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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Förekomsten av födoämnesallergi ökar och det finns ännu ingen medicinsk 

behandling som botar födoämnesallergi och en allergisk reaktion kan handla om liv 

eller död. Födoämnesallergi finns över hela världen och de vanligaste allergierna är mot 

mjölk, ägg och jordnötter. Bristen på utbildad personal inom födoämnesallergi medför 

att primärvårdens ansvar ökar. 	
 

Syfte: Syftet är att beskriva tonåringars och unga vuxnas upplevelser av att leva med 

födoämnesallergi.  

 

Metod: Litteraturstudien har en beskrivande design. Från databasen Pubmed Medline 

inkluderades nio kvalitativa, en kvantitativ artikel och en mixad design. 	
 

Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades, kunskap och resurser, socialt, 

känslomässig påverkan samt kontroll och säkerhet. Individerna upplevde att samhället 

hade en brist på kunskap och förståelse för deras allvarliga tillstånd och speciella behov. 

Regelbunden kontakt med specialistvård tycktes leda till bättre hanteringen av 

sjukdomen. Endast ett fåtal hade goda erfarenheter av primärvården. Födoämnesallergi 

innebar emellertid en psykologisk påverkan och det var inte ovanligt att tonåringarna 

blev mobbad eller trakasserad i samband med allergin. 

 

Slutsats: Tonåringar och unga vuxnas upplevelser av att leva med födoämnesallergi har 

visat sig ha en negativ inverkan på individens psykiska mående och sociala liv. 

Sjuksköterskan har därför en betydande roll i omvårdnaden av tonåringar och unga 

vuxna med födoämnesallergi. 

 

Nyckelord: Födoämnesallergi, tonåringar, unga vuxna, upplevelser. 
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Abstract	
	
Background: The incidence of food allergy is increasing and there is no medical 

treatment yet to cure food allergy and an allergic reaction can be the difference between 

life and death. Food allergies are found all over the world and the most common 

allergies are against milk, eggs and peanuts. The lack of educated staff in food allergy 

increases the responsibility of primary care. 	
	
Aim: The aim of the study is to describe adolescents and young adults experiences of 

living with food allergy. 

	
Method: The literature study has a descriptive design. Nine qualitative, one quantitative 

and one mixed design articles from the database Pubmed Medline were included. 	
	
Results: Four main categories were identified, knowledge and resources, social, 

emotional impact and control and security. The individuals felt that society had a lack 

of knowledge and understanding of their serious condition and special needs. Regular 

contact with specialist care seemed to lead to better management of their illness. Only a 

few had good experience of primary care. However, food allergy had a psychological 

impact and it was not uncommon for teens to be bullied or harassed in connection with 

the allergy.	
	
Conclusion: Teenagers and young adults' experiences of living with food allergies have 

been found to have a negative impact on the individual's mental mood and social life. 

The nurse therefore has a significant role in the care of teens and young adults with food 

allergies.	
	
Keywords: Food allergy, adolescents, young adults, experiences. 
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1. Introduktion	

Förekomsten av födoämnesallergi ökar och behandlingen av sjukdomen är under 

utveckling (Savage & Johns, 2015). Livsmedelsverket (2018) uppger att allergiska 

reaktioner av födoämnen har fördubblats under de senaste 15 åren. Enligt 

Folkhälsomyndighetens miljörapport (2017) råder en bristande förekomst av 

diagnosering och anpassad individuell behandling som leder till sämre välbefinnande 

och onödiga samhällskostnader. Enligt Savage och Johns (2015) leder detta till att 

sjuksköterskan har en betydande roll i omvårdnaden för tonåringar och unga vuxna med 

födoämnesallergi. De nämner även att nya allergier ofta tillkommer under uppväxtåren. 

Nilsson (2009) beskriver att en allergisk reaktion är när kroppen är överkänslig mot ett 

ämne och kroppens immunförsvar frigör därmed substansen histamin som orsakar 

symtom. Typiska symtom vid en allergisk reaktion kan enligt Bengtsson, Foucard och 

Pal (2009) bestå av klåda i halsen, kräkningar, urtikaria, rinnsnuva och 

andningspåverkan.	
	
De vanligaste födoämnesallergierna är mot komjölk, ägg, jordnötter, trädnötter, soja, 

vete, fisk och skaldjur. Ägg och komjölksallergi är dem som är vanligast hos barn och 

ungdomar. Andra allergier skiljer sig beroende på vart man bor i världen. Matkulturen i 

Europa, Asien och USA skiljer sig från varandra och därav ses en skillnad på vilka 

födoämnesallergier som utvecklas hos befolkningen i respektive land (Loh & Tang, 

2018).	
	
Enligt Ericson och Ericson (2012) ställs diagnosen födoämnesallergi genom en grundlig 

anamnes och ett blodprov som testar befintligheten av IgE-antikroppar. Även 

eliminationskost och provokationstest kan utföras. Johansson (2016) uppger att den 

effektiva behandlingen och diagnosen av allergisk sjukdom kommer från upptäckten av 

IgE som medförde att läkarna kunde skilja på immunologisk orsakad överkänslighet och 

icke immunologisk orsakad överkänslighet. Enligt Bengtsson, Foucard och Pal (2009) 

är indelningen av födoämnesallergi immunologisk orsakad överkänslighet, dvs 

allergiska reaktioner. Andra indelningen är icke-immunologisk orsakad överkänslighet 

som kallas icke allergiska reaktioner, detta kan exempelvis vara olika matintoleranser. 

	
Det finns ingen medicinsk behandling enligt Bhavisha, Patel, Gerald, och Volcheck 

(2015) som botar födoämnesallergi. Behandlingen av den allergiska sjukdomen utgår 
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ifrån att utesluta de födoämnen som kroppen skapar antikroppar mot. Kosten är därmed 

viktig för dessa individer och kunskapen om sjukdomen är livsavgörande. I studien 

skriven av Stensgaard (2017a) beskriver föräldrar till tonåringar som lever med 

jordnötsallergi sina erfarenheter. Familjen ansåg att modern var den största resursen och 

besatt den mesta kunskapen. Modern var en viktig källa för att uppnå en känsla av 

säkerhet inom familjen. En lång inlärningsprocess krävdes för att hantera sjukdomen 

hos föräldrarnas barn. De upplevde ångest inför att det allergiska barnet skulle resa bort 

på exempelvis en festival eller skolresa. 

	
Lanser, Wright, Orgel, Vickery och Fleischer (2016) beskriver en behandling som 

kallas, allergen immunterapi. Denna behandling går ut på att individen under upprepad 

administrering utsätts för de födoämnet som den har en överkänslighet mot. 

Behandlingen kommer förhoppningsvis resultera i att kroppen vänjer sig mot 

födoämnet. Sicherer och Simons (2017) beskriver att en anafylaxi, dvs en livsfarlig 

allergisk reaktion, behandlas med en adrenalinpenna. Det är en injektionspenna som 

allergiska individer måste ha tillgängliga för att snabbt kunna behandla en allergisk 

reaktion. Denna behandling kan vara livsavgörande och sen administrering kan leda till 

större risk för inläggning på sjukhus, påverkan på hjärnan samt död. 	
	
Livsmedelsverket (2018) beskrev att det råder en brist på utbildad personal inom 

födoämnesallergi som omfattar allergologer, dietister och sjuksköterskor med särskild 

specialistutbildning. Primärvårdens ansvar ökar därmed för att en remittering till 

specialister inte alltid är möjligt. Läkartidningen (2016) beskrev att behandlingen, 

allergen immunterapi, är begränsad och att den endast finns tillgänlig i 

storstadsregioner och där de finns väl fungerande allergimottagningar. Behandlingen 

kräver specialister inom området och detta leder till att individer som bor på glesbygden 

eller inte har en utvecklad allergimottagning drabbas. På grund av bristen på 

allergologer kan inte alla ges möjlighet att få nyutvecklade behandlingar. 

	
1.1 Tonåringar och unga vuxna 

Enligt en rapport från socialstyrelsen (2019) så definieras unga vuxna mellan 18-24 år.  

Hallström (2015) definierar tonåringar mellan 13-18 år. I kommande litteraturstudie 

benämns definitionen tonåringar samt unga vuxna endast som tonåringar. Detta för att 

förenkla läsandet.  Broberg (2015) beskrev att barn vid tonåren utvecklas till att bli en 
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vuxen människa, de börjar skapa förståelse och se andra perspektiv på saker. Hallström 

beskriver bland annat hur det är att vara tonåring. Vid tonåren så utvecklas barnet och 

blir en mer självständigare individ, det blir viktigare att träffa vänner än att umgås med 

familjen och föräldrarnas möjlighet till att påverka tonåringen försämras. Hormonerna 

hos tonåringarna utvecklar starkare känslor och en jakt på sin egen identitet startar. 

Detta kan leda till nedstämdhet. Tonårstiden är en turbulent, besvärlig och trotsig tid 

som kan innebära en konfliktfylld period. Från en studie av Forsander, Bøgelund, Haas 

och Samuelsson (2017) framgick det att tonåringar som lever med en kronisk sjukdom 

hade svårt att hantera sjukdomen och ett extra behov av stöd till ungdomar krävdes. Det 

visade sig även att åldersgruppen hade färre skyddsfaktorer och är därmed en utsatt 

grupp. Socialstyrelsen (2015) tar upp att tonåringar får ta större ansvar som exempelvis 

att fatta självständiga beslut, vissa av besluten upplevs endast bra för stunden och därav 

behövs längre betänketid.	Att leva med en sjukdom kan innebära många varierande 

upplevelser för individen och därmed påverkas de olika (Hansson, Scherman & 

Runesson, 2009). Individer kan uppleva helt olika saker i en och samma situation. Hur 

världen uppfattas är individuellt och därmed även upplevelserna (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

	
1.2 Sjuksköterskans ansvar	

I kap 1. 1§ av Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) så ska hälso- och sjukvårdspersonal 

arbeta utifrån vetenskaplig och tillförlitlig kunskap och patienten ska så långt det är 

möjligt göras delaktig i vården och visas respekt och omsorg. I kap 3. 1§ av 

patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) har samtliga sjuksköterskor ansvar att ge god vård 

genom att planera, styra och ha verksamheten under kontroll för att upprätthålla hälso- 

och sjukvårdslagen. Utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) som innefattar 

de fyra områden hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, återställning av hälsa samt 

lindra lidande finns det riktlinjer för etiskt handlande. Detta innebär att sjuksköterskan 

ska ge råd för hur man ska handla inom vården utifrån olika krav och värderingar.  

