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Allergins påverkan på psykiskt välmående∗ 
 

Pegah Shams-Parto 
 
 

Det finns mycket medicinsk forskning på allergier, hur personer med 
allergi mår fysiskt, psykiskt och socialt. De flesta studierna har gjorts 
genom experiment i labb och sjukhus på individer med diagnostiserad 
allergi och psykiska störningar. Därför gjordes denna studie som en 
kvantitativ undersökning genom två tillgänglighetsurval utan krav på 
att deltagarna måste ha en medicinsk diagnos. Syftet var att se hur 
deras psykiska välmående är i det ”dagliga livet”, med eller utan 
allergi. I studien deltog 114 personer varav 74 kvinnor. Av deltagarna 
hade 51 någon typ av allergi, exempelvis pälsdjur, födoämnen, pollen 
eller övrig allergi. Enkäten var utformad efter mätinstrumentet GHQ-
28 (General Health Questionnaire) som är en ”symptom och 
välbefinnandeskala”. Resultatet visade att allergi inte enskilt kan 
förklara psykiskt välmående som snarare påverkas av flera variabler 
tillsammans. Kön var den enda variabel som ensamt påverkade 
psykiskt välmående. Kvinnor hade signifikant sämre välmående än 
män i denna studie, oberoende av allergi.  
 
Keywords: allergy, mental health, GHQ-28, somatic health 
 
 

Inledning 
 
Psykiskt välmående och allergi 
 
Psykisk hälsa mäts ofta efter hur individer uppfattar sitt subjektiva välbefinnande och vad de 
uppskattar i sina liv, samt livskvaliteten i deras vardagliga fungerande (Keyes, 2005). Enkelt 
beskrivet, en individ som känner sig på gott humör, lugn och full av liv mår bra psykiskt. Hur 
en individ mår psykiskt kan exempelvis bero på om individen känner mening med sitt liv eller 
inte. I denna studie kommer psykiskt välbefinnande och psykiskt välmående stå för samma 
sak.  

Biologiska, materiella och psykologiska faktorer kan spela en betydelsefull roll för att göra 
det lättare för människan att se sin tillvaro som konsistent, strukturerad och meningsfull 
(Lindström, 1998). Lindström (1998) sammanfattar de tre faktorerna till ett begrepp som 
kallas för generella motståndsresurser (GMR) och exempel på det är pengar, kunskap, 
erfarenhet, intelligens, socialt stöd, kultur, tradition, ideologi eller livsåskådning. GMR 
påverkar livserfarenheter som i sin tur påverkar människors KASAM (känsla av 
sammanhang). KASAM handlar om att ha en känsla av att ”det här klarar jag oberoende av 
vad som händer” (Lindström, 1998) samt att vara öppen för utmaningar som inkluderar olika 
slags målsättningar. Inom det holistiska synsättet är människors möjlighet att uppnå centrala 
livsmål i fokus. Frågor som individer kan ställa sig enligt synsättet är: Hur mår jag? Vad kan 
jag utföra? Hur fungerar jag i ett socialt sammanhang? (Nordenfelt, 1991). Psykiskt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Jag vill ge ett stort tack till mina vänner och familj för all stöd och hjälp jag fått, framförallt med 
datainsamlandet. Inte minst vill jag tacka min mor Mahbobeh Zakidan för hennes hjälp med de enkäter som 
fylldes i av eleverna vid Hässlögymnasiet. Utan henne och dem hade min undersökning inte blivit fullständig. 
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välbefinnande handlar därför även om hur individen hanterar sin vardag. Problem som stress, 
livsförändringar, förluster och lidande hör, enligt Keyes (2005), till det ”vanliga vardagliga 
livet”. Det kan börja med lätta dagliga hälsobekymmer, som med tiden leder till kronisk stress 
och i värsta fall till depression.  

