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Sammanfattning 
Bakgrunden till studien härrör i att allergiska sjukdomar ökar i samhället och utgör 
exempel på funktionsnedsättning/ funktionsvariation. I relation till att studie- och 
yrkesvägledning ska utgå från enskilda behov, förutsättningar och kunskap om bland 
annat funktionsnedsättningar är syftet ta reda på hur medicinsk studie- och 
yrkesvägledning fungerar idag med fokus på individer med allergiska sjukdomar. Om det 
finns specifika hälsofaktorer som bör beaktas vid allergiska sjukdomar och karriärval samt 
konsekvenser vid utebliven vägledning. Målet är vidare att föreslå förbättringsområden för 
medicinsk studie- och yrkesvägledning. De teorier som tillämpas i studien är 
stigmatisering, strukturell stigmatisering, anställningsbarhet samt CIP- teorin. I arbetet 
intervjuas tre individer med allergiska sjukdomar, tre studie- och yrkesvägledare samt en 
professionell representant från ett arbets- och miljömedicinskt centrum. Resultatet visar på 
att medicinsk studie- och yrkesvägledning är viktigt då det påverkar förutsättningarna för 
hållbara karriärval. Påverkande faktorer för dessa val är bland annat risk- och friskfaktorer 
och konsekvenserna av utebliven medicinsk vägledning kan bli stora för både individ och 
samhälle. Samtidigt råder det en kunskaps- och medvetenhetsbrist inom ämnet hos både 
studie- och yrkesvägledare samt individer med allergiska sjukdomar. Medicinsk 
vägledning behöver lyftas upp på agendan och förbättringsområden finns.  
 
Nyckelord: medicinsk studie- och yrkesvägledning, karriärmöjligheter, 
funktionsnedsättning/ funktionsvariation, allergiska sjukdomar, risk- och friskfaktorer, 
stigmatisering, anställningsbarhet, medvetenhet, kunskap och hållbara val. 
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1. Inledning  
Som blivande studie- och yrkesvägledare har jag många gånger tänkt tillbaka på mitt eget 
studie- och yrkesliv. Genom tidigare arbetslivserfarenhet har det varit många möten med 
olika människor genom åren vilka har berättat om livshistorier och upplevelser. Alla dessa 
samlade erfarenheter har jag reflekterat över många gånger. Karriärfrågor utgör en stor del 
i en människas liv och det är många aspekter att ta hänsyn till och väga in. Samtidigt går 
vi alla igenom stora som små händelser i livet som kan påverka livskarriären i olika 
riktningar. Därför är Skolverkets förord i de allmänna råden för arbete med studie- och 
yrkesvägledning (Skolverket 2013) väldigt talande:  
 

”Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens 
studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. 
Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett 
viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl 
underbyggda val.” (Skolverket, förord, 2013) 

Skolverket menar att studie- och yrkesvägledningen behöver utgå från elevens behov och 
förutsättningar samt anpassas för att på bästa sätt stödja eleven i sin valprocess och att 
genomföra sina beslut. Elever som står inför karriärval behöver ofta stöd i att bearbeta 
olika valalternativ i relation till sina egna preferenser, förutsättningar och eventuella egna 
personliga mål. Det anges som viktigt att den processen påbörjas och synliggörs i så god 
tid som möjligt. Studie- och yrkesvägledning ska stödja elevens val genom undervisning, 
information och vägledning. Vägledningsfrågorna riktar sig till flera parter: offentliga och 
enskilda skolhuvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare samt annan personal i 
samtliga skolformer där studie- och yrkesvägledning ska finnas. (Skolverket, 2013) 

I Sverige har idag cirka var tredje elev någon allergirelaterad sjukdom (Centrum för 
arbets- och miljömedicin, 2016) och individer med astma, eksem eller allergier har ofta 
mer än en av sjukdomarna. Det anges att åtta till tio procent av den vuxna befolkningen 
har astma, trettio procent rinit (symtom i ögon och näsa) och elva procent eksem. 
Allergiska sjukdomar utgör den största icke- smittsamma sjukdomsgruppen hos både unga 
vuxna och barn i Sverige och förekomsten ökar världen över. En viss del av ökningen kan 
förklaras med ökad diagnostik och medvetenhet hos befolkningen. (Rönmark, Backman & 
Hedman, 2016) 
 
Under åren, ung som vuxen, har jag haft drömmar om olika yrkesval. Det är alltifrån 
tandläkare till veterinär till att jobba mer praktiskt med händerna, kanske i trädgård eller 
med något hantverk. Med nuvarande facit i hand blev det något helt annat. Dels på grund 
av betyg men till största delen på grund av allergiska besvär. Mitt ämnesval är därför 
högst intressant både ur en personlig och professionell synvinkel. Med anledning av att 
studie- och yrkesvägledare genom vägledning ska hjälpa unga som vuxna till hållbara val.  
 
En studie- och yrkesvägledning av god kvalitet kräver kunskap hos personal om 
funktionsnedsättningar, kunskaper om möjligheter att undanröja eventuella hinder och hur 
de kan påverka elevens vardag. Balansen mellan elevers funktionsnedsättning och 
möjligheterna till framtida studier och arbetsliv kan vara känslig. Det innebär att 
personalen behöver ha kunskap om hur de kan anpassa studie- och yrkesvägledningen till 
enskilda elevers behov. (Skolverket, 2013) 

I Skollagen första kapitlet åttonde paragrafen, lika tillgång till utbildning, avseende 
inledande bestämmelser står att:  
 

”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 
följer av särskilda bestämmelser i denna lag.” (SFS 2010:800) 
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”I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till 
ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Lag (2014:960).” (SFS 2010:800) 

 
Allergiska sjukdomar utgör exempel på funktionsvariation och faller inom 
diskrimineringslagen. Individer har rätt till lika utbildning oberoende av ovan nämnda 
förhållanden, inte bara vid karriärval utan under hela skolgången. Det innebär att skolan 
behöver anpassa utbildningsverksamheten för att tillgodose alla individers skilda behov.  
Att undersöka medicinsk studie- och yrkesvägledning och dess funktion är därför relevant. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på hur medicinsk studie- och yrkesvägledning fungerar 
idag med fokus på individer med allergiska sjukdomar. Jag vill undersöka om det finns 
specifika hälsofaktorer som bör beaktas vid allergiska sjukdomar och karriärval samt 
konsekvenser vid utebliven vägledning. Målet är vidare att föreslå förbättringsområden för 
medicinsk studie- och yrkesvägledning. 
 
 Frågeställningar: 
 
x Hur ser sambandet mellan karriärmöjligheter och hållbart arbetsliv ut, gällande 

allergiska sjukdomar?  
 
x Vilka upplevelser och eventuella strategier kan finnas hos individer med allergiska 

sjukdomar för att hantera sina liv? 
 
x Hur är medvetenhet och kunskap hos studie- och yrkesvägledare och individer med 

allergiska sjukdomar gällande medicinsk studie- och yrkesvägledning i relation till 
allergier, astma och eksem? 

 
x Hur bör studie- och yrkesvägledare med ett kvalitativt arbetssätt hjälpa individer med 

allergiska sjukdomar till hållbara val? 

2. Bakgrund  
I det här avsnittet återges aktuell lagstiftning för området, redogörelse för begreppet 
medicinsk studie- och yrkesvägledning, bakgrund till vilka allergiska sjukdomar arbetet 
innefattar samt relevant forskning och litteratur. 

2.1. Elevhälsan 
Enligt skollagen ska elever erbjudas hälsobesök innefattandes allmänna hälsokontroller 
och vissa undersökningar för att stötta elevens utveckling, ta bort hinder för lärande och ge 
kunskap gällande hälsofrämjande- och förebyggande arbete. (Socialstyrelsen 2016)   

Hälsokontroller kan då utgöra ett instrument för få kännedom om allergiska sjukdomar 
hos elever. 

I Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen 2016) anges att skolan som uppgift ska 
förbereda eleverna för arbetslivet då det finns miljöer där elever kan utsättas för bland 
annat kemikalier som kan innebära risker. Inte minst på yrkesprogrammen och vid 
arbetsplatsförlagt lärande. En viktig grupp i sammanhanget kring medicinsk studie- och 
yrkesvägledning, i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare samt elevhälsans 
medicinska insats, är elever med svåra allergier, astma och eksem. Vägledningen är tänkt 
att utgöra ett stödmaterial för elevhälsoarbetet. (Socialstyrelsen 2016)  
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I Skollagen (2010:800) under andra kapitlet, paragraf 25 om huvudmän och 
ansvarsfördelning gällande elevhälsans omfattning står att läsa att: 
 

”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas 
elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande 
och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 
stödjas.” (SFS 2010:800) 

 
”För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det 
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” (SFS 2010:800) 

 
Det står dock ingenting specifikt om studie- och yrkesvägledarens roll inom elevhälsan. 
Även om den förebyggande och hälsofrämjande delen står nedskrivet så är det inte 
klarlagt vem eller vilka som ska erbjuda detta inom skolan gällande vägledning. 

I paragraf 26, andra kapitlet, för Komvux anges att: ”En huvudman för kommunal 
vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna får för sina elever anordna sådan 
elevhälsa som avses i 25 §. Lag (2015:482).” (SFS 2010:800) 
 
För vuxna elever finns det således inga krav på att någon elevhälsa ska finnas 
representerad. 

2.2. Medicinsk studie- och yrkesvägledning 
I avsnittet ovan framkommer att begreppet medicinsk studie- och yrkesvägledning finns 
återgivet i vägledning för elevhälsan men i de allmänna råden och kommentarerna kring 
arbetet med studie och yrkesvägledning (Skolverket, 2013) står ingenting och inte heller 
hur det arbetet skulle kunna bedrivas. De allmänna råden är tänkta att fungera som ett 
planeringsstöd och hur verksamheten inom området kan genomföras och därför är det 
intressant att notera att det inte står något om medicinsk vägledning där. Alla studie- och 
yrkesvägledare är inte heller en del av eller engagerade i elevhälsan idag. Om vi återgår 
till att reflektera över vad medicinsk studie- och yrkesvägledning i realiteten ska innebära 
anges att: ”Medicinsk studie- och yrkesvägledning tar hänsyn till den enskilda elevens 
medicinska förhållanden, olika yrkens medicinska krav och hälsorisker.” (Centrum för 
arbets- och miljömedicin, 2016) 
 
Vissa yrken innebär en ökad risk för sjukdomar och besvär med överkänslighet samtidigt 
som vissa individer är känsligare än andra. De hälsorisker som finns i vissa yrken kräver 
särskild yrkesvägledning till riskgrupper. Studie- och yrkesvägledare behöver därför ha 
kunskap om sjukdomars tillstånd, funktionsnedsättningar, hälsorisker och de krav som 
finns i olika arbetsmiljöer. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2016) 
 
I Skollagen, i andra kapitlet paragraf 29 gällande tillgången till studie- och 
yrkesvägledning anges att: 

 
”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång 
till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val 
av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som 
avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.” (SFS 
2010:800) 

 
Den sistnämnda paragrafen är viktig i relation till de andra kapitel och paragrafer jag tagit 
upp från Skollagen och Diskrimineringslagen då den klargör att elevernas behov av 
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vägledning ska kunna tillgodoses inför och under skolgången samt vid val. Samtidigt 
saknas förtydligande och klargörande inom vilka områden och under vilka tidsperioder 
som kan tänkas avses. Studie- och yrkesvägledarens roll och ansvarsområde med dessa 
beskrivningar är därmed inte tydlig och klar. 
 
2.3. Arbets- och miljömedicinska kliniker 
Dessa kliniker tar emot patienter med sjukdomar som misstänks bero på arbets- eller 
omgivande miljö. De svarar också på frågor från allmänheten, myndigheter, kommuner, 
hälso- och sjukvård samt företag kring ohälsa och arbets- och omgivande miljö. De sju 
Arbets- och miljömedicinska klinikerna arbetar bland annat allergipreventivt och ska täcka 
hela landets behov. Läkare, ergonomer, kuratorer, psykologer, yrkes- och miljöhygieniker, 
miljösköterskor och beteendevetare arbetar där. Klinikerna finns i Linköping, Syd (ligger i 
Lund men servar Södra sjukvårdsregionen), Uppsala, Örebro, Göteborg, Stockholm samt i 
Umeå. (Arbetsmiljöupplysningen, u.å) De förkortas oftast som CAMM i Stockholm och 
AMM i övriga delar av landet.  

2.4. Olika typer av allergier och överkänslighet  
Det finns många olika typer av allergiska sjukdomar (astma, allergier och eksem) och 
överkänslighetsreaktioner. Jag presenterar vissa av dem med hänsyn till att de ofta 
förekommer när det talas om arbetsskaderisker och särskilt de som förekommer hos 
medverkande informanter. Jag ger inget sken av att täcka in alla allergiska sjukdomar som 
finns utan presenterar dem utifrån större grupper där flertalet allergiska sjukdomar kan 
ingå.  
 