	
1.3 Teoretisk referensram 	

Virginia Henderson´s behovsteori syftar på att alla ska få individanpassad vård oavsett 

diagnos och behandling. Sjuksköterskan ansvarar för att vägleda individer mot ett 

självständigare liv och måste därmed ha kunskap för individanpassad omvårdnad 

(Pokorny, 2018). Henderson introducerar 14 grundläggande behov som omvårdnaden 
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bygger på. Några av dessa är att äta och dricka korrekt, undvika faror i miljön samt 

uttrycka sina behov och känslor. Henderson anser att individen består av en själ och en 

kropp och därför har både psykosociala och fysiska behov (Arvidsson, 2012).	
Henderson menar att vissa behov är behövliga för tillfrisknande, hälsa och en fridfull 

död. Behov som människor normalt utför självständigt. Omvårdnadsmålet består i att 

återfå individens självständighet och understryker betydelsen av att sjuksköterskan utgår 

från individens önskemål och är uppfinningsrik. Henderson lägger även stor vikt på 

individens integritet och autonomi, som utgör en etisk princip i omvårdnaden, som har 

gett yrket en referensram för hur man bör närma sig individen (Kirkevold, 2000).	
	
1.4 Problemformulering	

Födoämnesallergi ökar och behandling inom sjukdomen är under utveckling, detta leder 

till att sjuksköterskan har en betydande roll i omvårdnaden för tonåringar och unga 

vuxna med födoämnesallergi. Anhöriga till tonåringar upplever en rädsla och ställs för 

stora kunskapskrav för att kunna hantera sjukdomen i det vardagliga livet. Bristen på 

specialiserade vårdpersonal som besitter kompetens inom området leder till att 

allmänsjuksköterskan får ta ett större ansvar inom behandlingen av tonåringar. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge ett gynnsamt omhändertagande till tonåringar kan det vara 

av värde att känna till ytterligare kunskap om tonåringars upplevelse av att leva med 

födoämnesallergi. För att få denna förbättrade kunskap krävs det att fler forskar inom 

området eftersom studier om tonåringars upplevelser med födoämnesallergi är mindre 

förekommande. Mer förekommande forskning finns redan om föräldrars upplevelser av 

att ha en tonåring med födoämnesallergi samt forskning om barns upplevelser. En 

ökning av kunskap leder till bättre välbefinnande och möjlighet till god omvårdnad för 

tonåringarna. Studien kan innebära en viktig kunskap för sjuksköterskan i bemötandet 

av tonåringar med födoämnesallergi. 	
	
1.5 Syfte	

Syftet är att beskriva tonåringars och unga vuxnas upplevelser av att leva med 

födoämnesallergi. 	
	
1.6 Frågeställningar	

Vilka upplevelser har tonåringar och unga vuxna av att leva med födoämnesallergi?	
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2. Metod	

	
2.1 Design	

Studien har utförts som en beskrivande litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2016) 

innebär detta att söka systematiskt, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett 

specifikt ämne. 	
	
2.2 Sökstrategi 

Artiklarna söktes utifrån studiens syfte. Sökning av data genomfördes i databasen 

Public Medline (PubMed) som inom omvårdnadsforskning är en central databas. Enligt 

Polit och Beck (2016) är PubMed världens mest omfattande medicinska 

referensdatabas. De Booleska sökoperatorer »AND« och »NOT« tillämpades för att få 

en relevantare träffbild till de vetenskapliga artiklarna och för att utesluta icke relevanta 

artiklar. Enligt Polit och Beck (2016) och Willman at al. (2018) används Booleska 

sökoperatorer för att avgränsa eller bredda en sökning. NOT ”asthma” tillämpades 

därmed i sökningen för att utesluta artiklar som förknippades med astma. Vidare menar 

Polit och Beck (2016) att MeSH-termer används för att kategorisera artiklar och hämta 

information från olika termer med samma begrepp. Begränsningar som användes var att 

artiklar inte skulle vara äldre än 10 år, detta för att tillämpa ny relevant forskning inom 

området samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. En av artiklarna är dock 

skriven år 2007 men anses ändå relevant då det svarar på studiens syfte. Ett fåtal artiklar 

hittades genom manuell sökning. Enligt Polit och Beck (2016) är manuella sökningar ett 

tillvägagångssätt som används genom att man på egen hand letar via andras material för 

att finna relevanta artiklar. 	
	
Sökkombinationerna som användes bestod av följande: Hypersensitivity [MeSH Major 

Topic], adolescents experiences (fritext), adolescents (fritext), adolescent (fritext), 

adolescent [MeSH Terms], food hypersensitivity (fritext), experiences (fritext), allergy 

(fritext), perspectives (fritext), food allergy (fritext), young adult [MeSH Terms], 

qualitative (fritext) och anaphylaxis (fritext), se tabell 1, databassökning.	
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Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 
 

Antal valda artiklar 

(som svarar på 

syftet)   

Medline 

via 

PubMed 

2020-01-22 10 år. 

Engelska. 

Hypersensitivity [MeSH Major 

Topic] AND Adolescents 

experiences NOT Asthma 

42 
 

4 

Medline 

via 

PubMed 

2020-01-22 

Engelska. 

Adolescents AND "Food 

Hypersensitive" AND 

Experiences  

2 

 

 
 

1 

Medline 

via 

PubMed 

2020-01-22. 

10 år. Engelska. 

Allergy AND perspectives 

AND adolescents  

94 

 

 
 

1 

Medline 

via 

PubMed 

2020-01-22, 10 

år. Engelska 

Adolescents AND Experience 

AND "Food allergy"  

36 

 

 
 

2 

Medline 

via 

PubMed 

2020-01-22, 10 

år. Engelska.  

"Young Adult" [MeSH Terms] 

AND "Adolescent"[MeSH 

Terms] AND qualitative AND 

anaphylaxis  

6 

 

 
 

1 

Manuell 

sökning 

 

Relevans för inklusions- kriterier, 

syfte och fråge- ställningar. 

 

2 

Antal 

  

180 11 

Tabell 1. Databassökning	
 

2.3 Urvalskriterier	

Urvalskriterier används för att avgränsa databassökningar och gör det lättare att hitta 

relevanta artiklar som svarar på syftet, de lägger en grund för vilka begränsningar som 

väljs att förhålla sig till (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterier för studien var att 
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artiklarna ska vara peer-reviewed samt primärkällor. Exklusionskriterier för studien var 

ariklar som saknade IMRaD:s upplägg, dvs introduktion, metod, resultat och diskussion. 

Artiklar med deltagare som inte bestod i att vara tonåringar exkluderades. 	
	
2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar	

Antal sökträffar via PubMed var totalt 180 artiklar, 182 vid inkludering av de två 

artiklarna från manuell sökning. Två stycken dubbletter exkluderades. Efter granskning 

av 180 artiklarnas titel och abstrakt exkluderades 149 artiklar för att de inte svarade på 

syftet. Därefter återstod 31 artiklar som resultat och metod granskades i samband med 

relevans- och kvalitetsgranskning, se tabell 4 och 5, mall för granskning av artikelns 

relevans och mall för kvalitetsgranskning av artiklar. 20 artiklar exkluderades efter 

relevans- och kvalitetsgranskningen då de inte hade den kvalitativa ansatsen som 

eftersträvades och inte ansågs svara på litteraturstudiens syfte. Totalt elva artiklar 

återstod och användes till litteraturstudien, se figur 1, flödesschema av urvalsprocessen. 

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen 
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2.5 Dataanalys	

Elva artiklar granskades och valdes ut, se översikts- och resultattabell, bilaga 4 och 

5, sammanställning av artiklar samt resultatbeskrivning. Dataanalysen genomfördes 

med hjälpt av litteratur från Aveyard (2014) och Polit och Beck (2016). Enskild läsning 

av samtliga artiklar genomfördes, detta för att skapa egna uppfattningar. Efter detta 

diskuterades artiklarna gemensamt för att jämföra egna tolkningar. Polit och Beck 

(2016) anser att enskild granskning är en viktig grund för analysen av data för att forma 

egna tolkningar. Likheter och olikheter av resultaten togs fram för att skapa en struktur 

och uppdelning av olika huvudteman och underteman, detta med hjälp av 

färgmarkeringar som förde samman de olika artiklarnas gemensamma egenskaper. Polit 

och Beck (2016) och Aveyard (2014) belyser vikten av att granska och upptäcka 

samband, samt att kategorisering av teman underlättar skrivandet av resultatet. Polit och 

Beck (2016) och Aveyard (2014) beskrev att artiklar som granskats flera gånger skapar 

en tydligare helbild. Detta leder till att objektivitets stärks, dvs att det används ett 

opartiskt förhållningssätt. 	
	

2.6 Etiska överväganden 

Studien utfördes av oberoende författare och därav har de inte uteslutit eller ändrat på 

forskningsmaterial. Det eftersträvades att personliga tolkningar inte fått påverka 

resultatet. Hänsyn till objektivitet, korrekt referenshantering, fusk och plagiering tas för 

att upprätthålla trovärdighet. Etiska koder för forskning följs (Polit & Beck, 2016).  