Hur allergi kan påverka psykiskt välmående är ett omdiskuterat och komplext problem. 
Det är svårt att veta vad som kommer först, allergi och sen psykisk välmående eller tvärtom. 
Marshall (1993) har föreslagit tre möjliga utfall: (1) depression kan leda till mer mottaglighet 
för allergi, (2) allergi gör människor mottagliga för depression och (3) gemensamma 
underliggande biokemiska mekanismer gör människor mottagliga för både depression och 
allergi. Även Knibb och Horton (2008) har visat att människor med allergi är mer benägna att 
utveckla stress eller oro jämfört med icke födoämnes allergiker. 
 
 
Allergi 
 
I dagligt tal är allergi något som omfattar många olika typer av överkänslighetsreaktioner, t ex 
astma, eksem, hösnuva och födoämnesintolerans, eller besvär som individen själv uppfattar 
som allergiska (Olin Lauritzen, 2007). Att vara allergisk innebär att man har ett personligt 
miljöproblem genom att inte tåla något som de flesta andra inte har obehag av. Det kan röra 
sig om pollen, dammkvalster, hudfragment från pälsbärande djur eller födoämnen (Rydén et 
al., 2007). Det som triggar och orsakar allergiska reaktioner och en allergisk chock kallas för 
allergener (Mandell et al., 2005). En allergisk chock kallas i medicinska termer för anafylaxi 
och kännetecknas av att individen plötsligt får svullna läppar eller tunga och hals, svårt att 
andas, buk- och magkramper, kräkningar, diarré, kollapsande, koma och i vissa fall död 
(Mandell et al., 2005). Det kan exempelvis bara handla om att någon i närheten äter en påse 
jordnötter och den extremt allergiska personen då direkt känner av dessa allergener och 
reagerar med anafylaxi.  

Personer med just födoämnes allergi har visat sig ha mer ångest jämfört med icke 
allergiker (Lyons & Forde, 2004). Anledningen är den ständiga vaksamheten över det som 
ska ätas, kontroll av innehållsförteckningen på matvaror etc. Det upplevs som väldigt 
påfrestande och ju mer kontroll och medvetenhet individen har om sitt allergiska 
hälsotillstånd desto mera ångest kan det leda till. En studie jämförde allergiska patienter med 
befolkningen i övrigt visade att födoämnes allergiker upplevde mer fysisk smärta, sämre 
hälsa, mera begränsningar i sociala aktiviteter och mindre vitalitet jämfört med den övriga 
populationen (Flokstra-de Blok et al., 2009). 

King (1981) genomförde en experimentell studie där han lät patienter med olika typer av 
allergi utsattas för allergiska reaktioner av allergener som t ex födoämnen, kemikalier och 
partiklar i luften som inandas. De som påverkades mest upplevde både somatiska symptom 
såsom förvirring och koncentrationssvårigheter och psykiska symptom, som exempelvis 
känslan av att vara ”lätt berusad”, ”vara utom sig”, ”suddigt i hjärnan”, ”arg över inget 
speciellt”, ”utomkropps upplevelser, nervositet, svår depression och mental tomhetskänsla”. 
Allergisymptom är dessutom inte alltid så tydliga och kan förväxlas med andra kroppsliga 
åkommor. En allergisnuva kan exempelvis misstas för en vanlig förkylning. När allergin 
dessutom är säsongsbunden, dvs uppkommer enbart vissa perioder om året, kan det vara 
svårare att förstå de aktuella besvären som en allergisjukdom (Hansson Scherman, 2007).  

Det kan vara svårt att förstå hur människor som tror sig vara mer eller mindre allergiska 
förhåller sig till sina besvär. Studier och intervjuer med allergiker har dock visat att många 
som besväras av allergi gärna vill bli sedda som ”friska” (Hansson Scherman, 2007). De 
”uppträder” som friska, speciellt i sociala sammanhang där majoriteten kanske inte lider av 
allergiska besvär. Allergikern utsätter sig då för påfrestningar som kan leda till negativa 
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konsekvenser för individen. Vissa tvingar sig själva att t ex vara i en miljö där det finns 
pälsdjur trots att de har pälsdjursallergi. Människor med exempelvis pollenallergi kan 
kontrollera sin allergi med hjälp av medicin och symptomen är bundna till vissa perioder om 
året, medan födoämnes allergiker för en daglig kamp för att undvika allergenen och den föda 
som kan leda till livshotande konsekvenser (Knibb & Horton, 2008). 
 