Allergiska sjukdomar är ofta kroniska och påverkar individers levnadsvillkor på flertalet 
områden utöver aktuella symtom/besvär och behov av eventuell medicinering. Kroniska 
sjukdomar innebär att individen som är drabbad behöver leva med sjukdomen i alla 
sammanhang, genom hela livet, samtidigt som den kan påverka individens liv i akut, 
större eller mindre omfattning (Olofsson & Dufva, 2006). Sjukdomarna kan uppträda 
under delar av (säsongsallergier) eller hela året, variera beroende på individens allmänna 
hälsotillstånd och flera andra faktorer.  
 
De direkta orsakerna till ökningen av allergiska sjukdomar är inte helt kända men de flesta 
forskare är överens om att faktorer i miljön i en kombination med ärftlighet har stor 
betydelse. (Hedlin, Wennergren & Alm, 2014)  
 
Överkänslighetsreaktioner definieras som överkänslighet utan en immunologisk reaktion. 
(Hedlin, Wennergren & Alm, 2014) Definitionen för allergier följer direkt nedan. 

2.4.1. Allergier 
Allergier definieras som immunologiska reaktioner utlösta av specifika allergen 
(allergiframkallande ämnen). Individens immunsystem överreagerar mot ett ofarligt ämne 
vilket leder till inflammation. En rad symtom kan uppstå till följd av att det sker en 
systemisk spridning i kroppen som påverkar hjärna och andra organ. Trötthet inte minst. 
Vanligt förekommande allergier är mot pollen, korsallergi1, pälsdjur och kontaktallergi. 
(Olofsson & Dufva, 2006 samt Hedlin, Wennergren & Alm, 2014) Att undvika att komma 
i kontakt med de allergiframkallande ämnena medför naturligtvis mindre besvär.  

2.4.2. Astma 
Kan orsakas av allergi eller andra faktorer och är en kronisk inflammation i luftvägarna 
vilket ofta medför sammandragningar i luftrören med flera olika symtom. (Olofsson & 
Dufva, 2006) Inflammationen i luftrören kan bli bestående eller försämrad genom vistelse 
i miljöer med mycket lösningsmedel, kemikalier, härdplaster, andra irriterande partiklar 

                                                      
1 Kroppen reagerar på vissa födoämnen besläktade med det pollen individen inte klarar av. 
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eller ämnen i luften (till exempel pollen och damm) osv. (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2016) 

2.4.3. Eksem 
Eksem är en inflammation i huden med klåda och olika typer av utslag. Det finns olika 
typer såsom atopiskt eksem (se nedan under atopi), allergiskt kontakteksem och 
irritationseksem (ofta handeksem orsakat av kontakt med vatten, rengöringsmedel, kyla 
m.m.). Eksem kan manifestera sig under barndomen för att sedan i tonåren gå in i en 
lugnare period som även kan sträcka sig högre upp i ålder. Det kan innebära att en individ 
uppfattar att eksemet vuxit bort. Vid olämplig arbetsexponering kan besvären dock 
komma tillbaka, till exempel vid våtarbete och kontakt med mycket rengöringsmedel, 
lösningsmedel och skyddshandskar m.m. Risken är att individen vid denna olämpliga 
exponering utvecklar allergier i olika former. (Olofsson & Dufva, 2006 samt Centrum för 
arbets- och miljömedicin, 2016) 

2.4.4. Atopi 
En ärftlig benägenhet att utveckla allergi i form av böjveckseksem (men även astma och 
rinit). Ofta har individerna en sänkt tröskel för utlösande faktorer som då förvärrar 
besvären och huden är vanligen torr med klåda och eksem. (Olofsson & Dufva, 2006) 

2.4.5. Rinokonjunktivit (Rinit) 
Rinit kan vara allergisk eller icke-allergisk. Allergisk rinit är en inflammation i näsan med 
möjliga symtom även från ögonen och besvär på flera sätt. Kan ge lindriga besvär men 
också måttliga/svåra besvär som påverkar alltifrån sömn till skola/arbetsliv. (Olofsson & 
Dufva, 2006 samt Hedlin, Wennergren & Alm, 2014) Orsakas ofta av irriterande ämnen 
såsom trädamm och kemiska ämnen. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2016) 

2.4.6. Annan överkänslighet 
Allergi- och astma liknande tillstånd där specifika immunologiska faktorer inte är kända 
såsom ospecifik hyperreaktion i luftvägarna, irritationseksem, födoämnesöverkänslighet 
och vissa läkemedelsreaktioner. Kan ge en rad olika symtom. (Olofsson & Dufva, 2006) 

2.4.7. Histaminintolerans 
En signalsubstans som finns naturligt i kroppen (samt i viss mat) och påverkar 
immunförsvaret. Histaminintolerans beror på att kroppen inte kan bryta ner stora mängder 
histamin. Vissa allergiker och astmatiker är känsligare för histamin i mat än andra och 
flertalet symtom kan uppträda. (Astma och allergilinjen, u.å) 
 
För personer som har eller haft astma och eksem (enligt min mening också gällande vissa 
allergier) kan följande innebära en ökad risk för mer eller utökade besvär: djur, damm, 
starka dofter, ångor från lösningsmedel, kemikalier och härdplaster, flitig handtvätt, 
kontakt med livsmedel, starka kemikalier, olja och smuts samt arbete med gummi-
/plasthandskar stor del av dagen. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2016) 

2.5. Allergiska sjukdomar under uppväxttiden  
I Allergi och astma hos barn (Hedlin, Wennergren & Alm, 2014) anges att i 
undersökningar visar skolresultaten på tester hos pollenallergiska barn och ungdomar 
sämre resultat än förväntat under pollensäsong. De har svårare att koncentrera sig och 
komma ihåg saker de lärt sig. Då viktiga prov till stor del infaller under våren kan 
besvären få stor betydelse för barnens framtid. Många barn- och ungdomar med dessa 
allergier oroar sig för framtiden och känner sig nedstämda på grund av sina besvär. 
Sjukdomarna kan således ha en stor inverkan på dessa individers hälsorelaterade 
livskvalitet. (Hedlin, Wennergren & Alm, 2014) Min egen kommentar är att även vuxna 
med symtom kan lida av ovanstående problem. 
 
Det anges också att tonåringar kan ha en önskan om att få vara som sina jämnåriga 
kamrater. Att dagligen medicinera och ta ställning till exempelvis sociala aktiviteter i 
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relation till de allergiska besvären kan göra att tonåringar bortser från sina besvär. 
Undersökningar har visat att ungdomar med astma och allergi tar större hälsorisker med 
mer riskbenägenhet än andra tonåringar till följd av sin sjukdom. Det är samtidigt under 
tonårstiden som många viktiga val inför framtiden sker, såväl formella som informella, 
medvetna och omedvetna. (Hedlin, Wennergren & Alm, 2014)  
 
Gruppen tonåringar ligger därmed i riskzonen för att både negligera och förtränga sina 
besvär.  

2.6. Risk- och friskfaktorer  
Allergiska sjukdomar är tillstånd som på olika sätt påverkar yrkesval och förmågan att 
klara av vissa yrken. Redan vid val inför fortsatta studier och yrkesinriktningar samt vid 
fortsatt yrkesutövning i redan valt yrke kan möjligheterna påverkas. Därför anges det som 
viktigt att individernas tillstånd diagnosticeras på ett korrekt sätt och att kunskap finns om 
riskfaktorer i arbetsmiljöer, vilka yrkesområden som utgör högre risker och kunskap om 
hur riskerna kan minimeras eller helst undanröjas. Lika viktigt är att informera om möjliga 
friskfaktorer (exempelvis möjligheter till förebyggande åtgärder) i de olika 
yrkesalternativen. Individen måste få den kunskapsbakgrund som behövs för att kunna 
göra ett relevant val. (Olofsson & Dufva, 2006 samt Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2014)  
 
Alla som utsätts för riskexponeringar drabbas inte av ohälsa medan andra utvecklar ohälsa 
redan vid låga exponeringar. Det handlar om en individuell känslighet. Samtidigt kan även 
individer med denna känslighet klara sig undan att utveckla ohälsa. Därför pekar CAMM 
på att det sällan är möjligt med all säkerhet att särskilja de individer som riskerar att 
drabbas och avråda dem från vissa yrken/exponeringar. (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2014) Däremot finns det inriktningar på gymnasieskolans program där det 
föreligger en högre risk att insjukna vid yrkesdebuten och de programmen är: Bygg- och 
anläggning, Fordon och transport, Frisör, Musik, Naturbruk (inriktning djurskötsel) samt 
Vård och omsorg. (Centrum för arbets- och miljömedicin, u.å) 
 
I bilagorna nummer ett och två presenteras exempel på yrken och arbetsuppgifter som kan 
utgöra risker för personer med astma och eksem (även de som haft eller har anlag för 
sjukdomarna) men även yrken som kan fungera bättre. Jag vill åter poängtera att min 
mening är att detta också kan gälla vissa allergier och inte enbart astma och eksem. 
 
Vid viss yrkesutövning krävs att specifika medicinska krav uppfylls och de träder in redan 
under utbildningsperioden då skolledningen har ansvaret. Det kan också krävas läkarintyg 
(tjänstbarhetsintyg). Om en individ inte uppfyller dessa krav kan det betyda att individen 
inte kan arbeta med eller fortsätta utbilda sig för det som kontrollen gäller. Flera 
myndigheter ställer upp dessa medicinska krav, bland annat Arbetsmiljöverket och 
Transportstyrelsen. (Centrum för arbets- och miljömedicin, u.å) 
 
CAMM har tagit fram en jobbriskmatris, som är kopplad till hur många elever som 
studerade på respektive inriktning, i gymnasiet, under läsåret 2013/2014 i Stockholms län 
respektive riket som helhet. Syftet med matrisen är att studie- och yrkesvägledare och 
andra yrkesgrupper i skolan kan använda sig av den vid medicinsk studie- och 
yrkesvägledning då den innefattar en sammanställning av sannolikheten för skadliga 
exponeringar i olika yrken. Kunskap om skadliga exponeringar leder till större kännedom 
om vilka medicinska förhållanden som kan göra individer särskilt utsatta och löpa ökad 
risk för att utveckla ohälsa. Den så kallade kopplingen mellan yrke/(risk)-exponering, 
medicinska förhållanden samt individuell känslighet. (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2014) 
 
Med utvecklingen i arbetslivet tillkommer och försvinner yrken. I yrken där det 
förekommer riskexponeringar innebär det att nya yrken kontinuerligt förs in under 
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riskfaktorer till följd av exponeringen. I artikeln Ögonfransförlängning (Arbets- och 
miljömedicin syd, 2016) anges att många som arbetar som fransstylister drabbas av bland 
annat rinit, hosta, andningssvårigheter, pip i bröst och hudutslag mm. Vilket beror på 
exponering för cyanoakrylater. Ett ämne som, på grund av att allvarliga hälsoeffekter kan 
uppstå, regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  
 
I en artikel i det populärvetenskapliga magasinet Vetenskap och Hälsa (Nordh, 2014) 
framkommer att som ung kanske man inte tänker att det är anmärkningsvärt att få en 
kontaktallergi eller handeksem som vuxen men faktum är att det kan leda till att individen 
inte längre kan arbeta vidare i sitt yrke. En hudläkare som uttalar sig anger att de dagligen 
ser patienter som har svårt att behålla sina yrken på grund av allergiska sjukdomar. 
(Nordh, 2014) 
 
Samtidigt är det viktigt att veta att en välinformerad och motiverad individ kan klara av 
riskabla utbildningar och yrken med hjälp av förebyggande åtgärder. Ett yrke kan vara 
utformat på olika sätt (till exempel antingen datorstyrt eller manuellt i fabrik) och 
utvecklingen på arbetsmarknaden kan leda till att arbeten som ses som riskabla idag 
kanske är mer lämpliga framöver. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2014) 

2.7. Allergiska sjukdomar i arbetslivet 
I Astma, allergi och eksem i arbetslivet (Olofsson & Dufva, 2006) framkommer att 
sambandet mellan en inverkande arbetsmiljö och utveckling av astma, allergi och 
eksemsjukdomar är ett stort och betydelsefullt område. De ökade krav som ställs i 
arbetslivet ökar också kraven på optimal medicinsk behandling av astma- och 
allergipatienter, för att de ska klara av att göra en fullvärdig arbetsinsats. I hänsyn till 
medicinering och annan relevant behandling behövs då även en utredning om eventuella 
faktorer i arbetslivet som kan påverka patientens sjukdom. (Olofsson & Dufva, 2006) 
”Faktum är att livskvaliteten vid allergisjukdom, astma och eksem påverkas kraftigt, och 
denna påverkan ligger ofta i nivå med den som ses vid allvarliga invalidiserande 
sjukdomar.” (Olofsson & Dufva, s. 80, 2006) 

 
Kroniska sjukdomar innebär dock, som jag tidigare tagit upp, inte alltid att en individ har 
symtom hela tiden och likväl som att allergiska sjukdomar kan påverka och sänka 
arbetsförmågan kan individer också ha full arbetsförmåga, i vissa fall efter hjälp med 
anpassningar i arbetet. Det är också viktigt att förhålla sig till att individer drabbade av 
astma, allergier och eksem använder sig av olika coping-strategier för att hantera 
sjukdomarna, vilket innebär att de hanterar och bemästrar sina sjukdomar genom 
psykologiska anpassningsstrategier. Trots avsaknad av symtom kan en sjukdom innebära 
ett arbetshinder i specifika arbetsmiljöer. I vissa studier anges att mellan fem till femton 
procent av astma som drabbar individer i arbetsför ålder orsakas av arbetsmiljöfaktorer. I 
andra studier anges högre siffror såsom mellan femton till trettio procent. När det gäller 
eksem har var femte elev i grundskolan haft eller har fortfarande sjukdomen. Individer 
med handeksem byter också oftare yrken än individer utan eksemproblematik (Olofsson & 
Dufva, 2006)  
 