 

3. Resultat 

Denna litteraturstudie innefattar elva vetenskapliga artiklar. Nio kvalitativa, en 

kvantitativ och en mixad design. Resultatet kommer att presenteras som fyra 

huvudrubriker och nio underrubriker. Huvudrubrikerna är följande: Kunskap och 

resurser, socialt, känslomässig påverkan samt kontroll och säkerhet. Underrubrikerna 

bestod av: Okunskap i samhället, möte med vården, skolmiljön, mobbning och 

utanförskap, att äta ute, umgänge och vänner, hantering och säkra platser, 

innehållsförteckningar samt adrenalinpenna. Resultatet presenteras i löpande text och 

en figur om resultatets översikt, se figur 2, översikt av huvud- och underrubriker. 
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Figur 2. Översikt av huvud- och underrubriker 

 

3.1 Kunskap och resurser 

Okunskap i samhället 

Tonåringar upplevde att samhället har en brist på kunskap och förståelse för deras 

allvarliga tillstånd och speciella behov. Kunskapsbristen medförde en risk i vardagen 

som leder till att tonåringarna inte kan lita på att andra vidtar de försiktighetsåtgärder 

som krävs, detta kunde exempelvis vara vid tillfällen då de åt hemifrån (MacKenzie et. 

al 2010). En deltagare beskriver om tröttsamheten som uppstod när andra inte förstod 

tonåringens livshotande födoämnesallergi och blandar ihop mjölkprotein med 

laktosintolerans, detta har lett till att deltagaren undvek att äta på restauranger (Stjerna, 

2015).  

 

När de umgicks med nya vänner upplevde tonåringarna att de nya vännerna inte förstod 

allvaret, detta berodde på att det är en osynlig sjukdom och att vännerna inte tidigare 

upplevt en allergisk reaktion (Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen 2017a). Flera 

upplevde att deras vardag skulle underlättas om klasskamraterna hade haft en bättre 

förståelse. De gav förslag på att utbilda klasskamraterna lika väl som föräldrar gav 

utbildning till lärare, vänner och andras föräldrar (Monks et al. 2010). De framkom att 

tonåringarna ansåg att lärare hade otillräcklig kunskap som ledde till en känsla av 

missförståelse (Lagercrantz et al. 2019). Bristen på kunskap och intresse hos 
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matpersonalen på skolan ledde till att tonåringarna fick sämre kvalité på den mat som 

serverades. Frustrationen som ibland uppstod av andras okunskap resulterade i att 

tonåringarna fick anstränga sig mer för att själv kontrollera allergin. Enligt tonåringarna 

upplevdes kunskapsbristen störst hos vuxna (Marklund et al. (2007). Även i familjer 

uppstod kunskapsbrist, en kille förklarar hur den nya styvmodern inte förstår hur maten 

ska hanteras i köket, detta ledde till kontaminering och en ökad risk. Tonåringen hade 

önskat att fadern diskuterade detta med styvmodern men istället så gled de ifrån 

varandra (Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen 2017a). En enorm tacksamhet 

uppstod när familjer, vänner och skolan tagit sig tid för att minimera risken för en 

reaktion (MacKenzie et. al 2010). Vissa tonåringar upplevde att allergin diskuteras mer i 

samhället nu än för några år sedan och därmed ökar kunskapen successivt (Marklund et 

al. (2007). 

 

Möte med vården  

Enligt Gallager et al. (2012) upplevde tonåringarna en varierad hälso- och sjukvård 

inom allergi, detta berodde delvis på bristen av specialister vid övergången från barn- 

till vuxenvård då de fyllt arton år. Det framkom att några inte hade fått någon form av 

specialistinsats, trots flera anafylaxánfall med akutvård. Andra hade regelbundna besök 

hos specialister, vilket de var väldigt positiva till. Regelbunden kontakt med 

specialistvård tycks i allmänhet leda till bättre information över hanteringen av sin 

sjukdom. Många ansåg att primärvården har en begränsad kunskap för riskhanteringen 

vid anafylaxi och endast ett fåtal hade goda erfarenheter av primärvården. Enligt 

DunnGalvin et al. (2018) beskrev deltagarna att vårdpersonalen gett olika råd vilket 

medförde förvirring hos tonåringarna. Vissa deltagare beskrev att de varit mer 

restriktiva med vad de åt än vad de egentligen behövt. Andra deltagare fick olika 

restriktioner om vilka födoämnen de skulle undvika samt hur sannolikheten var att de 

skulle få en reaktion. 

 

3.2 Social påverkan  

Skolmiljön 

Skolmåltiderna upplevdes ofta av tonåringarna som en problematisk miljö (Lagercrantz 

et al. 2019). Det förekom att lärare inte tänkte på att planera för den allergiska elevens 

speciella behov, exempelvis vid skolutflykter. Skolkafeterior erbjöd inte specialkost 

trots flera förfrågningar (Marklund et al. 2007). De beskrev att rutinerna vid 
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skolmåltiderna innebar att de behövde hämta sin specialmat på en annan plats 

(Marklund et al. 2007), de avskiljdes därmed från alla andra och gav dem en oönskad 

uppmärksamhet. Detta ansågs vara diskriminerade och tonåringarna beskriver att de inte 

vill ha någon extra uppmärksamhet och behandlas annorlunda på grund av sjukdomen 

(Dean et al. 2016; Marklund et al. 2007). Ibland serverades tonåringarna mat de var 

allergiska mot (Lagercrantz et al. 2019) och andra gånger glömde matpersonalen 

förbereda specialkosten (Marklund et al. 2007). En tonåring behövde tidigare sitta vid 

ett speciellt bord som var fritt från vissa livsmedel, vännerna var snäll och började 

utesluta vissa livsmedel så att tonåringen istället kunde sitta med sina vänner och äta, 

vilket uppskattades av deltagaren (Stjerna, 2015). Tonåringarna rapporterade att de 

ibland behövde lämna klassrummet för att vissa livsmedel konsumerades (Dean et al. 

2016).  

 

Mobbning och utanförskap 

Födoämnesallergi innebar emellertid en psykologisk påverkan och det var inte ovanligt 

att tonåringarna blev mobbad eller trakasserad i samband med allergin (Marklund et al. 

2007; Fong, Katelaris och Wainstein, 2018; Lagercrantz et al. 2019; Stensgaard, 

Bindslev-Jensen och Nielsen, 2017a; Stjerna 2015; Dean et al.; 2016). Mobbning 

skedde främst på platser inom skolmiljön såsom lekplatser, idrottsplatser och klassrum 

(Fong, Katelaris och Wainstein, 2018). I skolan kunde de bli retade på grund av sin 

allergi och fick därmed lägre status, viljan av att vara som alla andra var en enorm 

önskan (Lagercrantz et al. 2019).  

 

I studien av Stensgaard, Bindslev-Jensen och Nielsen (2017a) hade fler än hälften av 

deltagarna upplevt någon form av mobbning av andra elever, det kunde exempelvis vara 

att lägga jordnötter i maten eller kasta jordnötter på dem. De förklarade för eleverna att 

de kunde dö av detta men det endast var de närmste vännerna som förstod allvaret. 

Utanförskap uppstod vid inbjudningar till födelsedagar, det förekom att det ibland inte 

erbjuds något som de kunde äta. Ibland fick de ta med fika själv, vilket resulterade i att 

andra på kalaset blev avundsjuka.  

 

Stjerna (2015) beskrev att känslan av utanförskap även uppstod vid situationer där 

vänner diskuterar över de saker som den allergiska individen inte kan göra. När fokusen 

låg kring vad de inte kan äta upplevdes detta stressfullt och irriterande. I en studie av 
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Dean et al. (2016) beskrev en deltagare hur de andra tonåringarna frös ut denna individ 

genom att skylla på individens allergi. Deltagaren beskrev vidare hur de andra 

tonåringarna åkte vattenrutschbana, de påstod att de hade smörjt in den med jordnötsolja 

och därför kunde inte individen delta. I situationer som dessa uppstod känslor som 

orättvisa och sorg hos tonåringarna. I studien av Stjerna (2015) beskrivs en händelse där 

en flicka blivit hotad av att få mjölk hävd över sig för att inte de andra trodde allergin 

var sann. En deltagare från studien av Dean et al. (2016) beskrev att en klasskamrat 

tryckte en smörgås med jordnötssmör i ansiktet på deltagaren. Deltagaren blev kränkt 

och ansåg detta vara ett grovt handlande av klasskamraten. 

 

Att äta ute 

Tonåringar beskrev att det var en stor utmaning för dem att gå ut och äta på restaurang. 

Svårighet att bedöma risker trots noga kontroller upplevdes (Gallager et al. 2012; 

Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen 2017a; Marklund et al. 2007; Monks et al. 

2010). Deltagarna kände sig frustrerade av att ständigt behöva kontrollera att maten de 

ska äta var säker och att behöva dubbelkolla maten med restauranger (Marklund et al. 

2007). De nämner att valmöjligheterna för att äta hemifrån var begränsade, vilket 

resulterade i att tonåringarna fick äta samma livsmedel samt besöka samma 

restauranger, detta för att de ansågs säkra och var lättillgängliga. I allmänhet föredrog 

icke-allergiska tonåringar att äta snabbmat, men de allergiska tonåringarna beskriver att 

de alltid fick äta på exempelvis McDonald´s och i och med detta tröttnade på 

snabbmatskedjor (Stjerna, 2015). Att behöva avstå från mat och få begränsade 

valmöjligheter på restauranger medförde en stor ledsamhet hos många (Marklund et al. 

2007) och en avsaknad av att de inte kunde njuta av vardagliga saker som att äta en 

glass, ta en kaffe eller en lunch beskrevs (Stjerna, 2015). 

 

Umgänge och vänner 

Deltagarna förklarade svårigheterna av att leva ett normalt tonårsliv med sin 

födoämnesallergi. Vissa av deltagarna kände att riskerna begränsade livet. De flesta 

kämpade med att leva ett socialt liv genom att balansera riskerna (Gallager et al. 2012). 

Tonåringar uttryckte sårbarhet vid konsumtion av alkohol, trots detta vill de känna 

samhörighet med de andra och utsatte sig därmed medvetet för risker som bland annat 

bestod av att kyssa någon de nyss träffat (DunnGavin et al. 2018). Tonåringar beskrev 

att de kände sig trygga när de var tillsammans med sina nära vänner men att de också 
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kunde känna sig som en börda, de blev ledsna när de inte kunde äta maten som 

vännernas föräldrar lagt ner tid på att laga (Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen 

2017a; Stjerna, 2015). De upplevde det jobbigt att vid sådana situationer behöva titta på 

när vänner och familjen njöt av god mat (Stewart et al. 2012). De upplevdes även svårt 

att umgås med nya vänner eftersom de inte kände till deras allergi (Stensgaard, 

Bindslev-Jensen & Nielsen 2017a).  