 
Andra samspelande faktorer 
 
Faktorer som ålder, kön och typ av allergi har visat sig ha betydelse för relationen mellan 
allergi och psykiskt välbefinnande. Kovács et al. (2003) fann att förekomsten av depression 
hos allergiker ökar med åldern och att konsekvenserna av de allergiska besvären ofta är större 
för kvinnor än för män. Personer med ständigt återkommande allergiska besvär har dessutom 
visat sig vara mer deprimerade jämfört med de med säsongsbundna och varierande besvär. 
Å andra sidan fann man i en annan studie att individer med säsongsbunden allergi hade fler 
självmordstankar. De faktorer som korrelerade med självmordstankar var astma, rökning och 
depression (Messias et al. 2010).  

Gemensamt för individer som har allergiska besvär är att allergisjukdomar är kroniska och 
kan förvärras eller förändras med tiden. Nya allergier kan tillkomma när individens känslighet 
ökar mera allmänt (Rydén et al., 2007). Enligt Hansson Scherman (2007) handlar det därför 
inte enbart om kroppen och psyket, utan även den miljö (situation) personen befinner sig i. En 
person med säsongsbunden allergi som flyttar till en stad där det finns mer pollenblomning 
kommer kanske få mer besvär med sin allergi. Som barn kanske uppmärksamheten inte är så 
stor och en god nötkaka äts utan att tänka på konsekvensen av det. Samma gällande lek eller 
klappande av pälsdjur som är ganska oemotståndligt för barn, men som i efterhand för barn 
med allergi innebär en negativ konsekvens för hälsan. Vilken ålder och livssituation 
människor med allergi/allergier befinner sig i har därför betydelse för hur mycket de besväras 
av sin allergi. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan allergi och 
psykiskt välmående? Begreppet psykiskt välmående har i denna studie operationaliserats som 
frånvaro av psykisk ohälsa.  

Eftersom psykiskt välmående kan antas vara relaterat till de fysiska besvär allergi kan ge 
undersöktes också förekomst av somatisk ohälsa. Det stora fokuset ligger dock på psykiskt 
välmående. De frågeställningar som studeras i denna studie är därför: (1) Hur ser relationen ut 
mellan allergi och förekomst av somatiska problem?, (2) Finns det någon skillnad mellan de 
som har allergi och de som inte har allergi avseende psykiskt välmående?, samt (3) Vilka 
faktorer predicerar psykiskt välmående, dvs. vilken betydelse har kön, ålder, typ av allergi, 
antal år med allergi, graden av allergins påverkan respektive somatiska besvär, för personer 
med allergi?  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
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Det fanns inga speciella krav på urvalet förutom att deltagarna helst skulle vara över 18år. 
Enkäterna delades ut i slutet av maj månad, så det fanns en förväntan om att få ett starkt 
samband mellan pollenallergi och hälsa (främst psykiskt välmående). 

De två tillgänglighetsurvalen (en online över internet och en vid en fritidsgård) resulterade 
i totalt 114 svar, varav 7 räknades som bortfall på grund av ofullständiga svar. Deltagarna var 
i åldrarna 17-83 år (M=29.99 SD=13.39). Totalt 74 kvinnor och 40 män besvarade enkäten. 
Av 114 hade 62 inga allergier och 51 hade någon typ av allergi, exempelvis pälsdjur, 
födoämnen, pollen eller övrig allergi. Deltagare med allergi hade också haft sina allergiska 
besvär i 0-5 år (n=16), 6-10 år (n=17) eller mer än 11 år (n=18). Eftersom deltagandet var 
frivilligt gavs ingen ersättning.  
 