I en konsensusrapport om luftvägsburna allergiska sjukdomar och arbetslivet (Malmberg, 
2001) som skrevs i samband med en workshop kring implikationer för arbetslivet genom 
det höga antalet av luftvägsburna allergiska sjukdomar framkommer att fem till tio procent 
i Europa har astma vilket är en mycket högre siffra än några årtionden tidigare. 
Förklaringen sägs delvis bero på ett generationsskifte i immunförsvaret, som i sin tur 
delvis påverkas av faktorer i tidigare barndom, även om orsakerna till förändringen är 
okända. Astma har den högsta prevalensen i vissa västeuropeiska länder. 2 Den fastställda 

                                                      
2 Min kommentar är att detta avser alla de allergiska sjukdomar som har ökat och inte 
enbart astma. Jag har valt denna artikel för att beskriva fenomenet allergiska sjukdomar 
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ökningen innebär att fler människor med astma och en ökande andel personer med högre 
känslighet för att utveckla astma, träder in i arbetslivet. I rapporten anges att cirka tio till 
femton procent av all vuxenastma beror på exponering på arbetsplatser men att siffran 
förmodligen ligger i underkant. Forskarna tror att det kan bero på att läkare saknar 
medvetenhet och kunskap om arbetsplatsexponering och därmed inte ställer rätt frågor till 
patienter om eventuella samband mellan arbetsliv och astma. Det kan också handla om att 
individer med astma, som upplever förvärring i symtom på arbetsplatser, undanhåller 
denna information för sina läkare och istället ökar sin medicinering. Konsekvenserna av 
att tala om ökade besvär kan leda till förflyttning, omplacering, att arbetstagare känner 
rädsla för att förlora sina arbeten eller råka ut för löneförlust. Därför anses det viktigt med 
preventiva åtgärder kring riskfaktorer i arbetslivet. Annars riskerar en stor andel av 
befolkningen att bli arbetslösa i vissa yrkessektorer och hamna i ohälsa med ökad 
medicinering. De framhåller att det finns flera åtgärder som kan minska riskerna, vilka jag 
inte går närmre in på då risk- och frisk faktorer presenterats i ett annat avsnitt. Forskarna 
är överens om att yrkesrådgivning, dvs. vägledning, ska ske i skolan och helst tidigare, 
innan prao och karriärfunderingar tar vid. Arbetstagare ska kunna fatta sina karriärval 
baserat på egna val och medvetenhet innan det är dags att söka arbete och ansvar för 
säkra/säkrare arbetsplatser ska ligga hos arbetsgivaren. Alternativet är annars att 
arbetsgivare kan välja att reducera kostnaderna för både arbetsplatsanpassningar och 
produktiviteten genom att endast välja arbetstagare med minimal risk för sjukdom. 
(Malmberg, 2001) 
  
2.8. Forskning om medvetenhet, kunskap och riktlinjer hos studie- och 
yrkesvägledare  
I en enkät och intervjuer som Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms läns 
landsting (CAMM) har gjort3 framkom att endast cirka en tredjedel av studie- och 
yrkesvägledarna kände till att de vägledde elever som hade eller riskerade lungsjukdom 
såsom astma, böjveckseksem och kontaktallergier. Cirka 43 procent kände till att de 
vägledde elever som hade eller riskerade rinit och handeksem. (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2016) Detta innebär att mindre än hälften av de vägledare som deltog i 
enkäten kände till allergiska sjukdomar i relation till vägledningsfrågor.  
 
Cirka hälften av studie- och yrkesvägledarna som svarade uppgav att medicinsk studie- 
och yrkesvägledning förekom på deras skola medan 86 procent av vägledarna inom både 
grund- och gymnasieskola saknade utbildning inom området. 72 procent av de som deltog 
uppgav att det saknades riktlinjer på deras skola och rektorerna angavs sällan göra 
kontroller eller utarbeta rutiner för att säkerställa regelbundenhet inom medicinsk studie- 
och yrkesvägledning. Ansvaret lämnades ofta över till elevhälsan och enskilda studie- och 
yrkesvägledare. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
och kopplingen till eventuella konsekvenser i arbetslivet. Det går att byta ut astma mot 
andra allergiska sjukdomar som har ökat. 
3 Ingick i ett större projekt kallat Hälsosam yrkesdebut (2013-2015) som syftade till att 
minska risken för arbetsskada under utbildning/arbetsinträde för elever på yrkesprogram i 
gymnasieskolan.  
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2.9. Forskning kring förekomst av medicinsk studie- och yrkesvägledning vid 
karriärval  
Genom en enkät som CAMM har tagit del av via ett annat allergiprojekt i Stockholms län, 
BAMSE- projektet4 angavs att endast tre procent av eleverna som gick på 
högskoleförberedande program och fem procent av eleverna på yrkesprogram hade fått 
vägledning kring karriärval vid sjukdom eller funktionsnedsättningar. Få elever hade dock 
påverkats i sina val utifrån deras sjukdomar eller funktionsnedsättningar oavsett 
programinriktning. Däremot var det vanligare att programvalet hade påverkats av samma 
skäl av de som faktiskt fått råd och information. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 
2016) 
 
Överlag har jag funnit lite forskning kring allergiska sjukdomar och karriärval inom 
studie- och yrkesvägledningsområdet. Jag har främst stött på CAMM’ s arbete kring 
området och därmed den del av BAMSE projektet som CAMM fått ta del av. Det finns 
dock desto mer forskning som refererar till hälsoaspekter kring allergiska sjukdomar och 
påverkan i arbetslivet. Vilket jag i det här examensarbetet också lyfter fram.  

2.10. Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning  
Om elever med allergiska sjukdomar inte får information om aspekter kring hälsa när de 
ska göra karriärval kan det leda till sjukdom under utbildningstid eller tidigt i arbetsliv och 
innebära avbrott i utbildning och yrkesbyte. Många skador och yrkeshinder kan undvikas 
om hänsyn tas till elevers medicinska förhållanden och känslighet vid karriärval. Genom 
medicinsk studie- och yrkesvägledning uppmärksammas den enskilda elevens 
förhållanden kring hälsoaspekter vilket minskar risken för ohälsa under 
utbildning/arbetslivet (Centrum för arbets- och miljömedicin, u.å). Denna information 
kring medicinska risker bör ges tidigt i skolan för att skapa utrymme för information och 
reflektion, i god tid innan det är dags att göra karriärval. (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2016) 
 
Genom projektet Hälsosam yrkesdebut framkommer resultat som visar på hur medicinsk 
studie- och yrkesvägledning bedrivs i skolan att:  
 

x Centrala riktlinjer för medicinsk studie- och yrkesvägledning efterlyses då det ofta 
saknas. 

x Mer utbildning behövs då kunskap hos både studie- och yrkesvägledare samt 
skolsköterskor är begränsad. 

x Vägledare bör ingå i elevhälsans team och behov av mer samverkan finns, mellan 
studie- och yrkesvägledare och elevhälsans personal.5  

x Det förebyggande arbetet inklusive medicinsk studie- och yrkesvägledning 
prioriteras inte av ledning och är svårt att bedriva på grund av tids- och resursbrist. 
 

(Centrum för arbets- och miljömedicin, u.å, Centrum för arbets- och miljömedicin, 2014 
samt Centrum för arbets- och miljömedicin, 2016)  

                                                      
4 Enkäten finns inte dokumenterad utan CAMM har fått ta del av uppgifterna internt. 
BAMSE- projektet är en studie som startade 1994 och fortfarande pågår och följer 
deltagare både med och utan allergiska sjukdomar. Studien studerar hur livsstil, miljö och 
arv påverkar hälsa och välbefinnande. Projektet följer barn födda mellan 1994-1996 i 
Stockholms läns landsting. Mer än 4000 barn har deltagit i studien. (Karolinska institutet, 
2018) 
5 Utifrån CAMM’s projekt angående att både studie- och yrkesvägledare samt 
skolsköterskor önskar se ett ökat samarbete kring medicinsk vägledning är det intressant 
att läsa att 57 procent av studie- och yrkesvägledarna i grundskolan, 38 procent av studie- 
och yrkesvägledarna i gymnasieskolan samt 32 procent av skolsköterskorna tjänstgör på 
mer än en skola.  
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För att elever ska kunna göra välgrundade karriärval behövs därför att studie- och 
yrkesvägledare, skolsköterskor och skolläkare utarbetar riktlinjer för medicinsk studie- 
och yrkesvägledning samt ger tillräcklig information kring hälsorisker i olika yrken. Det 
är också viktigt att tala om hälsa, yrken och arbetsmiljö tidigt i grundskolan och arbeta för 
utökad samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och elevhälsans personal. Slutligen 
behöver medicinska kontroller planeras och genomföras regelbundet (vid behov). 
(Centrum för arbets- och miljömedicin, u.å)  

3. Teoretiska utgångspunkter 
Forskning och litteratur kring allergiska sjukdomar pekar i riktningen att individer som 
upplever symtom kan bära på en osäkerhet kring hur andra kan uppfatta deras besvär. Det 
anges även att hållbara val inte kan ske utan kunskap och medvetenhet kring påverkande 
hälsoaspekter. Goffman (2014) talar kring begreppet stigmatisering som handlar om att 
avvika från den förväntade normen i möten med människor. Det finns enligt honom tre 
typer av stigmatisering varav jag kommer att ta upp kroppsliga stigman, till exempel i 
form av fysiska funktionsvariationer. Begreppet strukturell stigmatisering som myntas av 
forskare efter Goffman, tar vid längre ned i avsnittet och följs av en diskurs kring 
anställningsbarhet. CIP- teorin kan utgöra ett instrument för hur individer kan fatta beslut 
vid karriärval och teorin specificerar att individer behöver kunskap om olika sammanhang. 
CIP- teorin kommer i analysen utgöra ett instrument för att prata kring karriärval vid 
allergiska sjukdomar. Avsnittet tar utgångspunkt i mina tankar som grundar sig i: 
Vad händer med individer som bär på sjukdomar som kan innebära en fysisk och/ eller 
psykisk försämring i hälsotillstånd och funktionsförmåga, antingen periodvis, gradvis eller 
varaktigt? När dessa individer kan mötas av krav i arbetslivet eller också socialt på att 
ständigt behöva prestera, presentera och förhålla sig till sin kropp i relation till att den 
avviker från normen?6 Hur ska en individ utifrån ovanstående kunna göra ett hållbart val? 

3.1. Stigmatisering  
I den sociala världen kategoriserar människor varandra och opersonliga kontakter mellan 
individer innebär oftast en högre grad av stereotypa kategoriseringar. Intryck skapas och 
bildar förväntningar om hur en person ska vara, dvs. vilka egenskaper som bör finnas. 
Dessa föreställningar som individer skapar om varandra blir kända först när en specifik 
individ uppfyller förväntningarna eller inte. När egenskaperna inte överensstämmer med 
de som förväntas stämplas individen som mindre fullständig och mindre vanlig. En 
stigmatisering uppstår som innebär skillnad mellan en virtuell identitet och en faktisk 
social identitet. Själva stigmatiseringen handlar alltså om att avvika i mönster från normen 
på ett icke önskvärt sätt, hos de normalas förväntningar. Egenskaperna som kan vara av 
fysisk, psykisk eller social natur, önskvärda eller icke- önskvärda hos individer, kan vara 
både synliga och osynliga. De stereotypa kategoriseringarna minskar i samband med mer 
kontakt mellan människor och ersätts i efterhand med sympati, förståelse och realistiska 
bedömningar av personliga egenskaper. Stigmatisering handlar då i första hand om 
kontakten med främlingar och flyktiga bekanta. (Goffman, 2014) 
 
Om de icke- önskvärda egenskaperna inte går att dölja (till exempel fysiskt manifesterade 
funktionsvariationer) behöver den aktuella individen alltid förhålla sig till sitt stigma i 
relation till sociala kontakter. Om de icke- önskvärda egenskaperna kanske inte märks 
utåt, är kända från början eller om den stigmatiserade inte vet vad andra personer vet om 
egenskaperna finns andra möjligheter. Individen kan välja att öppet visa eller tala om dem 
eller inte, avgöra vem som ska få veta, när avslöjandet eventuellt ska ske osv. I varje 
enskild situation behöver individen bestämma sig för vilken strategi som ska gälla. 
Däremot behöver de stigmatiserade, oavsett om de icke- önskvärda egenskaperna är kända 
                                                      