 

3.3 Känslomässig påverkan 

Vissa tonåringar upplevde allergiska reaktioner som hotande (Stjerna, 2015) och 

andningssvårigheter orsakade rädsla, stress och ångest (Marklund et al. 2007). 

Tonåringarna beskrev att de kände sig annorlunda i jämförelse med andra och att de inte 

passade in (Lagercrantz et al. 2019). De upplevde att deras kropp var otillräcklig och att 

något saknades. Vissa behövde äta extra vitaminer och mineraler för att de exkluderade 

vissa födoämnen, även detta ansågs bero på deras otillräckliga kropp (Marklund, Wilde-

Larsson, Ahlstedt & Nordström (2007). En stor utmaning känslomässigt uppstod och 

känslan av att vara isolerad var därmed vanligt (Stjerna, 2015). Att umgås med andra 

som också hade en sjukdom kunde underlätta känslan av att inte vara som alla andra 

(Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen 2017a). 

 

Tonåringarna blev irriterade när deras föräldrar var kontrollerande. De försökte förklara 

att de inte behövde vara oroliga, och att de skulle lita på tonåringarnas förmåga att ta 

ansvar. De upplevde att andras föräldrar inte var lika observerende (Stensgaard, 

Bindslev-Jensen & Nielsen 2017a).  

 

3.4 Kontroll och säkerhet 

Hantering och säkra platser 

Hemmet ansågs vara en säker plats (Marklund et al. 2007; Stjerna, 2015; DunnGavin et 

al. 2018) och tonåringarna ansåg att modern var deras största resurs för hanteringen av 

deras sjukdom (Gallager et al. 2012; Lagercrantz et al. 2019). Hanteringen av riskerna 

ansågs vara svåra att bedöma (Stjerna, 2015). Att hjälpa till vid matlagning kunde vara 

ett sätt för tonåringen att hålla kontroll över allergin (Stensgaard, Bindslev-Jensen & 

Nielsen 2017a). Att vara i andra miljöer än hemmet orsakade osäkerhet och ju längre 

ifrån vardagen de kom desto noggrannare försiktighetsåtgärder utfördes. För att hantera 

sin födoämnesallergi var det viktigt att kontrollera etiketter, menyer och 
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kökspersonalens hantering av kontaminering för att minska risken för reaktion. 

Tonåringarna ansåg att det var deras egna ansvar att endast äta vid säkra miljöer, dock 

var detta svårare att avgöra i stressfulla situationer. Extra noga reflektion krävdes under 

semestrar och vistelser hemifrån. När tonåringarna upplevde osäkerhet valde de flesta 

att avstå från att äta. Vissa tonåringar valde att inte berätta om sin allergi vid pinsamma 

situationer, även fast risken för reaktion ökade betydlig (Marklund et al. 2007). 

 

Hanteringen kunde underlättas genom att ha en ökad förståelse och kunskap om sina 

födoämnen. Flera av deltagarna hade utvecklat strategier för att hantera sin sjukdom och 

även känslan av förlust. Till största del bestod hanteringen av att minska risken att få en 

reaktion men de talade även om viljestyrkan och hoppet om att allergin en dag skulle 

växa bort (MacKenzie et al. 2010). 

 

Tonåringarna upplevde att det var en stor utmaning när de ska övergå till att bli mer 

självständiga. De skulle ansvara för att bära med sig sin medicin och vara noga med att 

kontrollera ingredienserna i maten. De flesta äldre tonåringarna såg tillbaka på 

övergången som en process och deras mognad ökade successivt, de yngre tonåringarna 

upplevde det pinsamt att behöva fråga om matens ingredienser på offentliga platser 

(Gallager et al. 2012). Även tonåringarna i en annan studie förklarade att de tog ansvar 

genom att ta med sig sina mediciner trots att det upplevde det som pinsamt. De tog även 

med egen mat eller åt innan de skulle iväg med någon vän på cafe (Lagercrantz et al. 

2019).  

 

Hälso- och sjukvård såsom skolsjuksköterska, mottagningar, allergikliniken och 

akutavdelningar betraktas som ett stödjande hjälpmedel för hanteringen. Regelbunden 

kontakt med läkare ansågs väldigt positivt, de kunde i dessa sammanhang diskutera 

tidigare händelser och få en bättre kontroll (Marklund et al. 2007). De flesta upplevde 

att de fick tillräckligt med hjälp hos kliniken. Vissa saknade information om vilka 

livsmedel de borde undvika samt hur de ska hantera spårmärkta livsmedel. De kunde 

även få bättre information över vilka konsekvenser som kan uppstå när de utsätter sig 

för riskfyllda situationer. Men att endast ha kontakt med sjuksköterska och läkare 

ansågs inte vara det bästa hjälpmedlet för att ge utbildning till tonåringarna, flera ansåg 

att de vore fördelaktigt att kunna prata med någon annan (Monks et al. 2010).   
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Innehållsförteckningar  

Föräldrar eller mor- och farföräldrar till tonåringarna hade lärt dem läsa etiketter för att 

veta vilka livsmedel de skulle undvika (Marklund et al. 2007). Många erkände att de 

endast kontrollerade etiketterna när de upplevde osäkerhet. Utifrån formuleringen på 

spårmärkta etiketter kunde tonåringarna avgöra om de behövde avstå eller ej (Monks et 

al. 2010). De flesta hade någon gång riskerat att äta av spårmärkta livsmedel även fast 

de var medvetna om konsekvenserna (Gallager et al. 2012), att konsumera spårmärka 

livsmedel rekommenderas inte av allergologer (Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen 

2017a). Det var vanligt att tonåringarna blev irriterad då de upplevde att företag valde 

att spårmärka etiketterna för deras egen säkerhets skull mer än att genuint varna de 

allergiska (Gallager et al. 2012; MacKenzie et al. 2010).  

 

Adrenalinpenna 

Tonåringar upplevde orolighet och rädsla för att behöva använda sin adrenalinpenna. 

Det som låg bakom rädslan var främst nålen (Monks et al. 2010; Stensgaard, Bindslev-

Jensen & Nielsen 2017a). De flesta visste hur och när det var lämpligt att använda 

adrenalinpennan, dock fanns det deltagare som inte alls kände sig bekväm. Några skulle 

uppskatta att få en utbildning med en riktig adrenalinpenna, de trodde att de skulle 

skapa bättre förtroendet och förberedelse inför en eventuell reaktion (Monks et al. 

2010). En del av tonåringar ansåg det krävande att behöva bära runt sin medicin, medan 

vissa upplevde det pinsamt och kände sig exkluderad (Lagercrantz et al. 2019). De 

valde att bära med sig adrenalinpennan utifrån situationen. Vissa genomförde 

riskbedömningar, om de visste att de skulle äta, resa eller åka på semester tog de med 

sig adrenalinet. Många valde medvetet att inte bära med sig den överallt på grund av 

opraktiska skäl. Även om majoriteten ansåg det jobbigt fanns det tonåringar som inte 

alls såg detta vara ett problem (Monks et al. 2010).  

 

4. Diskussion  

 

4.1 Huvudresultat  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva tonåringars och unga vuxnas upplevelser av att 

leva med födoämnesallergi. I föreliggande litteraturstudie framkom det att rädsla för att 

råka ut för en allergisk reaktion var vanligt bland tonåringarna. De med 

födoämnesallergi upplevde okunskap i samhället som ledde till en ökad risk i vardagen 
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och extra noggrannhet av att vidta försiktighetsåtgärder var för dem livsviktiga. Skolan 

upplevdes av många som en bekymmersam miljö, delvis för att de behandlades 

annorlunda och i vissa fall diskriminerandes men även för att matsalens personal inte 

var tillräckligt insatt i deras specialkost. Mobbning och utanförskap var inte ovanligt, 

kamrater förstod inte allvaret i deras sjukdom och vissa påstod att de ljög om allergin. 

Vid restaurangbesök krävdes noggranna kontroller för att minimera riskerna, detta ledde 

till att valmöjligheterna var begränsade och tonåringens vardag ledde till stora 

påfrestningar där frustration och ledsamhet ofta beskrevs. Tonåringarna ansåg att 

modern var deras främsta resurs, trots det blev tonåringarna irriterad när föräldrarna var 

kontrollerande och oroliga. Regelbunden kontakt med specialistvård gav stöd till 

tonåringarna med hanteringen av deras allergi. De var överens om att ett större behov av 

specialister inriktad på allergologi behövs. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudiens resultat framkom det att tonåringar upplevelser av att 

leva med födoämnesallergi hade en känslomässig inverkan. De som levde med 

födoämnesallergin upplevde flera negativa känslor såsom rädsla, frustration, orättvisa, 

sorg, stress och irritation (Stjerna, 2015; MacKenzie et al. 2010; Stensgaard, Bindslev-

Jensen och Nielsen 2017; Marklund et al. 2007). Rädsla av att få en allergisk reaktion 

beskrevs och riskfyllda miljöer upplevdes stressfulla Stjerna (2015; Marklund et al. 