 
Material 
 
För att hitta ett samband mellan allergi och psykiskt välmående fick deltagarna först frågor 
om de har några allergier. Frågan gav två alternativ ”ja” eller ”nej”. Om ”ja” fick de 
deltagarna med allergi svara på ytterligare några frågor t ex angående durationen dvs hur 
länge de haft sin allergi. Även en fråga om i vilken grad det påverkar dem och fyra alternativ 
på vad de är allergiska emot ”födoämnen”, ”pollen”, ”pälsdjur” och ”övrigt”. Vidare ställdes 
frågor från instrumentet GHQ-28 (General Health Questionnaire) där deltagarna fick svara på 
generella frågor om hur deras hälsotillstånd varit under den senaste månaden. GHQ-28 är en 
”symptom och välbefinnandeskala” (Goldberg & Williams, 1988). Formuläret är utformat 
som ett självskattningsformulär som omfattar olika upplevda stressymptom, sjukdomar och 
påfrestningar, samt allmänna psykiatriska symptom. Det är till för att mäta lättare form av 
psykopatologi och till viss del livskvalitet. GHQ-28 formuläret innehåller 28 items som är 
skattade i 4 dimensioner: (1) somatiska symptom, (2) ångest/sömnsvårigheter, (3) social 
dysfunktion samt (4) depression (Goldberg & Hillier, 1979). Ett exempel på en fråga är: Har 
du på senaste tiden ”Haft en god fysisk hälsa” med fyra alternativ ”Inte alls”, ”Inte mer än 
vanligt”, ”Något mer än vanligt” eller ”Mycket mer än vanligt”. Fem index skapades med 
specifika frågor till varje index: (1) somatiska problem ”haft huvudvärk?”, ångest/sömn 
problem ”haft sömnbrist?”, ”känt dig pressad?”, (2) sociala svårigheter ”känt att du i en del 
sammanhang spelar en betydelsefull roll?”, (3) depression ”känt dig värdelös?”, ”tyckt att 
livet inte är värt att leva?” och (4) psykisk ohälsa (summan av de tre sistnämnda indexen). 
Alla frågor ställdes med fyra svarsalternativ, exempelvis ”inte alls”, ”inte mer än vanligt”, 
”något mer än vanligt” eller ”mycket mer än vanligt”. Indexen testades med Cronbach’s alpha 
för att studera den interna reliabiliteten. Cronbach’s alpha värdet för index somatiska problem 
var α=.74, för ångest/sömn problem α=.84, för sociala svårigheter α=.76, för depression α=.86 
och för psykisk ohälsa α=.89. Vissa av frågorna vändes så att skalornas utformning 
konsekvent innebar att ju högre värde desto sämre psykiskt välbefinnande. All statistisk 
utfördes med hjälp av SPSS och SPSS manualen av Pallant (2010).  
 
 
Procedur 
 
Urvalet till denna studie gjordes genom två tillgänglighetsurval. Först tog 
undersökningsledaren kontakt med sina vänner samt vänners vänner på Facebook. Ett 
meddelande skickades där det stod en kort information om uppsatsämnet, att deltagandet var 
frivilligt och en bifogad länk till online enkäten som skapades med Google Docs. Några av 
undersökningsledaren sina egna vänner vidarebefordrade frivilligt länken till sina vänner och 
på så vis fick studien in fler respondenter än tänkt. Undersökningsledaren hade också en 



	   6	  

personlig kontakt med en fritidsledare på ett gymnasium i mellan Sverige och frågade om det 
gick bra att dela ut lite enkäter till studenterna där. Först meddelade fritidsledaren några 
studenter som berättade för sina klasskamrater att en student från Mälardalens högskola 
kommer till fritidsgården för att informera om sin uppsats och delar ut enkäter. 
Undersökningsledaren fanns på plats i fikarummet i fritidsgården på en gemensam planerad 
tid. Väl där informerades det om uppsatsen, syftet och att det var frivilligt att delta. Tydligare 
information om anonymnitet, frivillighet och vad undersökningen handlade om fanns både på 
enkäten online och den i pappersform. Det stod bland annat att deltagarna var anonyma och 
att materialet från deras svar enbart kommer att användas för forskningsändamål. 
Kontaktuppgifter till både undersökningsledaren och handledaren fanns med i enkäten.  
 