6 Normen anges som frisk, utan eventuella påverkande besvär i fysisk eller psykisk 
funktionsförmåga. 
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eller inte förhålla sig till att andra människor kan ha fördomar om individen just på grund 
av egenskaperna. Det innebär att stigmatiserade individer kan utveckla känslor av 
underlägsenhet och osäkerhet i sociala kontakter. Den stigmatiserade kan känna sig 
ifrågasatt och måste därmed i förväg bedöma de intryck hen själv gör, som inte andra 
icke- stigmatiserade behöver göra. Det kan leda till social isolering som skapar en 
ohälsosam situation med misstänksamhet, depression och ängslighet. Då de allra flesta 
människor vill kunna känna samhörighet till andra personer finns det en inbyggd 
ambivalens i individens känslor. Det innebär att en individ kan ha skilda känslor till de 
olika grupperna, den stigmatiserade och så kallade normala kategorin, både i perioder och 
i intensitet. (Goffman, 2014) ”I de övre tonåren (gymnasieåren) kan man hos 
stigmatiserade ungdomar ofta konstatera en klart minskad identifiering med den egna 
gruppen och en klart ökad identifikation med de normala.” (Goffman, 2014, s. 47) 
 
Slutligen anser Goffman att på grund av de fördelar som anses finnas med att passera som 
normal så försöker alla personer, åtminstone någon gång göra det, när tillfälle ges. Denna 
acceptans kräver att de stigmatiserade visar hänsyn, inte pressar, prövar eller ställer nya 
krav på de så kallade normala för var gränsen på var detta (kanske tillfälliga) erkännande 
går. Den stigmatiserade individen behöver sköta sitt stigma för att klara av balanseringen 
vilket innebär att bära sin börda med lätthet och inte för tungt sinne. Detta förekommer 
överallt där det finns identitetsnormer. Den psykiska integriteten påverkas då individer 
med stigma genom sociala processer, där de spelar rollen av både normal och 
stigmatiserad, tvingas in i den avvikande rollen. Beroende på sammanhang, faser och 
graden av synligt stigma eller inte, tvingas således individer in i utanförskap i nästintill 
alla situationer eller endast i få. (Goffman, 2014 samt Goffman, u.å) 

3.2. Strukturell stigmatisering  
I en artikel kring introduktion till strukturell stigma och hälsa (Hatzenbuehler & Link, 
2014) presenterar författarna begreppet strukturell stigmatisering som har förekommit 
även i andra artiklar7. Begreppet strukturell stigmatisering har vuxit fram ur kritik gällande 
att stigmaforskning har fokuserat för mycket på de individuella faktorerna 
(mikroperspektiv). Forskare som talar om strukturell stigmatisering hänvisar till att även 
sociala strukturella faktorer (makroperspektiv) kan skapa och utgöra stigmasituationer.  
Strukturell stigmatisering innebär att sociala, strukturella faktorer såsom 
samhällsförhållanden, kulturella normer, statliga myndigheter och institutionella 
riktlinjer/principer begränsar möjligheter, resurser och välbefinnandet hos stigmatiserade. 
Genom riktade processer distribueras makt för att nå önskad effekt via dolda agendor och 
de stigmatiserade upplever behov av att hålla sig undan, dra sig tillbaka osv. De som 
stigmatiserar individer kan genom maktstigma och sociala strukturer utnyttja, kontrollera 
eller exkludera utan att bli direkt inblandade. Strukturell stigmatisering handlar om 
statusnivåer samtidigt som författarna påpekar att sociala strukturer både påverkar och 
påverkas av samt formas av individerna i samhället. (Hatzenbuehler & Link, 2014) 
Kopplingen mellan hur makrofaktorer och mikrofaktorer interagerar och därigenom hur 
strukturell stigmatisering påverkar individers hälsa anser författarna har saknats tidigare. 
(Hatzenbuehler & Link, 2014)  
 
Det kan enligt min mening också finnas en omedvetenhet i dessa maktstrukturer som 
påverkar. En omedvetenhet som kan bottna i ovilja eller ointresse att lära sig, okunskap 
om aktuella frågor osv. Vad jag syftar till är att det strukturella stigmat inte alltid behöver 
utgöras av en dold agenda och ett öppet demonstrerade av makt utan det handlar om 
komplicerade aspekter som påverkar varandra. I slutändan blir dock resultatet detsamma. 
Att stigmatiserade individer genom maktstigma och de sociala strukturerna blir utnyttjade, 
kontrollerade eller exkluderade. Ett exempel på koppling mellan stigmatisering och 
funktionsvariation ses nedan under avsnittet anställningsbarhet.  
                                                      
7 Författarna i artikeln refererar till exempel som jag valt att inte ange då jag inte har tagit 
del av just de artiklarna.  
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3.3. Anställningsbarhet 
I Anställningsbarhet (Björklund, 2016) redogörs för begreppet anställningsbarhet och 
fortsatt anställningsbarhet som kan användas för att beskriva en individs möjlighet för att 
få, behålla eller byta arbete eller karriär. Det handlar om hur arbetstagaren uppfattas av 
arbetsgivaren. Arbetstagare förväntas bland annat vara formbara över tid, hålla sig 
uppdaterade och ha en vilja att utveckla sig. Det vill säga att de ska vara flexibla i 
förhållande till de krav som både arbetsgivaren, samhället och arbetsplatsen med dess 
arbetsuppgifter ställer. Ofta ställs också krav på att arbetstagaren ska ha en god hälsa. I en 
tid då arbetsgivare ställer allt högre krav på flexibilitet innebär därför en sviktande hälsa, 
funktionsnedsättningar eller sjukdomar som ger besvär ett minus i relation till 
anställningsbarhet och fortsatt anställningsbarhet. En mindre frisk arbetstagare riskerar att 
bli sjukskriven, ha behov av rehabilitering och anses också vara mindre produktiv. 
Därmed ökar kostnaden för arbetsgivaren. (Björklund, 2016) 
 
Enligt Björklund (2016) går det att tala om hälsa på två olika sätt. Dels genom en 
medicinsk diskurs och dels genom välmående. Jag kommer ta upp den medicinska 
diskursen som bygger på riskrationalitet/logik. Riskrationalitet innebär att man mäter 
hälsa i en modell av exakt normalitet. Gränser anger för när något anses hälsosamt eller 
riskfyllt i relation till den fysiska kroppen eller livsstil. Genom normer och gränser för vad 
som kan betraktas som riskfyllt eller hälsosamt anses alla avvikelser vara patogena 
(framkallar sjukdomar) och utgör då en risk för individens hälsa. I den medicinska 
diskursen finns därmed en varning som anger när en individ är i riskzonen för olika 
ohälsosamma tillstånd. En god hälsa betraktas som något alla självständiga individer, som 
förmår att göra fria rationella, hälsosamma val, kan eftersträva eller uppnå i sin livsstil. 
Därmed blir den som är ansvarig om en individ inte klarar av att undkomma riskerna eller 
har viljan och attityden att förändra sin hälsa, individen själv. Författaren anser att en 
individualisering har skett i arbetslivet som skiljer sig från det tidigare synsättet på 
arbetarskyddsfrågor och arbetsgivarens omsorg för arbetstagarnas hälsa och en så riskfri 
miljö som möjligt, till det individuella ansvaret. Arbetstagares hälsa ses då som en aspekt 
av anställningsbarhet genom deras sätt att förhålla sig till sin hälsa genom rationella val. 
(Björklund, 2016) 

3.4. CIP- teorin  
Förkortningen CIP står för cognitive information processing (Andergren, 2015) och 
avhandlar teorins angreppssätt till karriärval. Syftet med teorin är att ge en individ verktyg 
för att kunna fatta beslut och bli handlingskraftig gällande karriärproblem. Enligt CIP- 
teorin behöver en individ få kunskap om olika sammanhang för att kunna göra en 
genomtänkt karriärväg och för att nå sitt mål gällande yrken och/eller utbildningar. Teorin 
brukar tydliggöras genom en pyramid och en processcykel som jag visar på nästa sida. 
Pyramiden avser att förklara olika nivåer av hur individer hanterar val/beslut genom 
tankeprocesser. Tankeprocesserna handlar om medvetenheten om det egna 
handlandet/tänkandet. (Andergren, 2015) 
 
Basen i pyramiden utgörs av två delar och handlar om självkännedom och kunskap om 
möjligheter. Mellandelen handlar om den bearbetning som görs inför beslut och 
beslutsfattande. På mellandelsnivån kopplas en så kallad CASVE cykel som förtydligar 
hur själva valet kan se ut vid beslutsfattande och hur en individ använder och utvecklar 
färdigheter för detta val. Detta är då själva processcykeln. Den övre delen i pyramiden 
utgörs av metakognition vilket innebär att individen har en förmåga att övervaka och 
bedöma pågående inlärning och vad som kan förbättras för inlärningen. Det är ett 
reflekterande över det som kommer upp i en individs tänkande efter ett nyligt gjort val. 
Reflektioner tillsammans med träning kan hjälpa individer att nå möjligheter att förändra 
sina tankar och synsätt på. (Andergren, 2015) 
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CASVE- cykeln har sin utgångspunkt i att det finns ett glapp mellan var individen 
befinner sig och var personen vill vara. Ett glapp mellan nutid kontra framtid gällande de 
frivilliga brytpunkter som kan finnas och uppstå. (Lovén, 2015).  
 
Vid en ofrivillig brytpunkt är valet redan gjort. Däremot kan den ofrivilliga brytpunkten 
leda till ytterligare brytpunkter som då kan vara mer frivilliga. Till exempel då en person 
som blivit uppsagd väljer att flytta från sin ort till andra sidan landet för att påbörja en 
utbildning istället för att skriva in sig på Arbetsförmedlingen och söka nytt arbete. Det kan 
också vara så att individer står inför brytpunkter som de varken betraktar som frivilliga 
eller ofrivilliga. Det beror på individens upplevelse av situationen. En sådan mer neutral 
brytpunkt skulle kunna vara valet inför gymnasieutbildning. En brytpunkt som uppstår då 
en individ har nått slutet på grundskolan och ser en fortsättning inom skolvärlden som ett 
naturligt steg men inte värderar det steget som frivilligt eller ofrivilligt. 
 
4. Metod 
 
4.1. Val av metod 
I Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2014) samt i 
Forskningshandboken (Denscombe, 2016) framgår att forskare bör väga för och emot vid 
val av metod. Syfte och frågeställningar bör klargöras först för att därefter snäva in på val 
av metod. En forskare bör vara för kvalitativ intervju som metod när forskningsfrågan kan 
formuleras med hjälp av ordet ”hur”. ”Hur upplevs något? Hur görs något?” (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 143) Därför har jag i mitt examensarbete valt att utgå ifrån kvalitativa 
intervjuer som metod med anledning av att ta reda på just åsikter och upplevelser kring 
medicinsk studie- och yrkesvägledning med fokus på individer med allergiska sjukdomar. 
 
Som forskare är det viktigt att vara medveten om den rådande maktasymmetrin i 
kvalitativa forskningsintervjuer. En intervjusituation är inte ett samtal mellan två 
jämbördiga parter utan forskaren kontrollerar situationen genom att bland annat välja 
ämne, ställa frågor, avsluta intervjun och har tolkningsmonopol på analysen. Informantens 
uppgift är att besvara frågor. Det är också viktigt att beakta att den som intervjuas mer 
eller mindre kan uttrycka vad hen tror att intervjuaren söker efter, undanhålla information 
eller ha funderingar kring syftet med intervjun. Även om syftet har förklarats mer eller 
mindre innan intervjun. Det kan också handla om att intervjuaren kan få informanterna att 
avslöja mer än de tänkt vilket kan leda till reaktioner främst i efterhand eller att personen 
påverkas av eventuell ljudinspelning. (Kvale & Brinkmann 2014 samt Denscombe, 2016) 
 
Den halvstrukturerade intervjun, som jag använt, innebär att intervjuaren behöver visa en 
öppenhet för företeelser som dyker upp för att få så fullständiga beskrivningar som möjligt 
istället för färdiga kategoriseringar. Beskrivningarna ska sedan leda till en tolkning genom 
lyhördhet för både det som sägs och inte sägs, utan i förhand uppgjorda tolkningscheman. 
Kritisk medvetenhet och följdfrågor öppnar upp för mer kunskap vilket förutsätter och 
innebär att kvaliteten i en intervju av denna typ blir beroende av intervjuarens färdigheter 
och kunskap om ämnet. (Kvale & Brinkmann 2014 samt Denscombe, 2016)  
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4.2. Urval och avgränsningar 
Urvalskriterier som har använts är icke- sannolikhetsurval, explorativt urval, därefter 
subjektivt urval och snöbollsurval. Det innebär att jag inte har förlitat mig till enbart 
slumpmässiga urval i relation till någon undersökningspopulation utan urvalet grundas på 
vissa specifika urvalskriterier gällande yrkesutövning, erfarenhet av allergiska sjukdomar 
samt kunskap och intresse kring medicinsk studie- och yrkesvägledning. Grunden har varit 
en önskan om att få med intressanta informanter som djupare kan belysa 
undersökningsområdet. Informanterna har valts i egenskap av deras expertis och specifika 
erfarenheter med relevans för ämnet. I syftet att det får anses troligt att just de personerna 
ger värdefulla data. (Denscombe, 2016) Urvalet har också anpassats efter de informanter 
som har kunnat ställa upp varav ett visst inslag av bekvämlighet ingår men inte som första 
urvalskriterium. Initialt var planeringen att också tala med yngre personer som befinner 
sig eller just har genomgått en valsituation gällande utbildnings/yrkesval. Detta visade sig 
dock inte vara möjligt att genomföra. Konsekvensen av urvalskriterierna har varit att 
urvalets storlek och dess sammansättning inte helt har gått att förutsäga i början av arbetet. 
(Denscombe, 2016)  
 
