarna till att de inte anser att de har 

sämre livskvalitet på grund av allergin. Samtliga IP som diskuterar kring sin livskvalitet 

menar att de har en bra livskvalitet. Dock har den påverkats negativt på grund av att utan 

allergin så hade livet varit bättre och enklare. Fick de välja så skulle alla självklart välja bort 

allergin då det är besvärligt och har en negativ inverkan på deras liv, båda fysisk, psykiskt och 

socialt.  

 

 

Diskussion 
 

 

Trots att allergi under de senaste decennierna har blivit vanligare och ett mer välkänt 

hälsoproblem så kan både forskare, drabbade allergiska personer och allmänheten konstatera 

att det saknas kunskap kring allergier. Rent medicinskt är utvecklingen på väg åt rätt håll och 

man finner ständigt nya lösningar för att lindra allergiska personers besvär. Dock tycks den 

främsta hjälpmöjligheten vara att öka medvetenheten hos omgivningen för att på så sätt få 

fram en förståelse för allergier och dess konsekvenser, något som fortfarande finns mycket 

kvar att jobba på.  Allergiska personer blir ofta påverkade i sin vardag på grund av allergin, 

vissa människor mer än andra. Det var något som framkom i den här studiens resultat och 

likaså har det blivit visat genom tidigare studier så som Marklund (2007) och MacKenzie et 

al. (2009) 

 

 

Diagnosens betydelse 
 

Att få en diagnos har visat sig vara både positivt och negativt för upplevelser av allergi. 

Genom en diagnos får den allergiska personen en förklaring till varför den reagerar som den 

gör och mår som den mår. Från att ha uppfattats som problematisk och annorlunda, både av 

sig själv och sin närmiljö, så kan den allergiska personens problem istället ses som något 

naturligt med en logisk förklaring (Gunnarsson, 2007). Detta var något som 

uppmärksammades i denna studie och som var i likhet med resultatet som Gunnarsson (2007) 

fick fram i sin studie. Diagnosen blev en möjlighet till att få hjälp och ökad förståelse. Det 

kan dock tyckas lite märkligt att det krävs en diagnos för att få den hjälp och förståelse som 

de personer med allergiska besvär förtjänar. Men samtidigt är det positivt att det utpekande 

som en diagnos ändå ger för med sig positiva saker så som hjälp och förståelse så att det kan 

underlätta för personerna med allergi och deras omgivning. Dock kan en diagnos ge en 

tillskriven identitet och den identiteten för med sig vissa krav på specifika beteenden och att 

följa vissa normer (Hammarén & Johansson, 2009). Det innebär att en allergisk person kan 

stöta på problem med att få tillträde till vissa sociala och allmänna arenor, något deltagarna i 

denna studie påpekade. Något som lyfts fram genom denna studie är just deltagarnas önskan 
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om delaktighet på de sociala arenorna och diagnosen har i vissa fall försvårat detta 

deltagande. 

 

 

Svårbestämd identitet 
 

Man kan se i tidigare forskning (Marklund, 2007; Sampson et al., 2006) och i denna studies 

resultat att det finns en problematik kring att kategorisera sig som en allergisk person. 

Problematiken går även att urskilja för den allergiska personens omgivning när det gäller att 

kategorisera den person som är allergisk. Återigen är det allergins osynlighet som kan 

försvåra. För omgivningen blir kategoriseringen svår då en allergiker ser ut och beter sig som 

vem som helst fram till en reaktion eller genom undvikandet av en reaktion. Men när 

omgivningen väl är medveten om allergin så är det lättare för dem att placera de allergiska 

personerna inom kategorierna sjuk/frisk och normal/avvikande. Likadant gäller för de 

allergiska personerna då de inte alltid är medvetna om sin allergi förrän den gör sig påmind. 

Ibland känner de sig friska och som alla andra. Ibland känner de sig sjuka och vet att de inte 

är som alla andra. När det gäller omgivningens förmåga att tillskriva allergikerna olika 

identiteter så blir det oftast på grunder utifrån vilken mängd allergi den allergiska personen 

har och dess konsekvenser samt hur väl insatt man är i just den personens allergier och vad 

det innebär. 