2007). Henderson menar att sjuksköterskans roll är att hjälpa individen med det som 

krävs för att behålla eller återfå hälsa och att få ett självständigare liv (Pokorny, 2018; 

Kirkevold, 2000) och ett utav Hendersons 14 behov är att individen bör samtala med 

andra om sina rädslor, känslor, åsikter och behov (Arvidsson, 2012). I en reviewstudie 

av Cummings et al. (2010) samt Walker et al. (2015) styrks det att stress relaterat till 

födoämnesallergin är vanligt förekommande hos samtliga familjemedlemmar. Enligt 

Walker et al (2015) var även rädsla en påföljd av allergins påverkan på tonåringar med 

födoämnesallergi.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det tydligt att mobbning och utanförskap 

förekom hos de med födoämnesallergin. Deras allergi hade använts emot dem genom att 

de hotats och blivit tvingade att komma i kontakt med livsmedlet de var allergiska mot 

och allra vanligast var detta i skolmiljön (Marklund et al. 2007; Fong, Katelaris och 

Wainstein, 2018; Lagercrantz et al. 2019; Stensgaard, Bindslev-Jensen och Nielsen, 
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2017a; Stjerna 2015; Dean et al. ;2016). Detta stöds av flera studier som gjorts i olika 

delar av världen. Där resultaten har visat att mobbning och utanförskap är vanligt bland 

tonåringar (Shemesh et al. 2013; Fong, Katelaris & Wainstein 2017; Muraro et al. 2014; 

Annunziato et al. 2014). I enlighet med patientlagen har sjuksköterskan en viktig roll i 

att vara ett stöd för sin patient. Enligt Patientlag (2014:821) ska patientens behov av 

trygghet, säkerhet och kontinuitet uppfyllas och detta på ett ändamålsenligt sätt utifrån 

de insatser som krävs. Sjuksköterskan bör även tillämpa ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2017) där ett utav de fyra grundläggande ansvarsområdena är att lindra 

lidande.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det även att tonåringarna valde att utföra 

riskbedömningar utifrån olika situationer för att avgöra om de behövde bära med sig sin 

adrenalinpenna). Detta eftersom flera upplevde det ansträngande på grund av opraktiska 

skäl (Monks et al. 2010), men även för de upplevdes pinsamt (Lagercrantz et al. 2019). 

Enligt Stensgaard (2017b) var det vanligt att utifrån olika sammanhang strunta i att ta 

med adrenalinpennan. I flera av litteraturstudiens artiklar framgick det att tonåringarna 

upplevde rädsla och oro för att behöva ta adrenalinpennan och många var rädd för 

nålen. De önskade därför att få utbildning för att vara mer förberedd vid en allergisk 

reaktion (Monks et al. 2010; Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen 2017a). Från en 

amerikans reviewstudie av Sicherer och Simons (2017) beskrivs liknande upplevelser 

där tonåringarna upplevde en rädsla och oro för att använda adrenalinpennan. Studien 

belyser vikten av att utbilda individerna så att de känner sig säkra vid hanteringen av 

adrenalinpennan. Enligt patientlag (2014:821) är det av vikt att information och 

undervisning av vårdpersonal utförs på ett sådant sätt som kan underlätta patientens 

agerande av att hantera sin sjukdom.  

 

Enligt föreliggande litteraturstudie upplevde tonåringarna att hemmet var en säker plats 

(Marklund et al. 2007; Stjerna, 2015; DunnGavin et al. 2018). Situationer som att äta 

ute på restaurang (Gallager et al. 2012; Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen 2017a; 

Marklund et al. 2007; Monks et al. 2010), födelsedagsfirande (Stensgaard, Bindslev-

Jensen och Nielsen 2017a), konsumtion av alkohol (DunnGavin et al. 2018) samt 

skolutflykter (Marklund et al. 2007) beskrevs vara utmanande och riskfyllda situationer 

som ofta ledde till utanförskap. Stensgaard (2017b) styrker litteraturstudiens resultat att 

tonåringarna anser hemmet vara en säker plats och att situationer såsom 
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restaurangbesök, oplanerade fester, skolutflykter och födelsedagsfester betraktades som 

osäkra sammanhang. Henderson betonar i sin behovsteori, där ett utav hennes fjorton 

grundläggande behov för att upprätthålla hälsan, består i att undvika faror i miljön 

(Andersson, 2012). 

 

Gallager et al. (2012) beskriver i föreliggande litteraturstudie att tonåringar har svårt att 

leva ett normalt tonårsliv och i samband med detta hantera vardagen. Enligt MacKenzie 

et al. (2010) kunde en ökad förståelse och kunskap underlätta hanteringen. I en senare 

studie av Begen et al. (2017) beskrev föräldrar att deras barns medvetenhet ökade med 

ålder. Detta ledde till att tonåringarnas begränsningar blev allt mer tydliga i de sociala 

sammanhangen i tonåren. Kirkevold (2000) beskriver att Hendersons omvårdnadsmål är 

att individens självständighet är av stor betydelse, i och med att medvetenheten ökar så 

är det betydelsefullt att sjuksköterskan hjälper individen för att kunna bli 

självständigare. Enligt Patientlag (SFS 2014:821) ska en fast vårdkontakt införas om det 

är nödvändigt för att ta hänsyn till tryggt, kontinuerligt och säker vård och i enlighet 

med Kirkevold (2000) kan det underlätta för sjuksköterskan att närma sig patienten och 

ge individanpassad omvårdnad. 

 

Flera artiklar från föreliggande litteraturstudie tyder på att restaurangbesök innebar en 

stor utmaning för tonåringen (Gallager et al. 2012; Stensgaard, Bindslev-Jensen & 

Nielsen 2017a; Marklund et al. 2007; Monks et al. 2010). Detta resulterade i att de ofta 

besökte samma restauranger (Stjerna, 2015) som resulterade till frustration (Marklund et 

al. 2007). I en studie som belyste anhörigas upplevelser av födoämnesallergi uppgav 

deltagarna att även de kände frustration vid olika sammanhang. Detta kunde vara vid 

exempelvis restaurangbesök som ofta ledde till kompromisser och uppoffringar för 

minst en av de anhöriga. Uppoffringar och kompromisser som bestod i att anhöriga inte 

fick vara med och bestämma var de skulle äta, men även att de besökte samma säkra 

restauranger varje gång de behövde äta ute (Begen et al.2017). 

 

I föreliggande litteraturstudie beskrevs det hur tonåringarna upplevde skolmåltiderna 

som en problematisk miljö (Lagercrantz et al. 2019). Det förekom att både lärare och 

matpersonal glömde planera för deras specialkost (Marklund et al. 2007) och i värsta 

fall serverades mat som de var allergiska mot (Lagercrantz et al. 2019). Begen et al. 

(2017) har beskrivit föräldrarnas upplevelse av deras barn som gick på förskola. Flera 
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av barnen hade någon gång fått fel mat serverad. Vid sådana fall uttryckte föräldrarna 

oro och de beskrev att bristen på förståelse hos personalen orsakade allvarliga 

konsekvenser.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Valet av att skriva en litteraturstudie gjordes för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning. Enligt Polit och Beck (2016) är litteraturstudier ett bra val för 

sammanfattning av tidigare forskning. Syftet med studien var från början att endast 

undersöka tonåringars upplevelser av att leva med födoämnesallergi. Vid 

datainsamlingen märktes det dock att artiklarnas deltagare inte endast bestod av att vara 

mellan åldersintervallet 13-18 år, och därför valdes även unga vuxnas upplevelser av att 

leva med födoämnesallergi att inkluderas. Vid forskning av människors upplevelser 

används kvalitativa artiklar (Polit & Beck, 2016; Willman et al. 2018), vilket även var 

avsikten med denna litteraturstudie. Vid granskningen av artiklar valdes dock en artikel 

att inkluderas som bestod av en kvantitativ ansats, den ansågs vara relevant till syftet då 

den inte endast redovisade statistik, utan även innefattar människors upplevelser.  

 

Enligt Willman et al (2018) är Pubmed Medline den största databasen för 

omvårdnadstidskrifter samt medicinsk litteratur och omfattar mer än 22 miljoner 

artiklar. Att använda endast en databas för litteratursökning skulle kunna ses som en 

svaghet, dock ansågs detta räcka på grund ut av databasens omfattande litteraturval. 

Sökorden som användes gav ett omfattande resultat, till en början var det svårt att 

smalna av sökningarna tillräckligt för att tidsmässigt ha möjlighet att granska samtliga 

artiklar. Boolenska sökoperatorer, MeSh termer och andra begränsningar valdes därmed 

att tillämpas. Enligt Polit och Beck (2016) används boolenska sökoperatorer AND och 

NOT för att bredda eller avgränsa sökningar. MeSh-termer används för att specificera 

sökorden. De vetenskapliga artiklarna som inkluderas i litteraturstudien anses vara en 

styrka på grund av deras relevans för studiens syfte. 

 

Enligt Polit och Beck (2016) är artiklar som publicerats senare än fem år inte klassad 

som aktuell forskning. Tidsintervallet för litteraturstudien anses därmed vara en 

svaghet, men för att kunna genomföra litteraturstudien och inkludera tillräckligt många 

artiklar var denna begränsning nödvändig. En artikel som publicerades år 2007 
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inkluderades även fast tidsintervallet inte stämde med begränsningarna för studien. 

Artikeln ansågs vara relevant eftersom den svarade på litteraturstudiens syfte.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier utformades för att säkerställa relevansen av 

artiklarna. Enligt Polit och Beck (2016) ska litteraturstudier bestå av primärkällor och 

därav exkluderades reviews. Från början granskades titel och abstrakt på 180 artiklar, 

detta kan tolkas som en svaghet eftersom resultatet och andra delar på dessa artiklar inte 

gåtts igenom. Studier som forskade om föräldrars upplevelser av att ha ett allergiskt 

barn och mindre barns upplevelser valdes bort. Relevans- och kvalitetsgranskningen ses 

som en styrka, denna granskning var till hjälp för att kunna få en översikt av artiklarna. 

Relvansgranskning genomfördes på samtliga 31 artiklar, elva artiklar ansågs vara 

relevanta efter denna granskning. Dessa elva artiklar kvalitetsgranskades, och uppfyllde 

kraven för att ingå i den föreliggande litteraturstudien. Antalet artiklar som föll bort 

berodde på att en artikel var en review, en fanns det inte åtkomst till och åtta stycken 

ansågs inte vara relevanta för studien efter att alla delar granskats. Av de elva artiklar 

som valdes ut till föreliggande litteraturstudie, kartlades dessa enskilt genom 

färgmarkeringar och sedan analyserades dessa gemensamt utifrån likheter och olikheter. 

Utifrån analysen framkom därefter huvud- och underteman. Enligt Polit och Beck 

(2016) kan färgmarkeringarna hjälpa till att skapa en struktur i analysen och gör det 

lättare att fixera likheter och olikheter. 