Informanter har sökts på olika forum, via kontakt med intresseföreningar såsom Astma- 
och allergiförbundet, vissa av förbundets lokalavdelningar och Unga allergiker. Tillåtelse 
gavs av vissa delar av dessa föreningar att annonsera efter informanter på sociala medier 
och via en medlemstidning8. Jag har också sökt komma i kontakt med allergimottagning 
och kliniker för arbets- och miljömedicin för intervjuer/kontakt med vårdpersonal och 
eventuella individer med allergiska sjukdomar. Detta har tyvärr inte lyckats fullt ut. I 
övrigt har intervjupersoner eftersökts via sociala medier, mail- och personlig kontakt, 
kopplat till mitt eget sociala nätverk och kontakt med flertalet kommunala chefer inom 
vägledningsområdet. Att sökområdet blev såpass brett beror på att det initialt var svårt att 
få tag i aktuella informanter. Intressanta kategorier att intervjua var studie- och 
yrkesvägledare, informanter med allergiska sjukdomar i olika åldrar och 
allergisamordnare/vårdpersonal som arbetar med allergifrågor. Jag har valt att inte 
intervjua skolsköterskor vilket kanske kan tyckas givande med anledning av deras yrke 
och medicinska kunskap. Det var dock studie- och yrkesvägledares specifika syn på 
medicinsk studie- och yrkesvägledning som var målet. Ett område jag själv initialt hade 
låg kunskap om då vi inte har fått någon utbildning om det under utbildningen till behörig 
studie- och yrkesvägledare. Av liknande anledning har kontakt inte sökts med rektorer då 
viss förkunskap förelåg om att de inte är så pass insatta i ämnet att de kan bidra med mer 
djuplodande kunskap. Det har också varit en naturlig fråga om att avgränsa antalet 
kategorier för att examensarbetet inte ska bli för omfattande. 
 
Mycket av den forskning och litteratur jag hittat har specifikt avhandlat astma och eksem i 
utbildning/ arbetslivet. Vilket kan hända är av naturliga orsaker då risk för astma och 
eksem är högre än vissa andra allergiska sjukdomar i vissa yrken och utbildningar. 
Samtidigt avhandlas de större frågorna kring hälsa i relation till flera allergiska sjukdomar. 
Jag anser nämligen att det går att översätta viss forskning/litteratur till att handla om 
allergiska sjukdomar i större allmänhet i relation till konsekvenser i arbetsliv och karriär. 

4.3. Datainsamling och procedur 
Innan intervjuerna utvecklades separata intervjuguider (se bilaga fyra), för att klargöra 
syftet med studien och skaffa mig förkunskap om ämnet som ska undersökas (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Guiderna utgjorde basen till de frågor som sedan förbereddes och 
färdigställdes innan intervju, med öppna, korta och tydliga frågor. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) kan intervjuguider innefatta alltifrån några av de ämnen som ska 
avhandlas till omsorgsfullt formulerade frågor. De frågor som ställdes under intervjuerna 
varierade sedan beroende på aktuell informant och hur intervjun förlöpte mellan oss två. 
På grund av svårigheter att finna informanter i början av arbetet uppstod viss tidsbrist 
                                                      
8 Det sistnämnda var tyvärr inte möjligt med de tidsramar som gäller för examensarbetet. 



 

 15 

vilket ledde till att jag frångick funderingarna kring att göra pilotintervjuer (Denscombe, 
2016 samt Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Ljudupptagning har konsekvent skett för underlättande av transkribering, tolkning och för 
att undvika missförstånd. Intervjuerna genomfördes med en person i taget då jag anser att 
det gav de bästa möjliga förutsättningarna för att få så kvalitativt material som möjligt. 
(Denscombe, 2016) Intervjuerna har skett via Skype med bild och ljud (två stycken) samt 
via personligt möte (fem stycken). Informanterna har själva fått välja inspelningsplats (vid 
personligt möte) och i inledningen av varje intervju ställdes frågor kring den information 
som skickats ut och de fick då möjlighet att kommentera och ställa motfrågor. I slutet av 
varje intervju gavs tid för möjlighet att lämna ytterligare information som de ville bifoga 
och att ställa frågor. Detta efter rekommendationer som Kvale och Brinkmann (2014) samt 
Denscombe (2016) satt upp, för att skapa så bra intervjutillfällen som möjligt. Själva 
intervjuerna tog mellan 30- 45 minuter. Därefter har kompletterande information inhämtas 
via mailkontakt med de tre universitet som tillhandahåller program inom studie- och 
yrkesvägledning och med flera av de arbets- och miljömedicinska kliniker som finns i 
Sverige.  

4.4. Bearbetning och analys 
Intervjuerna har transkriberats men vissa partier har utelämnats som inte anses tillföra 
något till tolkningen. Det kan röra sig om hummanden, harklingar, avbrott i intervjun på 
grund av externa störningar osv. Det anges i Denscombe (2016) att transkribera kan vara 
mödosamt samtidigt som det är då som forskaren kommer i närkontakt med insamlade 
data. Att skriva ut intervjuerna väcker så att säga intervjutillfället till liv igen. En 
transkribering är också lättare att hantera vid arbete med resultat och analys istället för 
ljudupptagningen i sin ursprungliga form. (Denscombe, 2016) Under arbetet med att 
skriva ner intervjusamtalen fick jag en större förståelse för arbetet och kunde lättare 
koppla ihop de olika avsnitten med varandra i tanke och sedermera i ord. 

Intervjupersonerna har avidentifierats genom fingerade namn och det förekommer inte 
uppgifter som kan röja deras identitet. Jag har fått ta ställning till om vissa uppgifter som 
kan ses som intressanta rent faktamässigt har kunnat tas med eller inte. Den enskilda 
intervjupersonens situation har tagits i aspekt varför fakta kring de som intervjuats kan 
variera. Min bedömning har varit att fakta som utelämnats inte påverkar själva studiens 
resultat. Det viktigaste har varit att värna deras rätt till konfidentialitet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Intervjuerna delades sedan upp i temakategorier för underlättande av 
tolkning och skrivande av resultat samt analys.  

4.5. Forskningsetiska överväganden  
Initialt och fram till dess att själva intervjutillfällena tog vid har jag tagit del av, läst och 
skaffat mig viktig kunskap om de forskningsetiska principerna och moraliska frågor som 
bör och ska genomsyra forskning. Insamlandet har skett via Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) samt via God forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2011 & 2017). Syftet har varit att få en god inblick i vad den som 
ansvarig för ett examensarbete bör beakta i kontakt med informanter och hur planeringen 
av ett projekt bör förlöpa.  
 
I God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) anges viktiga principer som alla forskare bör 
följa vilka handlar om: ärlighet, tillförlitlighet, objektivitet, opartiskhet och oberoende, 
öppen kommunikation, skyldighet att värna forskningspersonernas intressen, rättvisa och 
skyldighet att ta hand om nästa generation forskare. Informanten ska också skyddas från 
skada och kränkning. I de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) anges att 
fyra huvudkrav ska uppfyllas. De är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjande kravet.  
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Vid de externa kontakterna har jag varit öppen med vad själva arbetet och undersökningen 
ska handla om. Information har getts om övergripande syfte, aktuella forskningsfrågor, 
informanternas roll i studien, hur den ska genomföras och aktuella villkor vid samtycke 
till intervju. Informationen har presenterats muntligt vid telefonkontakt (till vissa delar), 
skriftligt på sociala medier och i informationsbrev som skickats ut via mailkontakt och 
messenger. Se bilaga tre. Då intervjuer har skett med tre olika kategorier av informanter 
har tre olika informationsbrev färdigställts. Ett samlat informationsbrev presenteras som 
bilaga med den information som varierar beroende på informantkategori (gulmarkerade 
stycken).  
 
Samtycke har konsekvent inhämtas hos informanterna och finns dokumenterade på 
ljudinspelning. Alla uppgifter som kommit in kommer endast att användas i 
forskningsändamål och uppgifterna får inte användas eller utlånas för kommersiellt, eller 
andra icke vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Det finns inga finansiella medel involverade i examensarbetet. Däremot är det viktigt att 
jag funderar över hur mitt stora intresse för forskningsämnet kan påverka kontakten med 
informanterna. På det stora hela har studien kunnat fortlöpa utan större influens men 
någon absolut garanti för påverkan kan inte ges. Min medvetenhet för frågan minskar 
dock risken för influens eftersom tanken fanns närvarande vid intervjuerna. 
 
Själva ämnet medicinsk studie- och yrkesvägledning med fokus på allergiska sjukdomar 
kan för vissa informanter eventuellt vara känsligt i och med personliga erfarenheter och 
relation till arbetsgivare med mer. En medvetenhet kring att inte ställa 
integritetskränkande frågor och frågor som kan väcka anstöt på annat vis har funnits med.  
 
Med alla de åtgärder som vidtagits i planeringen och genomförandet av examensarbetet 
anser jag mig uppfylla de principer som anses viktiga vid all typ av forskning som anges i 
Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) samt God forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2011 & 2017). 
 

5. Resultat  
Sju informanter har intervjuats, tre med allergiska sjukdomar, tre studie- och 
yrkesvägledare samt en representant på Centrum för arbets – och miljömedicin i 
Stockholms läns landsting (CAMM). Nedan följer en presentation av samtliga informanter 
med fingerade namn.  
 
Informanterna med allergiska sjukdomar är mellan 35 – 52 år. Samtliga har mer än en 
allergisk sjukdom. Vissa av dem reagerar under pollensäsongen även på vissa matvaror, 
pälsdjur, rök och starka dofter som de vanligtvis inte reagerar på under andra delar av året. 
En medicinerar året om, en endast med ögondroppar vid behov medan den tredje 
medicinerar under delar av året. Två av dem fick besvär med pollenallergi och 
korsallergier under tonårstiden/tidig vuxen ålder och en av dem under barndomen. Övriga 
allergiska besvär debuterade i barndomen och tonårsåldern. Samtliga informanter har en 
akademisk examen men de har alla arbetat eller arbetar i mer praktiska yrken. D.v.s. yrken 
med hantverksmoment, omvårdnad och yrken med arbetsmoment utomhus. 
 

Informant 
med allergisk sjukdom Förekommande allergiska sjukdomar: 

Gudrun Rinit, pollenallergier och födoämnesintolerans/korsallergier. 
Tarek Pollenallergier, pälsdjursallergier och eksem. 

Hanna Pollenallergier, födoämnes- korsallergier/intolerans samt 
histaminintolerans. 
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Samtliga studie- och yrkesvägledare har gått behörighetsgivande universitetsutbildning till 
vägledare. De har arbetat mellan fyra och arton år. Alla är anställa på 100 procent och två 
av dem arbetar i grundskola och en inom ett kompletterande företag till 
Arbetsförmedlingen. De är verksamma på skilda platser i Sverige.  
 

Informant 
vägledare: 

Fördelning snäv och 
vid vägledning Arbetsbelastning Erfarenhet och kunskap 

kring allergiska sjukdomar 

Sara 

Cirka 20 procent vid 
och 80 procent snäv. 
Prioriterar enskilda 
vägledningssamtal 
där hon upplever 
störst behov finns. 
 

Styr själv sitt arbete. 
Upplever balans i 
arbetsbelastning men 
sänker ambitionsnivån för 
att hinna med. Ansvar för 
F-9. Cirka 270 elever i 
högstadiet. 

Nej, ingen alls. 

Hillevi Cirka 60 procent vid 
och 40 procent snäv. 

Styr själv sitt arbete och 
hinner det hon ska. 

Ja via familjekonstellation 
och tidigare professionell 
yrkeserfarenhet. 

Marianne En väldig mix. Mer 
vid än snäv. 

Styr själv sitt arbete. 
Uppger att hon kan arbeta 
hur mycket som helst men 
tar sig ledig tid. Ansvar för 
F-9. Cirka 290 elever i 
högstadiet. 

Ja. Har själv allergiska 
sjukdomar. 

 
Informanten som är representant för CAMM har mångårig, gedigen yrkeserfarenhet inom 
vårdyrket/samordning och är även forskare. Hennes tjänst är mångfacetterad och innefattar 
olika projekt och uppdrag. Hon har fått namnet Camilla. 