När vi går in i en roll definieras vår identitet och därigenom även vårt handlingsutrymme 

utefter de ramar som finns för just den rollen/identiteten. (Hammarén & Johansson, 2009) En 

av deltagarna i denna studie nämnde vikten av att vara konsekvent i sitt handlade för att kunna 

bli trovärdig som allergiker och bli tagen på allvar. Trovärdighet som allergiker är ett viktigt 

kunskapsbidrag från denna studie. Har man en gång antagit en identitet så går det inte bara att 

byta när man skulle känna för det. Man har vissa förväntningar på sig i och med den identitet 

som man antar men för en allergisk person tycktes det vara svårt att veta vilken identitet man 

faktiskt hade i och med sin allergi. Det gjorde det svårt att veta vilka förväntningar som fanns 

och hur man skulle förhålla sig till krav och normer. I resultatet av denna studie verkade det 

finnas en motsättning mellan den allergiska personens egen uppfattning om sin identitet 

gentemot omgivningens uppfattning. Det inträffade att deltagarna upplevde en skillnad i 

upplevd identitet och den upplevda tillskrivna identiteten, ett viktigt resultat som denna studie 

lyft fram. Det fanns deltagare i denna studie som ansåg att de bar identiteten allergiker men att 

omgivningen inte accepterade det. Sen fanns det andra som ansåg att omgivningen tillskrev 

dem identiteten allergiker fast de vissa gånger inte alls upplevde sig själva på detta sätt. Till 

skillnad från tidigare studier kring allergier så är den upplevda identiteten och den upplevda 

tillskrivna identiteten viktiga resultat i denna studie som blivit uppmärksammade. 

Under de intervjuer som genomfördes så kom det fram att intervjupersonernas definition 

av begreppet sjuk inte stämde överrens med deras bild av allergi och deras sätt att leva sin 

vardag. Det fanns en problematisk faktor i den värdering som man lade i sjukbegreppet. Att 

vara sjuk är när man är negativt påverkad, man mår dåligt och det finns en allmän förståelse 

till att man gör det. Att vara sjuk är något dåligt och oftast inget man vill vara eller bli 

förknippad med, därför tar man avstånd från det vilket man kunde urskilja i resultatet från 

deltagarna i denna studie. För dem handlade allergi inte om att vara sjuk, utan det var enbart 

något som fanns som man var tvungen att acceptera.  Allergi var inget allvarligt sjuktillstånd 

förutom de fåtal gånger man drabbades av en reaktion. Sjukbegreppet var enligt dem laddat 

med en allvarlig betydelse och som ett mycket negativt tillstånd, något de inte kunde koppla 

samman med sin vardag. Marklund (2007) kom fram till liknande resultat i sin studie och det 

verkar saknas en benämning som motsvarar de allergiska personernas upplevelse av sitt 

hälsotillstånd. 
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Problematiken kring andras okunskap och oförståelse 
 

Eriksson (2007) påpekar att den vanliga bilden av en allergisk person, som liknar bilden av en 

förkyld person, är problematiskt när det gäller förståelsen av allergins konsekvenser. 

Innebörden av att leva med allergi och hur en allergisk person behöver anpassa sig efter de 

förutsättningar som finns framgår inte. Likaså kan de allergiska personerna som inte passar in 

i visualiseringen falla utanför den förståelsen som finns, något som definitivt kan försvåra för 

dem i deras försök att leva ett liv som vem som helst. Medvetenheten hos omgivningen 

behöver öka och bilden av en av vår tids mest kända folksjukdomar behöver rättas till och bli 

mer rättvisande. Enligt deltagarna i studien tycks allmänheten ha en stereotyp förståelse av de 

personer som har allergiska besvär. Dock är allergi ett fenomen och en sjukdom som ter sig 

väldigt olika för varje enskild allergisk individ. Man kan inte generalisera en allergi och utgå 

från att den påverkar alla allergiska personer på lika sätt, något deltagarna i studien påpekade. 

Det finns olika typer av allergier och varje reaktion blir individuell beroende på 

omständigheter, något som omgivningen behöver få ytterligare vetskap om. 