 

Resultat 
 
Pearson korrelationer gjordes mellan de oberoende och beroende variabler samt medelvärden 
och standardavvikelser som ingår i de analyser som genomförts för att besvara studiens 
frågeställningar. De olika variabelvärdena var: Ålder (från 17-82år), Pälsdjur liksom 
Födoämnen, Pollen och Övriga allergier (hade värde 1 och 0 för annat, om personen inte hade 
allergitypen), Antal år med allergi (0-5år=1, 6-10år=2, 11- år=3 och 0 för de utan allergi), 
Graden av påverkan (Sällan=1, Regelbundet=2, Ofta=3 och 0 för de utan allergi). 

De allergier som korrelerade med somatiska problem var pälsdjur p< .05 och födoämnen 
p< .01. Det fanns även ett samband med den upplevda graden av påverkan och somatiska 
problem. När personen med allergi ofta upplever sig vara besvärade av sin allergi ökar också 
graden av somatiska problem och tvärtom p< .01. Psykisk ohälsa var starkast korrelerat med 
somatiska problem p< .01. Det visade sig vara en svag korrelation mellan pälsdjurs-, 
födoämnes-, och övrig allergi och psykiskt välmående. Alltså de personerna med pälsdjurs-, 
födoämnes-, och övrig allergi visade sig inte må psykiskt sämre på grund av det p< .05.  

Ett oberoende T-test gjordes för att jämföra om det fanns en skillnad i psykiskt välmående 
mellan personer med allergi och personer utan allergi. Det förelåg ingen signifikant skillnad 
mellan de två grupperna. Personer med allergi (M=1.97, SD=0.45) och personer utan allergi 
(M=1.82, SD=0.43) visade t(107)=1.80, p=.08, två sidig. 

För att besvara frågan om personer med allergi (n=51) besväras av somatiska problem och 
vilka faktorer som predicerar psykiskt välbefinnande hos dem användes inledningsvis en 
multipel regressionsanalys som visas i Tabell 1. Resultatet av den multipla 
regressionsanalysen visade att dessa faktorer tillsammans förklarade 29% av variansen i 
somatiska problem. Signifikansen mellan beroende variabeln somatiska problem och de 
nämnda oberoende variablerna var p <.0005. Alltså förelåg ett statistiskt samband mellan 
somatiska problem och de oberoende variablerna tillsammans. Variansen i beroende variabeln 
psykisk ohälsa låg på 20% förklarat av de oberoende variablerna kön, ålder, typ av allergi 
(pälsdjur, födoämnen, pollen och övrig allergi), antal år med allergi och graden av påverkan. 
Signifikansen mellan psykisk ohälsa och de nämnda oberoende variablerna var p <.004. Det 
förelåg alltså ett statistiskt samband mellan psykiskt välmående och de oberoende variablerna 
tillsammans. 
 
Tabell 1 
Betakoefficienter för de oberoende variabler som relaterats till somatiska problem och 
psykisk ohälsa 
 
Oberoende variabler Somatiska problem Psykisk ohälsa 
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 Beta Beta 
Kön −.43 −.23 
Ålder −.04 −.18 
Pälsdjur .00 .08 
Födoämnen .24 .16 
Pollen .06 −.01 
Övrig allergi −.03 .19 
Antal år (med allergi) −.02 −.23 
Grad av påverkan .08 .23 
 
Av de oberoende variablerna visade endast kön ett signifikant samband med somatiska 
problem (Tabell 2). Signifikansen var p <.0005. Det förelåg även ett signifikant samband 
mellan somatiska problem och födoämnes allergi β <.024. Vid psykiskt välmående visade sig 
kön också vara den enda oberoende variabeln av signifikant betydelse med ett lågt beta värde 
och β <.023. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att se om det fanns ett samband mellan psykiskt välmående och allergi. 
I denna studie hade allergi i sig inget signifikant samband med psykiskt välmående. En fråga 
var om det fanns någon skillnad mellan de som har allergi och de som inte har allergi 
avseende psykiskt välmående. Resultatet i denna studie kunde dock inte påvisa någon sådan 
skillnad mellan personer med och utan allergi, även om det fanns en tendens till att personer 
med allergi verkade må sämre psykiskt än personer utan allergi. Frågan om hur relationen 
mellan allergi och förekomst av somatiska problem ser ut fick ett resultat som bara påvisade 
en skillnad i kön. Kvinnor var den gruppen som besvärades mer av somatiska problem än män 
i denna studie. Det icke signifikanta resultatet kunde dock inte härledas till ett typ II-fel 
eftersom urvalet var homogent. 