5.1. Upplevelser och strategier kring de allergiska sjukdomarna i det dagliga livet – 
individrelaterat 
Alla tre informanter med allergiska sjukdomar redogör för att pollensäsongen är en svår 
tid för dem i varierande omfattning. Tarek och Gudrun beskriver hur de båda vid tillfällen 
varit tvungna att ställa in lopp under högsäsongen då pollenhalten varit för hög. Gudrun 
och Hanna som förefaller ha mer kraftiga besvär har också fått avstå från evenemang 
utomhus under pollensäsongen, Hanna säger i princip nej till alla utomhusaktiviteter och 
undviker aktiviteter som inbegriper matintag. Hon beskriver vidare att perioden mellan 
framför allt mars-juli är otroligt intensiv och att sjukdomen känns som ”otroligt 
handikappande”. De olika besvär som informanterna delger är: väldigt kraftig trötthet, 
hjärndimma, koncentrationssvårigheter, ont i kroppen, svårigheter att hålla sig vaken och 
psykiska symtom som nedstämdhet och oro. De psykiska besvären kan bland annat bestå i 
att som en informant uttryckte det: ”… man blir lätt orolig över att man ska exponeras 
över det man är allergisk mot, vilket gör att man själv begränsar sig…” Just 
begränsningen talade de alla om. Utöver dessa symtom tillkommer också de fysiska 
besvären som bland annat rinit. ”… snoret rinner, ögonen är blöta och geggiga.” Deras 
andra allergiska sjukdomar gör att de kan ha besvär och behöver förhålla sig till sina 
sjukdomar på mer dagligt basis. ”Har besvär av eksemet ibland.” Samt ”… det är mycket 
jag inte kan äta… jag får hålla mig från det som jag reagerar på annars blir allting 
värre.” Oavsett om sjukdomarna påverkar dem i olika omfattning så handlar det om 
påverkan på social, arbetsmässig och privat karaktär. 
 
Deras strategier för att hantera sina sjukdomar varierar en del och några har nämnts ovan 
men de nämner också alla tre att medicinering är viktig, även om Tarek i sort sett endast 
använder ögondroppar. Hanna använder som hon uttrycker det: “Annars ta otroligt mycket 
medicin, egentligen mer än tillåtet”. Andra vägar är bland annat att vara noga med att 
rengöra ansikte och kropp på daglig basis, ibland flera gånger per dag, inte vädra, undvika 
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parfymerade produkter, undvika hushåll med pälsdjur, laborera sig fram med mat och 
stanna hemma från arbetsplatsen.  

5.2. Upplevelser i arbetslivet och vid studier 
Gudrun, Tarek och Hanna har alla tre berättat om händelser eller upplevelser där de 
allergiska sjukdomarna påverkat dem, mestadels när det gäller arbetslivet. Ingen anger att 
de har varit tvungna att byta eller hoppa av studier. Själva studiepåverkan har istället 
handlat om oro över fysisk nedsättning i att orka med att vara närvarande, koncentrera sig 
eller klara av att göra uppgifter till deadlines på grund av kraftig trötthet m.m. ”Man får 
jobba hårdare för att hänga med.” Tarek angav att lärare han stött på inte direkt haft 
någon förståelse för om man skulle behöva lämna in uppgifter senare. 
 
I arbetslivet har uppgifterna eller arbetsmomenten inte varit lämpliga i relation till deras 
besvär. Det har rört sig om att bli utsatt för rök, både hos brukare och kollegor, behöva 
närvara vid utomhusaktiviteter eller besöka hushåll med pälsdjur. Endast en av dem har 
egentligen varit mer öppen med sina besvär och meddelat begränsningar i att utföra vissa 
arbetsuppgifter. Responsen har då från arbetsplatsen, som hen uttrycker det varit, 
”förvånansvärt sjyssta”. Att de kunde sorterat bort hen på grund av allergierna men inte 
gjorde det. Samma informant uttrycker också att: ”Jag har aldrig varit sådär jobbig 
heller, jag har bjudit till.” Anledningen till att informanterna inte har uttryckt behov för 
anpassning handlar om osäkerhet i vad arbetsgivaren skulle kunna anpassa och att det 
hade varit mer hjälpsamt med chefer som förstår att allergier är ett stort problem. Så att 
”… det blir mindre skam och skuldbelagt.” Två av dem uppger att de inte har avstått från 
något arbete medan en av dem säger att hen har låtit bli att söka arbeten där det redan i 
annonser står angivet om arbetsuppgifter inte är förenliga med de allergiska sjukdomarna. 
”Det skulle bli för svårt helt enkelt.” Tarek som har besvär med eksem fick i ett tidigare 
yrke inom omsorg, med rutiner för handtvätt, uppblossande eksem. Gudrun och Hanna har 
vid ett flertal tillfällen, nu eller tidigare fått vara hemma i sjukfrånvaro på grund av besvär. 
Hanna uppgav att det var enklare att vara hemma under skoltiden på grund av mer 
förståelse än nu när hon är avlönad.  

5.3. Strategier för att hantera de allergiska sjukdomarna och upplevelser i det dagliga 
livet – omgivningsrelaterat 
Gudrun beskriver att det kan vara svårt att förhålla sig till omgivningen som förväntar sig 
att man ska vara ”pigg, alert och kunna tänka klart” och fullfölja sina arbetsuppgifter 
under pollensäsongen, vilket oftast inte går. Alla tre uttrycker svårigheter i att det finns 
ganska mycket okunskap hos individer som inte har allergiska sjukdomar. Att det kan vara 
svårt för dessa personer att veta hur allergierna faktiskt påverkar individer både fysiskt och 
psykiskt. ”Det är först om ögonen sväller upp, du får svårt att andas eller har astma 
liknande problem som det märks. Då finns en större förståelse.” De uttrycker på olika sätt 
men med samma innebörd att: ”… men det är lite att man bli lite förlöjligad om man 
skulle ta upp det som ett stort problem.” Att man som allergisk skulle vara ”lite tramsig”. 
Hanna uttrycker en svårighet att få kollegorna förstående för hur själva systemkollapsen 
hon upplever faktiskt är. För ”… hur förklarar man det, man står ju på benen och man är 
på jobbet.” 
 
Som stöd till varför man inte lyft frågan till sin arbetsgivare rent personligt kring sina egna 
allergiska sjukdomar hänvisas till att frågor kring allergier lyfts på personalmöten då flera 
upplever besvär. Tyvärr uttrycker den informant som berättade om detta att även om 
ledningen ger stöd så följs inte rutiner och regler av kollegor. Andra strategier, utöver de 
ovan nämnda är att man inte säger sig ha dolt sina sjukdomar utan mer ignorerat dem i 
syfte att kunna vara social samt inte missa viktiga evenemang såsom bröllopsfester och 
dylikt. Samtidigt kan det vara begränsande att umgås i sociala sammanhang, inte något 
alla ger uttryck för men som Hanna säger: ”… är så otroligt begränsad… även om jag 
skulle kunna äta någonting så blir man ett besvär hela tiden. Människor tittar på en hela 
tiden och, vad fasiken bara ät en bit lax, drick ett glas vin eller vad det nu är. Ja, så att det 
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är man blir lite grann som en social paria.” En informant utrycker det att hen inte har 
försökt dölja sina sjukdomar men pratar helt enkelt inte om dem, även om de tar upp hela 
hens existens. För att inte vara en ”gnäll-pelle liksom.” För vem vill ”prata om luftburna 
allergener dagarna i ända?” En annan informant har låtit bli att ta upp sina sjukdomar 
under anställningsintervjuer av rädsla för att bli bortsorterad. 

5.4. Informanterna med allergiska sjukdomar- förekomst av studie – och 
yrkesvägledning och påverkande aspekter vid karriärval  
Ingen av de tre informanterna med allergiska sjukdomar har fått någon vägledning av 
medicinsk karaktär. Två av dem har aldrig hört talas om begreppet. Däremot har de 
samtliga haft studie- och yrkesvägledning under skoltiden, i varierande omfattning, vilket 
avser alltifrån grundskola, gymnasium och upp till Komvux. Ingen av dem har fått någon 
vid vägledning kring karriärval. Däremot har det förekommit enskilda samtal, eventuellt 
uppföljningssamtal samt studiebesök, i ett av fallen. Hur stor nytta vägledningen varit till 
varierar. Två av dem uppger att det egentligen inte var till någon hjälp, en av dem uppger 
att samtalet var högst rutinartat och snabb avhandlat, en annan att omgivningen var mer 
hjälpsam. 
 
Varken Gudrun, Hanna eller Tarek uppger att de har tagit någon hänsyn till sina allergier 
vid karriärval. Två av dem nämner tillfälligheter och att halka in på yrken på 
”bananskal”. Däremot anger en av dem att i och med sitt arbete inom pedagogisk omsorg 
med krav på att kunna arbeta även utomhus, så skulle endast säsongsarbete kunna vara 
värre egentligen. Kring frågan på om mer kunskap kring de allergiska sjukdomarna hade 
kunnat leda till andra karriärval svarar de alla lite tvetydigt enligt min uppfattning.  
 

”När man är så pass ung vet jag inte om man tar till sig information, eller 
det kanske man gör men man besitter inte den mogenheten heller var 
gränserna går för sig själv och från arbetsgivaren men… ja, det hade jag 
nog kunnat.” (Gudrun) 

 
”Ja, men ambitionerna var viktigare att få en utbildning som matchade det. 
Som sagt, när man väl väljer så är min erfarenhet att man kanske inte sätter 
sin hälsa först utan man har en dröm, en vision och det är det man fokuserar 
på. Hade varit bra om en vägledare kunnat stoppa en lite eller råda 
åtminstone. Vet inte i mitt fall, hade inte gett någon effekt alls.” Samt ”I mitt 
fall är jag för envis så jag vet inte om några råd hade hjälpt.” (Hanna) 

 
”Nej. Jag har nog bara själv sorterat bort de yrkena helt omedvetet, jag har 
aldrig tänkt tanken att jag skulle jobba med någonting som jag är allergisk 
mot. Tanken har aldrig slagit mig att bli trädgårdsmästare liksom.… det är 
inte omöjligt att jag hade tyckt det var kul att vara trädgårdsmästare. … jag 
kan inte heller med säkerhet säga att det är därför jag sorterat bort det men 
jag tror att jag någonstans i mitt undermedvetna har gjort det. Tror dock 
inte vägledning hade hjälpt. Jag hade nog velat någonting annat ändå”. 
Tarek kommer också med en intressant tanke kring medvetenhet kring 
karriärval och de allergiska sjukdomarna: ”Jag kan ha sorterat bort ett yrke 
utan att tänka på det själv.” (Tarek) 

5.5. Vägledarnas kunskap kring medicinsk studie- och yrkesvägledning 
Ingen av de tre vägledarna har gått någon utbildning och lärt sig om medicinsk vägledning 
men Marianne uppger att hon känner till begreppet sedan några år och att hennes 
universitet tidigare hade en valbar kurs kring ämnet. De hämtar alla istället information 
och kunskap via nätet, Sara och Marianne uppger att det inte minst sker via CAMM och 
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deras rapporter9. Hillevi hämtar också mycket via tidigare kollegor och sin gedigna 
tidigare yrkeserfarenhet och ”pillar” själv alltid in det någonstans. Sara uppger att hon i 
grund och botten vet väldigt lite men fick sitt intresse för frågan utifrån att hon började 
läsa på. Hon fick först nys om rapporterna från sin rektor. Hon hämtar också mycket 
kunskap från skolsköterskan på skolan. De uppgav alla att de gärna skulle vilja lära sig 
mer, att också få möjlighet att gå någon utbildning, kurs eller att helt enkelt få möjlighet 
att repetera tidigare kunskapsinhämtning. 

5.6. Vägledarnas praktiska arbete, riktlinjer och medvetenhet kring medicinsk studie 
– och yrkesvägledning 
Hillevi, Sara och Marianne arbetar inte riktigt på samma sätt kring att föra ut medicinsk 
vägledning vilket till stor del beror på olika förutsättningar. 
 
Det arbete som förekommer handlar om att en vägledare använder sig en del av webbsidan 
www.jobbafrisk.se10 där det bland annat finns en informationsfilm som hon visar upp. 
Den strukturerade tiden som läggs ner är inte så omfattande utan det blir mest aktuellt när 
frågan dyker upp. Därmed finns det inga direkta riktlinjer upparbetade men viss struktur 
förekommer i och med att hon lägger upp information till klasserna och vårdnadshavare. 
Den information hon ger handlar om att förklara risker och om hur exponering i yrket kan 
påverka. Ibland förekommer också samarbete med skolsköterskan. Hon anser sig ha en 
medvetenhet kring frågan och använder sig av den vid behov. Däremot anger hon vidare 
att ”… det är inte alltid jag kommer ihåg att fråga om de har besvär… det tänker man inte 
alltid på. Ibland när det framkommer så tar man den diskussionen.”  
 
En annan vägledare uppger också att det saknas riktlinjer förutom de hon själv gör upp. 
Arbetet går ut på att tala om arbete, drömmar och medicinska hinder. Diskutera och prata 
kring alternativ, riskfaktorer och vad man kan göra för att undvika eller minimera risker. 
”Det finns ingen anledning att heja på någon som vill bli frisör men dels kanske har 
problem med rygg och sina händer. Jag säger inte att de inte kan men man får tala om 
vad som gäller.” Frågor kring astma och allergier tar hon regelbundet upp.  
 