Ansvarsfrågan är något centralt som dök upp i materialet. Det pratas mycket om att 

omgivningen måste ta mer ansvar och anpassa sig så att personer med allergiska besvär får 

lättare att kunna leva sin vardag. Samtidigt måste de allergiska personerna anpassa sig och ta 

sitt eget ansvar för att må bra och kunna samspela med omgivningen. Det handlar om 

delaktighet på sociala och allmänna arenor. Frågan är helt enkelt hur mycket omgivningen ska 

ta hänsyn till sina allergiska medmänniskor för att inte förorsaka dem allergiska reaktioner 

eller obehag, samt hur mycket ansvar som ligger på den allergiska personen själv att undvika 

detta (Nikku, 2007)? 

Ett kunskapsbidrag från denna studie är vikten av delaktighet för allergiska unga personer. 

Studien visar att allergin kan begränsa allergiska unga vuxna i deras delaktighet i viktiga 

sociala aktiviteter/sammanhang, något som deltagarna i studien ser som något väldigt 

påfrestande vilket ger negativ inverkan på deras liv. Den begränsade delaktigheten var även 

en viktig faktor till att livskvaliteten ansågs bli negativt påverkad. För många var den sociala 

delaktigheten väldigt viktig och man värdesatte den högt. Att delaktigheten kunde bli lidande 

på grund av allergin var en stor problematiskt faktor. 

 

 

Riskmedvetenhet och kontinuerlig anpassning. 
 

Något som framgick i stora delar av resultatet var intervjupersonernas erfarenhet och tankar 

kring att passa in och normalisera sin vardag med allergi. För deltagarna tycktes det vara 

något som alltid var viktigt, att alltid efter bästa förmåga leva livet som man ville och göra det 

alla andra kunde göra utan att för den skull bortse från sin allergi. För denna studie så verkar 

skolåldern ha varit den tid som varit jobbigast att passa in för de deltagande 

intervjupersonerna. I och med att man börjar skolan kommer man in i en social värld med 

grupptillhörigheter och normer som förändrar självmedvetenheten. Man försöker finna sin 

plats och sig själv, tar eget ansvar och slår sig fri från sina föräldrar för att bli en egen individ 

som står på egna ben. I den äldre skolåldern är det oftast väldigt framträdande att man som 

person vill tillhöra en grupp och bli betraktad som en respektabel person i gänget. Men i och 

med det ökade egna ansvaret, varje individs förmåga att finna sig själv så krävs det att man 

provar och testar sig fram, något som ofta innebär att man tar risker (Goffman, 1972). 

Enligt Sampson et al. (2006) visade det sig att saker och aktiviteter som de flesta 

människor tar för givet många gånger kan innebära risker för personer med allergier. Saker 

som att gå på fester, tillbringa tid i skolan, hälsa på vänner som har husdjur, att kyssa någon 

och att gå på restaurang, aktiviteter som även visade sig vara riskfaktorer för deltagarna i 
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denna studie. Ett av de olika resultaten som kom fram genom denna studie var 

motsägelseheten kring allergin som något enkelt och rutinmässigt samtidigt som det var 

väldigt påfrestande med den ständiga anpassningen. Ett sätt att förhålla sig till sin allergi var 

enligt Marklunds (2007) studie att jämföra sig med andra sjukdomstillstånd och inse att det 

kunde ha varit mycket värre. Denna studie bekräftar samma sak men samtidigt så framgick 

det att ett liv med allergier var ansträngande. Trots försöken att normalisera sina upplevelser 

och sin vardag med allergi, skapa ett liv med en rutin där allergin enbart var en naturlig del av 

vardagen så fanns alltid den ständiga medvetenheten och anpassning för allergin att ta hänsyn 

till. Detta verkade enligt resultatet i denna studie vara en av de jobbigaste faktorerna till att 

ständigt behöva leva med sin allergi. Trots att ens egen vardag med allergi gick på rutin så 

fanns det alltid risker i omgivningen som de allergiska personerna behövde ta hänsyn till då 

de inte kunde förutse och vara beredd på alla risker. 

En intressant sak som lyfts fram i denna studie är deltagarnas ovilja att klaga över sin 

allergi och dess konsekvenser. De anser att de är negativt påverkade och att allergin har en 

jobbig inverkan på deras liv. Trots det vill de inte framställa sig som klagande personer, de 

anser snarare att det är fult och onödigt att klaga då klagande ändå inte kan hjälpa dem eller 

förändra något. Det är bara att gilla läget. Man kunde se att deltagarna ville framhålla en bild 

av att de hade det bra och att de inte hade det så jobbigt, samtidigt ville de ändå dela med sig 

av sina jobbiga erfarenheter för att hjälpa till att sprida kunskap om deras situation med 

allergi. 