Av faktorerna kön, ålder, typ av allergi, antal år med allergi, graden av allergins påverkan, 
så var det pälsdjur och födoämnes allergi som tycktes orsaka mest somatiska problem. Även 
personer som upplevde en hög grad av påverkan av sin allergi hade också mer somatiska 
problem som till exempel huvudvärk, att ha känt sig sjuk och haft behov av något stärkande 
(vitaminer eller liknande).  

Även om allergi i sig inte var relaterat till psykisk ohälsa fanns ett signifikant samband 
mellan psykisk ohälsa och pälsdjurs- respektive födoämnesallergi. Kvinnor visade sämre 
psykiskt välmående än män. De som i högre grad upplever sig påverkas av sin allergi verkade 
också uppleva sämre psykiskt välmående. Det fanns alltså statistiskt signifikanta samband 
mellan såväl somatiska problem som psykiskt välmående avseende kön, ålder, typ av allergi 
(pälsdjur, födoämnen, pollen och övrig allergi), antal år med allergi och graden av påverkan 
tillsammans.  

Tidigare forskning har påvisat samband mellan att ha allergi/allergier och att må psykiskt 
sämre. En studie tog t ex upp att personer med födoämnesallergi led av ångest, mer än 
personer utan allergi (Lyons & Ford, 2004). Personerna i den här studien med pälsdjurs- och 
födoämnesallergi upplevde somatiska problem i högre grad än personer med andra typer av 
allergier gjorde. I Lyons och Fords (2004) studie tolkades det som att personer med 
födoämnesallergi ofta behövde kontrollera vad maten innehöll vilket kunde skapa oro eller 
stress när personerna inte alltid visste vad maten innehåller. Det ständiga kontrollerandet kan 
liknas med ett handikapp vilket även personerna i denna studie kan ha upplevt. Det fanns 
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ingen detaljerad fråga i enkäten om vad som gjorde att personerna med allergi påverkades 
negativt av sin pälsdjurs- respektive födoämnesallergi, mer än att personerna med allergi 
upplevde mer somatiska problem.  

Skillnaden mellan personer med allergi och personer utan allergi i denna studie låg alltså i 
det somatiska snarare än det psykiska. Det skulle därför vara intressant att veta mer om vilka 
somatiska besvär personer med allergi har jämfört med personer utan allergi, vilket är en 
möjlig vidareutveckling av denna studie. Även tidigare studier har visat att det är svårt att 
säga vad som kommer först, allergi eller depression (Marshall, 1993). Allergi tycks vara som 
ett osynligt handikapp, personens besvär blir inte ”synligt” förrän den allergiska chocken 
brutit ut. Somatiska problem, såsom huvudvärk och värmevallningar är tydligare, medan 
depression och psykiskt välmående är mer subjektivt och kan upplevas väldigt olika. 
Depression kommer sällan plötsligt och det kan därför ta lite längre tid innan dessa besvär 
upptäcks. Just depression hos personer med allergi tycks öka med åldern, samt att fler kvinnor 
än män drabbas av dessa besvär (Kovács et al., 2003). I denna studie var snittåldern 30 år, så 
de flesta i urvalet kan ha varit för unga för att känna av en depression på grund av sin allergi. 
Nästan dubbelt så många kvinnor än män svarade på enkäten i denna studie, vilket kan ha 
varit en anledning till varför just män visade sig ha högre psykiskt välmående än kvinnor. 
Dock stödjer resultatet tidigare studier som visat att kvinnor har sämre psykiskt välmående än 
män. 