Den tredje vägledaren har upparbetade riktlinjer på sin arbetsplats vilka också finns 
implementerade i kommunen. I riktlinjerna anges både vägledarens och skolsköterskans 
roll vid medicinsk vägledning. Hon pratar kring intressen, frisk- och risktänk och frågar 
alltid om eleverna ser något hinder med sitt framtida yrkesval utifrån hälsoaspekter. Om 
eleven har några medicinska begränsningar talar hon om yrken, vad man komma i kontakt 
med, hur det kan fungera och så diskuterar de vidare tillsammans, hon uppger att så ”… 
spinner eleverna ofta själva vidare…” och så pratar de kring det. Hon kan också hänvisa 
dem till skolsköterskan för medicinsk rådgivning. På arbetsplatsen finns ett färdigt årshjul 
för olika uppgifter och tidpunkter för när de ska ske. Medicinsk vägledning sker rent 
generellt på hösten, vid omval m.m. Vänligen se under avsnittet med ”Vägledarnas del av 
elevhälsan och samarbetsmöjligheter med skolsköterska” för komplettering kring 
årshjulet. 

5.7. Vägledarnas del av elevhälsan och samarbetsmöjligheter med skolsköterska 
För att fortsätta direkt med vägledaren som har ett upparbetat årshjul på arbetsplatsen så 
finns det ett tätt samarbete med skolsköterskan på skolan och de arbetar tillsammans kring 
medicinsk vägledning. Dels i och med det jag tidigare nämnt och dels i att de håller i ett 
gemensamt föräldramöte där skolsköterskan presenterar medicinsk vägledning. Efter det 
första karriärvalet sammanställer vägledaren listor på valen och lämnar vidare till 
                                                      
9 Arbetsskaderisker i yrken efter yrkesförberedande gymnasieprogram och Skolans 
insatser för en hälsosam yrkesdebut- en kartläggning, som jag tidigare refererat till. 
10 Jobba frisk är en sida som handlar om yrkesval, astma och eksem. Sidan är till för 
personer som ska göra karriärval. Även vägledare och skolhälsovård samt vårdnadshavare 
kan läsa om viktiga aspekter. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2018) 



 

 21 

skolsköterskan, som kollar av i journalerna kring eventuella begränsningar och därefter tar 
de vid behov valen vidare. Skolsköterskan hämtar då in samtycke från vårdnadshavare, 
delger information med vägledaren och sedan för de diskussioner tillsammans. De bjuder 
då också regelbundet in både elever och vårdnadshavare till möte. Vägledaren och 
skolsköterskan har möjlighet att träffas alla dagar i veckan på skolan om så skulle behövas 
och vägledaren är en del av elevhälsan och deltar regelbundet varje vecka i dessa möten. 
Skolsköterskan sägs utgöra ett viktigt och bra bollplank kring medicinsk vägledning. 
 
En vägledare har av naturliga orsaker inga möjligheter till samarbete med skolsköterska då 
någon sådan inte är anställd på hennes arbetsplats.  
 
Den första vägledaren är även hon en del av elevhälsan och deltar så mycket hon kan. Hon 
talar ibland med skolsköterskan och de arbetar på att utveckla samarbetet. Tanken är att 
den förebyggande verksamheten ska utökas och att skolsköterskan ska mer ut i klasserna 
och tala. De har möjlighet till regelbundet samarbete/sammankomster genom hur deras 
tjänster är inrättade på arbetsplatsen.  

5.8. Vägledarnas övriga samarbetsmöjligheter, utbildning och kompetensutveckling 
Marianne har genom sin erfarenhet ett ganska stort nätverk liksom Sara. De ingår båda i 
flera olika nätverk och tycker det fungerar bra, förutom gällande arbetet kring medicinsk 
vägledning. Marianne uppger att övrigt arbete har startats upp på vissa håll och att de 
försöker utarbeta fler riktlinjer men att de externa kontakterna gällande ämnet inte finns. 
Sara uppger att arbetet inte har kommit till skott ännu och att i kontakt med andra studie- 
och yrkesvägledare är frågan lite ljummen. De anger båda två att tjänsteutformning 
påverkar möjligheterna till mer arbete med frågan och samarbete. Sara och Marianne 
försöker få till mer vägledning i klassrummen med hjälp av lärare vilket fungerar olika 
beroende på lärare och ämne. Hillevi har inga möjligheter genom tjänstens utformning av 
att ha övriga samarbetsmöjligheter.  
 
Stöttning från ledningen har alla tre men en vägledare uttrycker det vidare med att ”Stöd 
och stöd, jag har förtroende i att jag gör mitt jobb men stöd vet jag inte riktigt, de låter 
mig göra mitt, så är det väl mer eller mindre. Det är ingen som frågar eller kollar upp.” 
En annan vägledare utrycker sig mer allmänt kring vägledningsfrågor. Hon anser att 
personal på skolan är engagerade och bryr sig om och vill ta reda på mer.  
 
Någon utbildning eller kompetensutveckling är inte aktuellt för någon av dem om de inte 
tar tag i det själva. De uppger att det också handlar om en pengafråga.  

5.9. Arbetet på CAMM, samarbetsmöjligheter och påverkan för medvetenhet  
CAMM har ett bland annat ett allergipreventivt uppdrag med patientmottagning och 
arbetsplatsen är uppdelad i olika enheter. De arbetar som jag tidigare tagit upp gentemot 
Stockholms läns landsting. Projektet Hälsosam Yrkesdebut som mynnat ut i de två 
rapporterna jag refererat till handlar mycket om att utbilda i skolor och förskolor gällande 
allergiska sjukdomar. Anledningen är att man via patientmottagningen under en tid 
upptäckt att många unga sökte sig dit med besvär, en del redan under utbildningstiden. Då 
ville personal på CAMM undersöka orsakerna.  
 
Camilla arbetar mycket med kunskaps- och informationsspridning externt på skolor och 
internt inom vården. Upplysning behöver ske till både individer som riskerar eller redan 
har allergiska sjukdomar men också till arbetsgivare. Många har allergiska sjukdomar som 
kan påverka deras funktionsförmåga på arbetsplatsen och då behöver arbetsgivare mer 
kunskap. Personal på CAMM är ute på arbetsplatser och pratar om arbetsmiljö och 
relaterade frågor.  
CAMM har tillsammans med övriga arbets- och miljömedicinska kliniker nyligen påbörjat 
ett samarbete kring att få till stånd ett nätverk. De ser ett behov i att samverka tillsammans 
för att sprida kunskapen kring bland annat medicinsk vägledning. Detta bekräftas i de 
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mailkontakter jag haft med flera representanter för andra arbets- och miljömedicinska 
kliniker. Arbets- och miljömedicinskt centrum, AMM Syd (som servar Skåne, Blekinge, 
Kronobergs län samt södra Halland), AMM Uppsala, AMM i Örebro samt AMM i 
Norrland har alla svarat att de har antingen har eller planerar riktade utbildningsinsatser 
gällande medicinsk studie- och yrkesvägledning för både allergiska sjukdomar och andra 
påverkande faktorer. Övriga arbets- och miljömedicinska kliniker har jag inte fått något 
svar ifrån. 

5.10. Medicinsk vägledning och karriärval för individer med allergiska sjukdomar – 
viktiga aspekter  
De tre individerna med allergiska sjukdomar, Hanna, Gudrun och Tarek har lite olika 
ingångspunkter. Gudrun talar om vikten att prata om sjukdomarna och att möta 
okunskapen med sin egen berättelse. Det finns inte något annat sätt att få förståelse på 
varför man inte fungerar optimalt än att våga vara öppen och ställa krav. Hanna talar om 
funktionsförmåga och vikten av att titta på din egen sjukfrånvaro, försök hitta mönster och 
koppla mönstren till antingen miljöfaktorer eller andra specifika förutsättningar. Att inte 
söka yrken som faller inom den klargjorda kartläggningen. Tarek talar om att det är viktigt 
att folk blir medvetna om sina egna omedvetna val då individer sorterar bort på egen hand 
om de inte får vägledning.  
 
Vägledarna talar också mycket om vikten av att medvetandegöra eleverna. Så att de kan ta 
upp frågan själva, kunna tänka kring alternativ och hur man skyddar sig. De tre vägledarna 
har dock lite skilda meningar kring medvetenheten hos elever, deltagare och individer med 
allergiska sjukdomar. Marianne uppger att elevernas medvetenhet om de tidigare haft 
besvär som försvunnit inte är så god. ”Ja… elever som är superallergiska och så säger de 
att de ska bli hårfrisörer, då frågar man hur tänker de då.” Hon uppger att del lyssnar och 
andra inte. De har bestämt sig i alla fall. Marianne tycker att man ska informera, inte 
förbjuda men samtidigt kanske försiktigt avråda om det inte är det bästa valet utifrån den 
situation som eleven befinner sig i. 
 
Sara anger att hon tycker att många av eleverna är ganska medvetna om sina allergier, i 
alla fall de med svårare symtom av sina sjukdomar. Däremot uppger hon att eleverna inte 
alltid tänker i hälsobanor. Hon talar mycket om vikten av att veta sina rättigheter och 
skyldigheter. Hillevi är också hon inne på att individer med allergiska sjukdomar behöver 
veta vad man kan göra för att jobba med ett visst yrke. För att det inte ska bli ett hinder, 
för att kunna övervinna hinder eller för att lära sig att tänka i andra banor. Hon uppger att 
många individer med allergiska sjukdomar tyvärr förnekar sina besvär. 
 
Camilla som professionell representant säger att individer behöver tänka på de aktuella 
sjukdomarna. Framför allt att prata kring vilka yrken de ska undvika, utifrån deras 
individuella utgångspunkt. Vid eksem ska man till exempel inte välja våtyrken. Personer 
med pollenallergier behöver ta sin medicinering, klimatet ändras och pollensäsongen 
förlängs. Därför är det viktigt som också Gudrun nämnde att vara öppen gentemot 
arbetsgivare med hur det ligger till. Camilla lyfter fram att även om det säkert inte är lätt 
att vara öppen gentemot sin arbetsgivare alla gånger så är det värre att gå omkring och må 
dåligt och bli sämre och sämre. Man ska också tänka efter före man väljer ett yrke om man 
redan har mycket besvär.  

5.11. Behov av att utveckla frågor kring medicinsk studie- och yrkesvägledning samt 
konsekvenser vid utebliven vägledning 
Camilla uppger att de på CAMM tyvärr har sett exempel på hur skolor pga. skolpengen 
försöker behålla elever trots deras besvär. Att man istället försöker anpassa så att eleverna 
slipper göra vissa moment.  
Frågan Camilla ställer sig är hur det blir sen när de kommer ut i arbetslivet? ”Jag tror inte 
det är lätt att få jobb då.” Hon uppger att det inte är lätt att ge råd på anpassningar även 
om det kan gå. Det viktiga anser hon är att förebygga, för har man kunskap om ett yrke 
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kan man lättare klara sig. Det finns ett stort behov att utveckla frågorna då det råder en 
ganska stor brist på information om risker, val och skyddsåtgärder ute på skolorna. 
Camilla märker också glädjande nog att det finns intresse för frågan, inte minst hos 
vägledare men också hos skolsköterskor.  
 
Precis som informanterna med allergiska sjukdomar uttryckte sig kring kunskapen om 
allergiska sjukdomar så säger även två av vägledarna att ”Är man inte allergisk själv, inte 
stött på det, då har man en ganska stor okunskap och tänker inte ens på det tror jag.” 
Samt ”Är man inte själv allergiker eller lever med någon som är det och har det i sin 
närhet, då tror jag inte att man har så bra koll på det generellt…” Åsikterna är således 
väldigt lika, oavsett om det gäller individer med allergiska sjukdomar eller vägledare, 
kring synen på allergiska sjukdomar och medvetenheten kring dem.  
 
Vägledarna uppger att frågan om medicinsk vägledning behöver tas in på studie- och 
yrkesvägledarutbildningarna, något Camilla också är tydlig med och en vägledare 
uttrycker också behovet av att prata kring medicinska frågor även på lärarutbildningen. 
Syftet som anges är bland annat att allergier är ett växande problem, att det är viktigt att 
lära sig mer om ämnet för att inte vara beroende av andras kunskap utan kunna lita till sin 
egen och att alla vägledare behöver baskunskap om medicinsk vägledning. Som en av 
vägledarna uttrycker det ”jag tror jag själv behöver mer kunskap för att kunna svara på 
frågan.”  
 
CAMM har visst samarbete med Stockholms universitet gällande en valbar kurs kring 
medicinsk vägledning. De vill dock helst att det läggs in permanent inom programmet. 
Camilla uppger samtidigt att kunskapen och behovet finns för att utöka kunskapen också 
hos allergisjuksköterskor, skolsköterskor och läkare.  
 
Tyvärr ser vägledarna också att utformningen av vägledningstjänster påverkar hur man ser 
på möjligheter att genomföra medicinsk vägledning. Det kan bli en fråga om skillnad 
mellan teori och praktik som en vägledare sade. Det handlar egentligen om att alla ska 
göra samma men sen blir det skillnad. Tyvärr är inte alltid heller rektorer de mest kunniga 
fortsätter hon. ”Vägledningsfrågor är inte deras huvudämne om man säger så. Därför 
varierar det. Men som sagt…” En annan av vägledarna säger att: ”Man ska ha tid att 
tänka och vara eftertänksam också.” 
 