 

I analysprocessen följdes etiska överväganden omsorgsfullt genom att upprätthålla 

objektivitet och trovärdighet i samband med fusk, plagiering och missvisande 

tolkningar, detta värderas som en styrka i studien. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna litteraturstudie har beskrivit tonåringar och unga vuxnas upplevelser av att leva 

med födoämnesallergi, med denna fördjupade kunskap, hoppas författarna på att 

sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma individernas behov och förbättra förståelsen 

och bemötandet till dessa individer. Upplevelserna och behoven är individuella så en 

personcentrerad omvårdnad är därför viktig och med rätt stöd kan livskvaliteten hos 

denna patientgrupp öka.  
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4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Det framkommer genom föreliggande litteraturstudies resultat att det finns en stor 

okunskap om födoämnesallergi i samhället. Förslag på framtida forskning kan vara att 

belysa orsakerna till varför födoämnesallergi inte tas på ett större allvar. Då detta är en 

osynlig sjukdom som kan leda till döden behöver medvetenheten kring sjukdomen 

uppmärksammas. Det är även viktigt att belysa varför det saknas 

specialistsjuksköterskor inom detta område. Samt varför primärvården saknar den 

kunskapen som krävs för att bemöta patienter med födoämnesallergi.  

 

5. Slutsats  

Tonåringar och unga vuxnas upplevelser av att leva med födoämnesallergi har visat sig 

ha en negativ inverkan på individens psykiska mående och sociala liv med många 

svårigheter och begränsningar. Kunskapsbristen i samhället leder till att de inte blir 

betrodda vilket försvårar individernas vardag. Det sociala livet är något som har en stor 

inverkan på individerna och vikten av att balansera riskerna är något som krävs för att 

de ska få leva ett önskvärt liv utan att utesluta för mycket men även för att inte utsätta 

sig för ett livshotande tillstånd. Sjuksköterskan har därmed en betydande roll att hjälpa 

tonåringar att hantera de svårigheter som uppkommer av att leva med födoämnesallergi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

 

6. Referenser 

* Ingår i resultatet 

 

Annunziato, RA. Rubes, M. Ambrose, MA. Mullarkey, C. Shemesh, E. & Sicherer SH. 

(2014) Longitudinal evaluation of food allergy-related bullying. Journal of Allergy and 

Clinical Immunology: In Practice,2(5), ss. 639-641. DOI: 10.1016/j.jaip.2014.05.001 

 

Arvidsson, G. (2012). Modeller och teorier. I Vård- och Omsorgsarbete 2. 

Liber: Stockholm. Första upplagan. ss. 11-18 

 

Aveyard, H. (2014). Doing a literature review in health and social care: a practical 

guide. 3th ed. Glasgow: McGraw Hill Education. 

 

Begen, FM. Barnett, J. Barber, M. Payne, R. Gowland, MH. & Lucas, JS. (2017). 

Parents' and caregivers' experiences and behaviours when eating out with children with 

a food hypersensitivity. PMC Public Health. 18(38).  https://doi.org/10.1186/s12889-

017-4594-z  

Bengtsson, U. Foucard, T. & Pal, A. (2009). Födoämneskänslighet. Hedlin, G. & 

Larsson, K. (red.) Allergi och astma. Lund: Studentlitteratur, ss 301-326. 

Bhavisha Y. Patel, MD. Gerald, W. Volcheck, MD. (2015). Food Allergy: Common 

Causes, Diagnosis, and Treatment. Mayo Clinic. 90(10), ss. 1411-1419. 

doi:10.1016/j.mayocp.2015.07.012 

 

Broberg, M. (2015). Utvecklingspsykologiska teorier. Hallström, I. & Lindberg, T. 

(red.)  Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber, ss 66-78. 

 

Cummings, AJ. Knibb, RC. King, RM. och Lucas, JS. (2010). The psychosocial impact 

of food allergy and food hypersensitivity in children, adolescents and their families: a 

review. Allergy.  2010;65, ss. 933–945.  DOI:10.1111/j.1398-9995.2010.02342.x 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 



 

 27 

 

*Dean, J. Fenton, NE. Shannon, S. Elliott, SJ. & Clarke, A. (2016). Disclosing food 

allergy status in schools: health-related stigma among school children in Ontario. 

Health and Social Care in the community, 24(5), ss. 43-52. 

https://doi.org/10.1111/hsc.12244 

 

*DunnGalvin, A. Polloni, L. Le-Bovidge, J. Muraro, A. Greenhawt, M. Taylor, S. 

Baumert, J. Burks, W. Trance, A. DunnGalvin, G. Forristal, L. McGrath, L. White, J. 

Vasquez, M. Allen, K. Sheikh, A. Hourihane, J. & Tang, MLK. (2018). Preliminary 

Development of the Food Allergy Coping and Emotions Questionnaires for Children, 

Adolescents, and Young People: Qualitative Analysis of Data on IgE-Mediated Food 

Allergy from Five Countries. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In 

Practice, 6(2), ss. 506-513. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2017.11.044 

 

Ericson, E. & Ericson, T.  (2012). Vård vid allergiska sjukdomar. Medicinska 

sjukdomar.Lund: Studentlitteratur, ss. 367-388.  

 

Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport. Karolinska Institutet. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c44fcc5df7454b64bf2565454bbdf0

e3/miljohalsorapport-2017-02096-2016-webb.pdf 

 

*Fong, AT. Katelaris, CH. & Wainstein, BK. (2018). Bullying in Australian children 

and adolescents with food allergies. Pediatric allergy and Immunology, 29(7), ss. 740-

746. https://doi.org/10.1111/pai.12955 

 

Fong, AT. Katelaris, CH. & Wainstein, BK. (2017). Bullying and quality of life in 

children and adolescents with food allergy. Journal of paediatrics and child health, 

53(7), ss. 630-635. doi:10.1111/jpc.13570 

 

Forsander, G. Bøgelund, M. Haas, J. & Samuelsson, U. (2017). Adolescent life with 

diabetes-Gender matters for level of distress. Experiences from the national TODS 

study. Pediatric Diabetes, 18(7), ss. 651-659. doi:10.1111/pedi.12478  

 

*Gallagher, M. Worth, A. Cunningham-Burley, S. & Sheikh, A. (2012). Strategies for 



 

 28 

living with the risk of anaphylaxis in adolescence: qualitative study of young people and 

their parents. PrimaryCare Respiratory Journal, 21(4) ss. 392-397. 

 

Hallström, I. (2015). Introduktion till pediatrisk omvårdnad. Hallström, I. & Lindberg, 

T. (red.) I Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber.  

 

Hansson Scherman, M. & Runesson, U. (2009). Den lärande patienten. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017). Svensk sjuksköterskeförening. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensksjukskoterskeforening/etikpublikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf  

 

Johansson, S. (2016). The discovery of IgE. The journal of allergy and clinical 

immunology. Department of Medicine, Karolinska Institutet, Sweden, 137(6), ss 1671-

1673. doi.org/10.1016/j.jaci.2016.04.004 

 

Kirkevold, M. (2000). Virginia Hendersons definition av omvårdnadens grundprinciper. 

I Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering. Andra upplagan. Studentlitteratur, Lund. 

ss. 115-129. 

 

* Lagercrantz, B. Persson, Å. Jonsson, M. & Kull, I. (2019). Living with a severe 

allergy: Lived perspectives from Swedish adolescents and their parent. Journal of 

Pediatric Nursing, 50, ss. 107-112. doi.org/10.1016/j.pedn.2019.05.018 

 

Lanser, B. Wright, B. Orgel, K. Vickery B. & Fleischer, D. (2016). Current Options for 

the Treatment of Food Allergy. Pediatric Clinic North America, 62(6), ss. 1531-1549. 

doi:10.1016/j.pcl.2015.07.015 

 

Livsmedelsverket (2018). Födoämnesrelaterad allergi och annan överkänslighet mot 

mat -ett problem som kräver ökad kunskap samt lokal och regional samordning. 

Generaldirektören. https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-

oss/regeringsuppdrag/redovisning-av-regeringsuppdrag-om-matallergi.pdf  

 



 

 29 

Ljunggren, H-G. (2009). Basal immunologi och cellbiologi. Hedlin, G. & Larsson, K. 

(red.) Allergi och astma. Lund : Studentlitteratur, ss. 29-43. 

 

Loh, W. & Tang, L.K. (2018). The Epidemiology of Food Allergy in the Global 

Context. Environment Research Public Health, 15(9). doi:10.3390/ijerph15092043 

 

Läkartidningen (2016). Allergenspecifik immunterapi ger långvarig symtomlindring - 

Ändå är behandlingen inte tillgänglig för alla patienter som behöver den, 5 april, s. 1-4. 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-

oversikt/2016/04/Allergenspecifik-immunterapi-ger-langvarig-symtomlindring/ 

 

*MacKenzie, H. Roberts, G. Van-Laar, D. & Dean, T. (2010). Teenagers' experiences 

of living with food hypersensitivity: a qualitative study. Pediatric allergy and 

Immunology, 21(4), 595-602. https://doi.org/10.1111/j.1399-3038.2009.00938.x 

 

*Marklund, B. Wilde-Larsson, B. Ahlstedt, S. & Nordström, G. (2007). Adolescents' 

experiences of being food-hypersensitive: a qualitative study. BioMed Central Nursing, 

6(8) http://doi.org/10.1186/1472-6955-6-8  

 

*Monks, H. Gowland, MH. MacKenzie, H. Erlewyn-Lajeunesse, M. King, R. Lucas, JS. 

& Roberts, G. (2010). How do teenagers manage their food allergies? Clinical and 

Exprimental Allergy, 40(10), ss. 1533-1540. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2222.2010.03586.x 

 

Muraro, A. Polloni, L. Lazzarotto, F. Toniolo, A. Baldi, I. Bonaguro, R. Gini, G. & 

Masiello, M. (2014). Comparison of bullying of food-allergic versus healthy 

schoolchildren in Italy. The journal of allergy and clinical immunology, 134(3), ss. 749-

751. doi: 10.1016/j.jaci.2014.05.043 

 

Nilsson, G. (2009). Mastceller och basofiler. Hedlin, G. & Larsson, K. (red.) Allergi och 

astma. Lund : Studentlitteratur, ss. 45-51. 

 

Nursing Theories (2012). Virginia Henderson's Need Theory. Current Nursing. 

http://currentnursing.com/nursing_theory/Henderson.html  



 

 30 

Pokorny, E. M. (2018). Nursing Theorists of Historical Significance. I Alligood, R. M. 