Endast 51 personer med allergi deltog i studien, vilket kan ha varit för få för att fånga upp 
människor som upplever sämre psykiskt välmående på grund av sin allergi. Alla personer med 
allergi behöver dock inte må psykiskt dåligt just på grund av sin allergi. Snarare verkar det 
vara en kombination av flera faktorer, t ex individens kön, ålder och livssituation som 
påverkar det psykiska välmåendet för personer med såväl som utan allergi. Dock verkade det 
finnas en viss sårbarhet beroende på kön, som vara starkt relaterat till psykiskt välmående så 
att kvinnor i denna studie upplevde sämre psykiskt välmående än män. Dessutom skiljde sig 
olika allergityper ifrån varandra i graden av påverkan. Jämfört med pollenallergi som är 
säsongsbunden och infaller under en begränsad period om året så är födoämnesallergi mer av 
en daglig kamp för allergibäraren. Detta kan vara en förklaring till varför det inte fanns några 
tydliga samband med pollenallergi och psykiskt välmående i denna studie. Pollenallergi var 
inte heller särskilt betydelsefullt för en persons somatiska tillstånd, vilket var förvånande. 
Pollenallergi kan liknas med sjukdomsförkylningar då folk nyser, hostar, harklar sig, får 
försämrad andning etc. Huvudvärk, trötthet, och irritation är tydliga tecken som personer med 
pollenallergi besväras av under säsongen. Enkäten i denna studie var dock främst utformad 
för att undersöka människors psykiska välbefinnande och handlade inte så mycket om det 
somatiska. Den interna validiteten i det här fallet kan ha varit så att undersökningsledaren 
bland annat inte räknade in den somatiska aspekten, utan la istället fokus mest på det psykiska 
välmåendet. Så en vidare utveckling av studien skulle då vara att lägga in fler frågor om 
somatisk hälsa. 

Validiteten i studien kan ha påverkats av undersökningsledarens egen erfarenhet av allergi, 
framförallt personlig kunskap om hur hälsan är under våren och början av sommaren när 
pollenblomningen är som mest förekommande.  

Resultatet stärkte mer tidigare forskning om könets betydelse för människors psykiska 
välmående än påverkan av allergi. Förklaringar till det kanske bland annat har att göra med att 
det var en större spridning mellan könen jämfört med antal personer med allergi och personer 
utan. Det var nästan dubbelt så mycket mer kvinnor än män som besvarat enkäterna (74 
stycken kvinnor, 40 män). Men det var nästan lika många personer med allergi, liksom utan 
allergi (51 stycken personer med någon form av allergi och 63 utan allergi).  

Om samma studie skulle göras om kanske det vore bättre att kontakta personer med allergi 
via hälsoföreningar som t ex Astma och allergiförbundet. En annan form av analys som t ex 
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kvalitativ metod kanske skulle ge mer detaljerade svar hur personer med allergi upplever att 
de mår psykiskt. 

De flesta personerna i denna studie var ganska unga och personerna med allergi hade haft 
det i ca 6-10 år. De besvärades inte heller så mycket av sin allergi (sällan bara några 
dagar/veckor under året) och det gjorde inte heller de som hade haft sin allergi i 11 år eller 
mer. Allergi kan ligga latent i kroppen under en period och sen plötsligt blomma ut. Tyvärr 
hade den här studien inte några detaljerade frågor om deltagarnas liv som kunde ha vara av 
betydelse för vilken grad av påverkan allergin har i deras vardag eller har haft i deras liv 
beroende på faktorer som t ex miljö, arbete, stress, det sociala livet osv. Med utgångspunkt 
det holistiska synsättet visar studien att sambandet mellan allergi och psykiskt välmående 
påverkas av många olika faktorer där allergi kan vara en av flera. I begreppet KASAM 
(Lindström, 1998) ingår biologiska, psykologiska och materiella faktorer som alla har lika 
mycket betydelse för hur människor mår och upplever sin tillvaro. Slutsatsen av denna studie 
är därför att enbart allergi inte kan förklara hur människor mår psykiskt, men i någon grad 
människors fysiska hälsa. I ett holistiskt perspektiv är det dock viktigt att komma ihåg att det 
troligen finns många olika saker som påverkar även detta.  
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