Att ha allergi krävde vissa gånger att man ställde krav på sin omgivning för att man skulle 

kunna vara delaktig, något som de flesta deltagare i studien ansåg var jobbigt. Det var lättare 

att anpassa sig själv än att behöva be omgivningen anpassa sig efter personen med allergi. Att 

ställa krav kunde leda till dåligt samvete för man visste att utan kraven skulle omgivningen 

inte behöva anpassa sig. Men samtidigt var kraven något nödvändigt för att personen med de 

allergiska besvären vissa gånger skulle få möjlighet att vara delaktig, något som studien har 

visat vara av stor betydelse för deltagarna. Att ställa krav visade sig komplicera vissa av 

deltagarnas relationer till andra människor. Vissa krav gjorde att några av deltagarna i denna 

studie ibland hade känt sig dumförklarade på grund av att omgivningen tycktes anse att 

kraven var onödiga eller dumma. Omgivningen verkade helt enkelt inte förstå att den 

allergiska personens allergi krävde just de anpassningarna för att den personen skulle må bra. 

Genom denna oförståelse och de allergiska personernas behov av att ställa krav, så fanns det 

även en risk för att de allergiska personerna skulle ses som avvikande. De allergiska 

personerna såg sig oftast som vem som helst men ibland fanns det tillfällen då de blev 

medvetna om att de faktiskt genom sin allergi kunde avvika från det som ansågs vara normalt. 

I den här studiens resultat kunde man se att de allergiska deltagarna ansåg sig ha fått en 

vuxen mognad ju äldre de blev och ju längre de levde med sin allergi. De fick genom åren en 

ökad självkännedom i sin personliga utveckling. Som för alla människor så ökar det egna 

ansvaret för sig själv i och med att man blir äldre. Några IP ansåg att de hade blivit vuxna i 

förtid på grund av allergin men att den samtidigt gett dem en djupare förståelse, både för sig 

själva och sin omgivning när det kom till hanterande av allergin. Ansvaret var en av 

anledningarna till att man tog risker då man faktiskt var tvungen att pröva sig fram för att lära 

sig. Samtidigt var det ansvaret för sitt eget välmående som gjorde att man andra gånger visste 

när man skulle låta bli att chansa på något som skulle kunna ge upphov till en reaktion.  Det 

ökade ansvaret genom åren hos deltagarna i studien är ett viktigt kunskapsbidrag från denna 

studie då det tidigare inte har uppmärksammats i forskning på samma vis som nu. 
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Studiens validitet  
 

Undersökningsledaren har en förförståelse kring studiens ämne som kan påverka dennes 

förståelse för deltagarnas upplevelser både negativt och positivt. Undersökningsledaren har 

utefter möjligaste förmåga försökt att ha ett neutralt förhållningssätt gentemot det insamlade 

materialet. Som intervjuare är det dock osannolikt att man inte färgar av lite av sin 

förförståelse på insamlingen av material och i själva tolkningsfasen. Det är något som har 

tagits i beaktande. Intervjuguiden var egenutformad och det skulle kunna hota validiteten 

eftersom den inte var beprövad tidigare. Dock fick studien in ett rikt material för besvarandet 

av frågorna. Studiens resultat är inte generaliserbart för en hel population då studien enbart 

baseras på 10 unga vuxna personer med allergier. Men då resultatet i längre stycken 

överensstämmer med tidigare forskning finns det något som talar för att validiteten är god och 

där igenom kan ha giltighet för fler allergiska personer än de som deltagit i studien. När det 

kommer till insamlandet av data så är det omöjligt att komma åt all information om hur 

deltagarna blivit påverkade av deras allergi i sin vardag och vilken roll allergi hade för deras 

identitetsskapande, men studien har lyft fram några viktiga kategorier. 