(red.) Nursing Theorists and their work. Missouri: Elsevier,  ss. 12-27. 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T (2016). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Savage, J. & Johns, C. (2015). Food Allergy: Epidemiology and Natural History. 

National institutes of health, 35(1), ss. 45-59. doi:10.1016/j.iac.2014.09.004 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialparementet.  

 

Shemesh, E. Annunziato, RA. Ambrose, MA. Ravid, NL. Mullarkey, C.  Rubes, M. 

Chuang, K. Sicherer, M & Sicherer, SH. (2013). Child and Parental Reports of Bullying 

in a Consecutive Sample of Children With Food Allergy. Pediatrics Official Journal of 

the American Academy of Pediatrics.131(1) doi: 10.1542/peds.2012-1180 

 

Sicherer, H. Simons, R. (2017). Epinephrine for First-aid Management of Anaphylaxis. 

Pediatrics Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 139(3). 

https://doi.org/10.1542/peds.2016-4006  

 

Socialstyrelsen (2015). Bedöma barns mognad för delaktighet. Kunskapsstöd för 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/kunskap

sstod/2015-12-22.pdf  

 

Socialstyrelsen (2019). Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-

jamforelser/2019-12-6475.pdf  

 

 

*Stensgaard, A. (2017a). Peanut allergy as a family project: social relations and 

transitions in adolescence. Clinical Nursing, 26(21-22), ss. 3371-3381. 



 

 31 

doi.org/10.1111/jocn.13696  

 

Stensgaard, A. DunnGalvin, A. Nielsen, D. Munch, M. & Bindslev-Jensen, C. (2017b). 

Green, Yellow, and Red Risk Perception in Everyday Life - A Communication Tool. 

European journal of allergy and clinical immunology, 72(7), ss. 1114-1122. 

https://doi.org/10.1111/all.13095 

 

*Stewart, M. Letourneau, N. Masuda, JR. Anderson, S. Cicutto, L. McGhan, S. & Watt, 

S. (2012). Support needs and preferences of young adolescents with asthma and 

allergies: "just no one really seems to understand". Journal of Pediatric Nursing, 27(5), 

ss. 3371-3381. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2011.06.011 

 

*Stjerna, ML. (2015). Food, risk and place: agency and negotiations of young people 

with food allergy. Sociology of Health & Illnesses, 37(2), ss. 284-297. 

https://doi.org/10.1111/1467-9566.12215 

 

Tingström, P. (2014). Information och utbildning. Friberg, F. & Öhlén, J (red.) 

Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur ss. 598-599 

 

Walkner, M. Warren, C. & Gupta, RS. (2015). Quality of Life in Food Allergy Patients 

and Their Families. Pediatric Clinics of North America, 62(6), ss. 1453-1461.  

doi: 10.1016/j.pcl.2015.07.003  

 

Willman, A. Bahtsevani, C. Nilsson, R. & Sandström, B. (2018). Evidensbaserad 

Omvårdnad. ss. 61-65,  67-90 Upplaga: 4:3. Studentlitteratur: Lund 

 



 

 

Bilagor 
 

Tabell 2. Mall för granskning av artikelns relevans 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 
studeras) som studeras i granskad 
studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

2 

Är de deltagare som ingår i 
granskad studie relevanta i 
förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
 
 

 
 
 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) 
som studeras i granskad studie 
relevant i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

4. 

Är granskad studies ansats och 
design studie relevant i 
förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
 
 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 
granskad studie inkluderas för 
kvalitetsgranskning i den 
aktuella studien**? 

 
 
 
 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 
** Med detta menas er litteraturstudie.  



 

 

Tabell 3. Mall för kvalitetsgranskning av artiklar 
 
Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 

  
Ja, med motiveringen 

att… 
Delvis, med motiveringen 

att… 
Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt 
formulerat? 

 
 
 
 
 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till 
studiens syfte? 

 
 
 
 
 

   

5. Är inklusionskriterier och eventuella  
exklusionskriterier beskrivna? 

 
 
 
 

   



 

 

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket 
forskningen genomförs beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

7. Är metoden för datainsamling relevant? 

 
 
 
 
 

   

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt 
beskriven? 

 
 
 
 
 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 
 
 
 
 

   

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till studiens syfte? 

 
 
 
 
 

   

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 

 
 
 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet av 
studien? 

 
 
 

   



 

 

13. Är trovärdighetsaspekter för studien 
diskuterade? 

 
 
 
 
 
 

   

 
Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats 

  Ja, med motiveringen 
att… 

 

Delvis, med motiveringen 
att… 

Nej, med motiveringen 
att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt 
formulerat? 

 
 
 
 
 

   

2. Är eventuella frågeställningar tydligt 
beskrivna? 

 
 
 
 
 

   

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 
 
 
 
 

   



 

 

5. Är undersökningsgruppen representativ? 

 
 
 
 
 

   

6. Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

 
 
 
 
 

   

7. Är undersökningsmetoden relevant i 
förhållande till studiens syfte? 

 
 
 
 
 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 
 
 
 
 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 
 
 
 
 

   

10. Är det beskrivet hur den statistiska 
analysen är utförd? 

 
 
 
 
 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 
 
 
 

   



 

 

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 
 
 
 
 

   

Resultat 

13. Är det resultat som redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till studiens syfte? 

 
 
 
 

   
 
 

Diskussion 

14. Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 

 
 
 
 
 

   

15. 
Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet av 
studien? 

 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 4. Sammanställning av artiklar 

Författare, 
publikationsår, 
studieland. 

Titel Design och eventuell 
ansats 

Undersöknings 
grupp  

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Dean, J. Fenton, NE. 
Shannon, S. Elliott, SJ. & 
Clarke, A. (2016) Kanada 

Disclosing food allergy 
status in schools: health-
related stigma among 
school children in 
Ontario.  

Kvalitativ ansats. 
Grounded Theory.  

Totalt deltog 10 
ungdomar 13-17 
år, barn 8-12 år och 
deras föräldrar.   

Semistrukturerade 
intervjuer.. Alla ungdomar 
(förutom en) intervjuades 
ensamma, utan förälder. 
Intervjuerna pågick i 60-120 
minuter. 

Tematisk 
innehållsanalys. 

DunnGalvin, A. Polloni, L. 
Le-Bovidge, J. Muraro, A. 
Greenhawt, M. Taylor, S. 
Baumert, J. Burks, W. 
Trance, A. DunnGalvin, G. 
Forristal, L. McGrath, L. 
White, J. Vasquez, M. 
Allen, K. Sheikh, A. 
Hourihane, J. & Tang, 
MLK.  (2018) 
Storbritannien 

Preliminary 
Development of the Food 
Allergy Coping and 
Emotions Questionnaires 
for Children, 
Adolescents, and Young 
People: Qualitative 
Analysis of Data on IgE-
Mediated Food Allergy 
from Five Countries  

Kvalitativ ansats med 
deduktiv analys.  
 
  

Totalt 274 
deltagare i åldern 
6-23 år. Två 
årsgrupper 6-12 år 
och 13-23 år   

Intervjuer. Deduktiv tematisk 
innehållsanalys.  

Fong, AT. Katelaris, CH. 
& Wainstein, BK. (2018) 
Australien  

Bullying in Australian 
children and adolescents 
with food allergies.  

Kvantitativ ansats med 
deskriptiv design.  

Ungdomarna var 
mellan 13-18 år 
och 39 stycken 
deltog. 

Enkätundersökningar.  Deskriptiv statistisk 
analysmetod.  



 

 

Gallagher, M.  
Worth, A. Cunningham-
Burley, S. & Sheikh, A 
(2012) Storbritannien 

Strategies for living with 
the risk of anaphylaxis in 
adolescence: qualitative 
study of young people 
and their parents. 

Kvalitativ ansats. 
Deduktiv design.  

26 ungdomar 
deltog mellan 13-
19 år.  

Semistrukturella intervjuer, 
ca 1 timme lång. 

Tematisk 
innehållsanalys. 

Lagercrantz, B.  
Persson, Å.  
Jonsson, M. & Kull, I. 
(2019) Sverige 

Living with a severe 
allergy: Lived 
perspectives from 
Swedish adolescents and 
their parent  

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design. 

10 deltagare 
mellan 10-16 år.  

Sex fokusgrupp intervjuer 
utfördes.  Två med 
ungdomar, och fyra med 
föräldrarna. Intervjuerna 
pågick i 55-75 minuter. De 
spelades in och 
transkriberades. 

Tematisk 
innehållsanalys.  

MacKenzie, H. Roberts, G. 
Van-Laar, D. & Dean, T. 
(2010) Storbritannien 

Teenagers' experiences of 
living with food 
hypersensitivity: a 
qualitative study  

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design. 

Deltagarna var 
mellan 13-18 år. 21 
stycken deltog.  

Insamling av data bestod av 
intervjuer utan föräldrars 
närvaro.    

Fenomenologiska 
metoden av Giorgi 
och Giorgi. 

Marklund, B. Wilde-
Larsson, B. Ahlstedt, S. &  
Nordström, G. (2007) 
Sverige 

Adolescents' experiences 
of being food-
hypersensitive: a 
qualitative study 

Kvalitativ ansats 
Deskriptiv design. 

17 st deltog mellan 
14-18 år.  

Sex enskilda intervjuer och 
11 deltagare i 
gruppintervjuer. Intervjuerna 
pågick i 30-120 minuter. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
guidad av författarna 
Graneheim och 
Lundman.  



 

 

Monks, H. Gowland, MH. 
MacKenzie, H. Erlewyn-
Lajeunesse, M. King, R. 
Lucas, JS. & Roberts, G. 
(2010) Storbritannien 

How do teenagers 
manage their food 
allergies? 
  

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design. 

Deltagare mellan 
11-18 deltog. 18 st 
deltog. 

Semistrukturerade intervjuer 
pågick i 30-60 minuter.  

Tematisk 
innehållsanalys. 

Stensgaard, A. Bindslev-
Jensen, C. & Nielsen, D. 
(2017) Danmark  

Peanut allergy as a 
family project: social 
relations and transitions 
in adolescence 

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design. 

Patienter i åldern 
15-16 år och deras 
föräldrar. fem 
ungdomar deltog.  

Semistrukturella individuella 
intervjuer. De pågick i 45-60 
minuter.  

Ett fenomenologiskt- 
hermeneutisk 
tolkningsmetod. 

Stewart, M. Letourneau, 
N. Masuda, JR. Anderson, 
S. Cicutto, L. McGhan, S. 
& Watt, S. (2012) Kanada 

Support needs and 
preferences of young 
adolescents with asthma 
and allergies: "just no 
one really seems to 
understand" 

Mixad ansats, kvalitativ 
och 
kvantitativ.  Deskriptiv 
design.  

Deltagarna delades 
upp i unga 
ungdomar (12-16) 
och äldre 
ungdomar (16-22). 
57 st deltog.  

Enkätundersökning online 
samt semistrukturerade 
gruppintervjuer utfördes och 
pågick i 1-2 timmar.  
  

Tematisk 
innehållsanalys och 
statistisk 
analysmetod.  

Stjerna, ML. (2015) 
Sverige 

Food, risk and place: 
agency and negotiations 
of young people with 
food allergy.  

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design. 

10 stycken 
deltagare, sex 
flickor och 
fyra  killar deltog. 
De var mellan 11-
17 år. 

Både grupper och enskilda 
intervjuer. pågick i 25-60 
minuter.  

Tematisk 
innehållsanalys.  

 

 

 

 



 

 

Tabell 5. Resultatbeskrivning 

Författare Syfte Resultat 

Dean, J. Fenton, 

NE. Shannon, S. 

Elliott, SJ. & 

Clarke, A.  

Syftet med studien var att 

undersöka hälsorelaterade 

kännetecken bland 

födoämnesallergiska barn 

och ungdomar som riskerar 

anafylaxi på skolor i Ontario 

för att skydda deras fysiska 

hälsa.  

I resultatet framkom det att några deltagare blev mobbad för sin allergi vilket ungdomarna 

upplevde väldigt diskriminerande och besvärligt. I skolan var det inte alltid en säker miljö, 

vilket ungdomarna upplevde orättvist, slarvigt och icke prioriterat av lärarna, deras 

välbefinnande sjunker. Dock framgick det även att vissa ansåg skolan som en säker miljö men 

de gav exempel på förändringar som kunde genomföras för att de skulle bli till de bättre, ex att 

minska uppmärksamheten runt ungdomen pga deras hälsotillstånd. I resultatet 

uppmärksammades även olika perspektiv mellan barn och ungdomarna. De äldre deltagarna 

rapporterade att de kunde dö av sin allergi och upplevde de som en stor sak som begränsade 

deras vardag. De yngre deltagarna minimerade detta och såg de som en diet och en slags 

livsstil.  

DunnGalvin, A. 

et al.   

Syftet med denna studie var 

att undersöka 

användbarheten av en 

utvecklingsmodell inom 

livsmedelsallergi med 

hantering och känslor.   

 

Ungdomarna upplever en ökad frihet i samband med även en ökad rädsla för det 

okontrollerbara. Deltagarna upplever en rädsla för att få en reaktion, de som fortfarande bodde 

hemma kände sig mer säker. Beroende på vilket kön deltagarna har upplever de olika kring 

acceptans och diskutera känslor med föräldrarna och klasskamrater, flickor hade lättare än 

killar. Detta gällde främst hos ungdomar och äldre vuxna. 	
 



 

 

Fong, AT. 

Katelaris, CH. & 

Wainstein, BK.  

Syftet var att karaktärisera 

och undersöka förekomsten 

av mobbning hos barn och 

ungdomar med matallergi. 	

De ungdomarna i studien fick självständigt svara på enkäter. Utifrån dessa enkäter framkom 

de att stor andel av ungdomarna upplevde någon form av mobbing. Sammanlagda resultatet 

var att 39 av 93 barn och ungdomar upplevde någon form av mobbing, och 24 av dessa 39 

direkt pga. av sin födoämnesallergi. Majoriteten av mobbningen upplevdes i skolan i 

klassrummet eller idrottsplatsen. Ungdomarna som deltog och fyllde i formuläret kände sig 

mer bekväm med att diskutera sina erfarenheter av mobbning med sina familjer efteråt.  

Gallagher, M. 

Worth, A. 

Cunningham-

Burley, S. & 

Sheikh, A.  

 

Syftet var att utforska 

erfarenheter och hälsobehov 

hos ungdomar som lever 

med risken för anafylaxi 

samt att undersöka 

föräldrars perspektiv och se 

hur vården kan förbättras.  

I resultatet framkom det att ungdomarna tyckte att den största utmaningen med 

födoämnesallergi var att äta utanför hemmet. De upplevde att risken för en reaktion var svår 

att bedöma för att även om man kontrollerat noggrant så har de ibland fått en reaktion. Andra 

deltagare beskrev att sina födoämnesallergier begränsade livet vid utlandsresor på grund ut av 

svårigheten av att bedöma risken. De flesta ungdomarna kämpade för att få ett socialt liv utan 

att begränsa för mycket och därmed ta en balanserad risk.  

 

Lagercrantz, B.  

Persson, Å.  

Jonsson, M. & 

Kull, I.  

Syftet var att beskriva 

erfarenheter av att leva med 

en allvarlig allergi ur 

ungdomars och föräldrars 

perspektiv. 

Tonåringarna kände sig annorlunda och de förlitar sig mycket på föräldrarna som även 

ansvarade mycket om att hantera sjukdomen. De framkom att tonåringarna med 

födoämnesallergi ofta hade svårt att få tag på mat de kunde äta, ibland fick de matvaror de var 

allergiska mot även om de informerat om sin allergi. Även i skolan förekom det inte fanns mat 

åt dem. 



 

 

MacKenzie, H. 

Roberts, G. Van-

Laar, D. &  

Dean, T. 

Studiens syfte var att 

beskriva tonåringars 

upplevelser med 

överkänslighet mot mat.  

Två mönster identifierades, deltagare som levt med en överkänslighet sedan födelsen ingick i 

det första mönstret och deltagare som utvecklat överkänslighet i barndomen eller tonåren i det 

andra. De flesta som levt med sina allergier tidigt i barndomen beskrev att de inte hade någon 

erfarenhet av något annat. De deltagare som fick diagnosen senare beskrev att de snabbt fick 

lära sig att hantera allergin och tonåringarna beskrev att de antingen var extremt vaksamma 

eller att de agerade förnekande. Med tiden accepterade dem sin allergi och en kvinna beskrev 

att de störde henne mer tidigare än nu.  

Marklund, B. 

Wilde-Larsson, 

B. Ahlstedt, S. & 

Nordström, G. 

Syftet med denna studie var 

att belysa ungdomars 

upplevelser av att vara 

överkänsliga för livsmedel. 

Ungdomarna upplevde sig själv som modiga men ville inte väcka mer uppmärksamhet än 

nödvändigt. De upplevde även rädsla för att råka ut för en allvarlig reaktion, detta kunna vara i 

samband med opålitlighet och brist på kunskap av andra. Ungdomarna fick konstant vara 

vaksam som ansågs vara tidskrävande.  

Monks, H. 

Gowland, MH. 

MacKenzie, H. 

Erlewyn-

Lajeunesse, M. 

King, R. Lucas, 

JS. & Roberts, G.  

 

Denna studie syftade till att 

förstå de praktiska 

utmaningarna som 

tonåringar med matallergi 

upplever. 

I resultatet formades tre teman utifrån intervjuer. Dessa teman var: undvikande av allergener, 

förberedelse för kommande reaktioner och behandling vid reaktioner. Andra teman var även 

familjen, hemmet, skolan, arbete, vänner och allergiutbildning. I intervjuerna framkom det 

bland annat att tonåringarna endast kontrollerade etiketterna på nya livsmedel och när de 

kände sig osäkra. En deltagare sa att de ofta var nonchalanta på restauranger, när personen 

nämnde sin allergi fick de till svar att de var lugnt, utan att ha kollat med kocken men ändå 

visade sig att maten innehöll allergenet.  

 



 

 

Stensgaard, A. 

Bindslev-Jensen, 

C. & Nielsen, D.  

Syftet var att utforska och få 

bättre förståelse över vilken 

påverkan jordnötsallergi har 

i familjens vardag. 

Det framkommer att deltagarna upplevde att det var svårt att veta hur de skulle hantera risken 

för en reaktion. De berättade att de kände sig trygg i deras vänners närvaro, men att de ibland 

kunde känna sig ledsen, generad eller till som en börda för andra. De kände sig ledsna när de 

inte kunde äta samma mat som deras familj och vänner. De upplevde de svårt att skaffa nya 

vänner för att de inte visste om deras allergi. 

Stewart, M. 

Letourneau, N. 

Masuda, JR. 

Anderson, S. 

Cicutto, L. 

McGhan, S. & 

Watt, S.  

Syftet med studien var att 

identifiera behov av stöd 

och hinder för ungdomar 

med astma och allergi och 

därefter beskriva preferenser 

för stödinsatser. 

 

I resultatet framkom det att ungdomarna mellan 12 - 16 år upplevde att de fick mer ansvar och 

blev mer involverad i att fatta beslut om egenvård. När ungdomarna fick ta mer ansvar, ställa 

frågor och fatta beslut resulterade det till att de blev mer bekväm med att vara annorlunda. Det 

framkommer att ungdomar med livsmedelsallergi upplevde det utmanande att se på när vänner 

och familj avnjuta god mat.  

 

Stjerna, ML.  Syftet var att utforska unga 

människors hantering av 

risker för livsmedelsallergi i 

förhållande till mat, ätande 

och plats.  

Deltagarna beskriver svårigheter att hitta säker mat, även att besöka vänners familj utan att 

kunna delta vid middagen känns jobbigt. De berättar att hemmet är en säker plats, och att 

riskerna ökar vid offentliga platser, exempelvis ses skolan och bussresor och flyg ses som 

riskabla platser. De är skrämmande att tappa kontrollen vid en reaktion och detta ses som ett 

hot för deltagarna.  

 

 

 