 

 

Framtida forskning och slutsats 
 

Resultaten av denna studie kompletterar befintlig forskning kring allergier och hur dessa 

påverkar allergiska personer i deras vardag. Jämfört med tidigare studier som främst har 

inriktning mot barns allergier och föräldrars syn på sina barns allergier så har denna studie 

haft fokus på unga vuxna med allergier. Kategorier så som diagnosens betydelse, svårbestämd 

identitet, problematiken kring andras okunskap och oförståelse samt riskhantering och 

kontinuerlig anpassning var framträdande resultat i denna studie. Samtliga intervjupersoner 

var överens om att de trots sin allergi hade ett bra liv som de var nöjda med. Livskvaliteten 

var dock negativt påverkad enligt samtliga deltagare. Det fanns en ständig otrygghet med att 

leva med allergi då man inte alltid kunde styra riskerna. Deras delaktighet till sociala och 

allmänna arenor var begränsade och de allergiska personernas behov av att ställa krav kunde 

komplicera och försvåra relationer till andra människor. De var negativt påverkade men trots 

detta ansåg de att de levde som alla andra, de hade bara något extra att anpassa sig efter och 

de fick leva efter sina förutsättningar. Sammanfattningsvis så bedömdes deltagarnas 

livskvalitet vara god utefter deras egen bedömning men i resultatet kunde man urskilja att 

livskvaliteten trots allt verkade vara negativt påverkad på grund av allergin. 

De stora kunskapsbidragen som denna studie har kommit fram till är främst allergins 

påverkan på de allergiska personernas förmåga att identifiera sig med en identitet. Vikten av 

att framhålla en trovärdig identitet som allergiker var avgörande för att bli accepterad som 

denna identitet av omgivningen. Sen fanns det en svårighet för allergiska personer att avgöra 

vilken identitet de borde anta då det saknades en lämplig kategori/identitet att placera sig 

inom för personer med allergi. Ytterligare kunskapsbidrag är uppmärksammandet av 

olikheterna i den upplevda identiteten och den upplevda tillskrivna identiteten. Lika så 

allergins roll när det kommer till de allergiska personernas delaktighet till sociala aktiviteter 

och sammanhang. Detta är viktiga aspekter av allergins påverkan på det dagliga livet hos 

unga vuxna som tidigare inte lyfts fram inom forskning. För framtida forskning så är 

delaktighet och identitet ämnesfrågor som bör studeras mera ingående hos unga vuxna 

allergiker. Att få mer kunskap om hur allergier påverkar unga vuxna i deras vardagsliv, både 

på psykisk och social nivå utöver den uppenbara fysiska, så skulle man kunna upptäcka 

ytterligare saker som kan bidra till att underlätta för unga vuxna med allergi i en vardag. 
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Bilaga 1. 

 

En översikt över varje deltagares olika allergier. 
 

Not. Det fanns svårigheter i att bedöma varje deltagares allergier utifrån kategorierna svår och mild allergi. 

Därför gjordes ingen kategorisering av allergiernas allvarlighetsgrad. 

Deltagare Allergier Luftburen 

allergi 

Ökat/minskat under årens 

gång 

1 Laktosintolerans, pollen, nötter Ja Har alltid haft allergier 

2 Pollen med korsallergier, 

pälsdjur, nötter, mycket 

födoämnen 

Ja Har alltid haft allergier 

3 Pollen, pälsdjur, morötter 

Förr: Allt rött, alla grönsaker, 

mycket födoämnen 

Ja Har alltid haft allergier men 

som minskat av på senare år 

4 Damm, kvalster, timotej, katt Ja Uppmärksammades på senare 

år 

5 Pälsdjur, pollen, nötter, 

jordnötter 

Ja Har alltid haft allergier 

6 Pollen med korsallergier, 

pälsdjur, sojaproteiner, nötter, 

klor 

Ja Fick allergier på senare år 

7 Pollen, pälsdjur Ja Har alltid haft allergier 

8 Pollen med korsallergier, 

skaldjur, laktosintolerant, 

parfymer, kvalster, damm, 

pälsdjur, nötter 

Ja Har alltid haft allergier men 

matallergierna kom på senare 

år. 

9 Mjölkprotein, kvalster, damm, 

pälsdjur 

Ja Fick allergier på senare år. 

10 Skaldjur, nötter, mandel, 

morötter, kiwi 

Ja Har alltid haft allergier 