Camilla uppger att konsekvenserna för utebliven vägledning blir märkbara för både 
samhälle och individ. Det kostar, psykiskt, socialt och ekonomiskt. Individer kanske inte 
kan vara kvar i sitt yrke, man får byta, alla symtomen individerna får, ökad medicinering 
osv. Det blir en mycket sämre livskvalitet för individen. 

5.12. Vad studie- och yrkesvägledare bör informera om vid medicinsk vägledning till 
individer med allergiska sjukdomar  
Individerna med allergiska sjukdomar uppger att vägledare bör ta reda på om det 
föreligger några medicinska aspekter för karriärfrågor. Frågan som behövs ställas är: ”Är 
du allergisk mot någonting?” Ett visat intresse för individen de möter och de allergiska 
sjukdomarna som individen har, behövs. Perspektiven behöver vidgas till flera yrken inom 
samma sfär om personen inte kan arbeta i ett specifikt yrke men kanske i andra 
närliggande. Individer behöver veta om alternativ finns. ”Man kan faktiskt gå miste om 
någonting i viktig information om vad man som elev kan begränsas av.” Just frågan kring 
att arbeta med närliggande yrken utifrån intresseområde är något som också vägledare 
Sara och Hillevi tog upp.  
 
 
I övrigt återkommer de flesta till frågan kring att prata om och skapa medvetenhet för vad 
som gäller. Vilka branscher som är mer lämpade eller olämpliga vid vissa besvär samt 
skyldigheter och rättigheter på arbetsmarknaden. Samtidigt tog de upp att det är bra att få 
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veta vad man ska tänka på gällande önskemål och krav hos själva arbetsgivarna som 
arbetstagare. Att få stöttning och vägledning i hur man kan tänka kring kognitiva 
nedsättningar och hur de kan hanteras samt att försöka komma runt svårigheter, även om 
man gärna vill ha ett yrke som kanske är mer olämpligt. Att då uttömma alla resurser och 
byta om det inte fungerar. Frågan gäller också medvetenhet kring möjligheter till 
anpassning av arbetsplatser. 
 
Camilla uppger att elever har rätt att få veta, om risk- och friskfaktorer, sen är det upp till 
dem och föräldrarna kring valet. I det fall, vilket förekommer, att elever på de teoretiska 
gymnasieprogrammen vill byta till yrkesinriktade program är det viktigt att även de 
informeras kring medicinska frågor och karriärval. 

5.13. Önskvärd medicinsk studie- och yrkesvägledning för hållbara val  
Här presenteras svaren samlat från de intervjuade studie- och yrkesvägledarna samt 
Camilla som är representant från CAMM. Vissa av de önskvärda scenarierna finns redan 
hos någon av vägledarna/arbetsplatserna och kan då ses som ett tecken på att vägledarna, 
strävar åt samma håll.  
 

x Informera tidigt i högstadiet, även på föräldramöten. Då är flest vårdnadshavare 
intresserade. Visa även informationsfilmer från till exempel webbsidan jobbafrisk. 
Ge handfast medicinsk vägledning med information och repetition. Utveckla 
frågor kring rättigheter och skyldigheter. 
 

x Starta helst med medicinsk vägledning på lågstadiet. Samtala med elever på deras 
egen nivå för att den röda tråden kring hälsoaspekter ska finnas med under hela 
skolgången.  

 
x Involvera vägledare i elevhälsan för utökade samarbetsmöjligheter vilket främjar 

frågan kring hållbara val. Se till att frågor kring medicinsk vägledning finns med 
som standardfråga i vägledningssamtal. 

 
x Effektivisera processen i kontakt med vårdnadshavare och elever. Skolsköterskan 

kan göra en genomgång av journaler och screena dem för allergiska sjukdomar, 
markera, hämta samtycke och underlätta valprocessen och spara tid.  

 
x Knyt arbetsgivare närmre till vägledningsområdet. Information och 

kunskapsdelning behöver gå åt två håll. Utöka även kunskapen på andra arenor. 
Statliga myndigheter, omställningsorganisationer, forum för asylsökande m.m. 
måste kunna ge deltagare och sökande kvalificerad och rätt hjälp. 

 
x Baka in ämnet medicinsk vägledning på universitetsprogrammen, främst på studie- 

och yrkesvägledarprogrammen.  
 
Som en vägledare uttryckte sig: ”under en föreläsning hade vi någon föreläsare som 
nämnde medicinsk vägledning i typ fem minuter, det var allt. Jag tror att kunskapen hos 
vägledarna är alldeles för liten kring medicinsk vägledning och allergiska sjukdomar.” 

 
Camilla uppger att det nyligen inledda samverkansarbetet som startats upp hos de arbets- 
och miljömedicinska klinikerna är viktigt, inte minst för att kunna påverka de aktuella 
universiteten att utöka programmen med medicinsk vägledning. ”Är vi många som trycker 
på är det lättare att få till stånd en förändring”. Hon uppger att elever behöver få med sig 
kunskapen om hur medicinska faktorer kan påverka i arbetslivet och att den kunskapen 
bäst förmedlas av vägledare. Därför är det jätteviktigt att universiteten hänger på. Det går 
att bygga in mycket av sätten att samarbeta på inom skolvärlden och i övrigt genom 
utbildningarna på universiteten.  
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I mailkontakt med representanter för de tre universitet som har studie- och 
yrkesvägledarutbildning framkommer att Umeå universitet inte har någon medicinsk 
studie- och yrkesvägledning vid någon kurs på de aktuella programmen. Malmö 
universitet har ingen egen kurs men tar in föreläsare från Arbets- och miljömedicinska 
kliniken AMM Syd. Stockholms universitet har inte någon obligatorisk kurs i medicinsk 
studie- och yrkesvägledning inom programmen men däremot finns, som även Camilla 
nämnt, en valbar kurs med specialister från Karolinska institutet.  

6. Slutsatser och diskussion  
Syftet var att ta reda på hur medicinsk studie- och yrkesvägledning fungerar med fokus på 
individer med allergiska sjukdomar. Att undersöka om det finns specifika hälsofaktorer 
som bör beaktas vid allergiska sjukdomar och karriärval samt konsekvenser vid utebliven 
vägledning. Målet är vidare att föreslå förbättringsområden för medicinsk studie- och 
yrkesvägledning. I detta avsnitt knyts syfte och frågeställningar ihop med min empiri, 
tidigare forskning och litteratur. Frågeställningarna återfinns som rubriker. 

6.1. Hur ser sambandet mellan karriärmöjligheter och hållbart arbetsliv ut, gällande 
allergiska sjukdomar? 
Forskning visar att i Sverige utgör allergiska sjukdomar den största icke- smittsamma 
sjukdomsgruppen hos både unga vuxna och barn och förekomsten av dessa sjukdomar 
ökar världen över. Individer med allergiska sjukdomar har ofta mer än en av sjukdomarna. 
Allergier, astma och eksem är tillstånd som på olika sätt påverkar yrkesval och förmågan 
att klara av vissa yrken. Redan vid val inför fortsatta studier och yrkesinriktningar samt 
vid fortsatt yrkesutövning i redan valt yrke kan möjligheterna påverkas. Likväl som att 
allergiska sjukdomar kan påverka och sänka arbetsförmågan kan individer också ha full 
arbetsförmåga, i vissa fall efter hjälp med anpassningar i arbetet. Sambandet mellan en 
inverkande arbetsmiljö och utveckling av astma, allergi och eksemsjukdomar är därför 
både ett stort och betydelsefullt område. Därför är det viktigt att individernas tillstånd 
diagnosticeras på ett korrekt sätt och att kunskap om arbetsmoment och arbetsmiljöer som 
kan påverka individers hälsa, genom risk- och frisk faktorer i arbetsmiljöer, finns. 
Kunskapen behöver innefatta vilka yrkesområden som utgör högre risker, hur riskerna kan 
minimeras eller allra helst undanröjas, möjliga friskfaktorer och förebyggande åtgärder i 
de olika yrkesalternativen. Individen som ska göra ett val måste få den bakgrund som 
behövs för att göra ett relevant val. (Olofsson & Dufva, 2006 samt Centrum för arbets- 
och miljömedicin, 2014)  
 
I den litteratur jag tagit del av anges också att de ökade krav som ställs i arbetslivet 
samtidigt ökar kraven på optimal medicinsk behandling av astma- och allergipatienter för 
att de ska klara av att göra en fullvärdig arbetsinsats. (Olofsson & Dufva, 2006) I vissa 
studier anges att mellan fem till femton procent av astma som drabbar individer i arbetsför 
ålder orsakas av arbetsmiljöfaktorer. I andra studier anges högre siffror mellan femton till 
trettio procent. I grundskolan har var femte elev haft eller har fortfarande eksem och 
individer med handeksem byter också oftare yrken än individer utan den problematiken. 
(Olofsson & Dufva, 2006) Fler människor med astma och en ökande andel personer med 
högre känslighet för att utveckla astma, träder in i arbetslivet. En möjlig orsak till statistisk 
underdiagnostisering för exponering i arbetslivet hos astmapatienter kan vara att läkare 
saknar medvetenhet och kunskap om arbetsplatsexponering och inte ställer rätt frågor till 
patienter om eventuella samband mellan arbetsliv och astma. (Malmberg, 2001) 
 
Alla som utsätts för riskexponeringar drabbas dock inte av ohälsa medan andra utvecklar 
ohälsa redan vid låga exponeringar. Det handlar om en individuell känslighet samtidigt 
som dessa individer kan klara sig ifrån att utveckla ohälsa. (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2014) Däremot visar forskning att det finns inriktningar på 
gymnasieskolans program där det föreligger en högre risk att insjukna vid yrkesdebuten 
och de programmen är: Bygg- och anläggning, Fordon och transport, Frisör, Musik, 
Naturbruk (inriktning djurskötsel) samt Vård och omsorg (Centrum för arbets- och 



 

 26 

miljömedicin, u.å). En individ som är välinformerad och väldigt motiverad kan samtidigt 
klara av riskabla utbildningar och yrken med hjälp av förebyggande åtgärder. Ett yrke kan 
vara utformat på olika sätt (till exempel antingen datorstyrt eller manuellt i fabrik) och 
utvecklingen på arbetsmarknaden kan leda till att arbeten som idag ses som riskabla 
kanske kan bli mer lämpliga framöver. (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2014) 
 
Begreppet anställningsbarhet belyser (Björklund, 2016) hur synen på individers hälsa har 
förskjutits från att handla om arbetsgivares arbetsskyddsansvar till det individuella 
ansvaret för hälsa som ligger hos individen själv. Arbetstagare förväntas bland annat vara 
formbara över tid, hålla sig uppdaterade och ha en vilja att utveckla sig. Det vill säga att 
de ska vara flexibla i förhållande till de krav som både arbetsgivaren, samhället och 
arbetsplatsen med dess arbetsuppgifter ställer. Ofta ställs också krav på att arbetstagaren 
ska ha en god hälsa. I en tid då arbetsgivare ställer allt högre krav på flexibilitet innebär 
därför en sviktande hälsa, funktionsnedsättningar eller sjukdomar som ger besvär ett 
minus i relation till anställningsbarhet och fortsatt anställningsbarhet. En mindre frisk 
arbetstagare riskerar att bli sjukskriven, ha behov av rehabilitering och anses också vara 
mindre produktiv. Därmed ökar kostnaden för arbetsgivaren. (Björklund, E. 2016) En god 
hälsa betraktas som något alla självständiga individer som förmår att göra fria rationella, 
hälsosamma val kan eftersträva eller uppnå i sin livsstil. Arbetstagares hälsa ses då som en 
aspekt av anställningsbarhet genom deras sätt att förhålla sig till sin hälsa genom 
rationella val. (Björklund, 2016) 
 
I Malmberg (2001) anges att individer med astma kan undvika att tala om ökade besvär då 
konsekvenserna av att tala om dem kan leda till förflyttning, omplacering, rädsla för att 
förlora sina arbeten eller löneförlust. Forskarna framhåller preventiva åtgärder kring 
riskfaktorer i arbetslivet men också att ansvar för säkra/säkrare arbetsplatser ska ligga hos 
arbetsgivaren. Alternativet är annars att arbetsgivare kan välja att reducera kostnaderna för 
både arbetsplatsanpassningar och produktiviteten genom att endast välja arbetstagare med 
minimal risk för sjukdom.  
 
Tarek, Hanna och Gudrun har alla beskrivit situationer där deras allergiska sjukdomar har 
lett till besvär i arbetslivet. Arbetsuppgifter eller arbetsmoment kan ha varit olämpliga i 
relation till deras individuella besvär, anpassning har inte varit möjlig i alla fall vilket gjort 
att de utsatt sig för de allergiska ämnena de inte tål och fått ökade besvär. Tarek som har 
besvär med eksem fick i ett tidigare yrke inom omsorg, med rutiner för handtvätt, 
uppblossande eksem. Gudrun och Hanna har vid ett flertal tillfällen behövt ta sjukfrånvaro 
till följd av de allergiska sjukdomarna. Pollenallergi som de alla tre lider av har gjort att 
studier påverkats i olika grad. De nämner specifikt oro, koncentrationssvårigheter, att orka 
närvara rent fysiskt på plats och klara av deadlines. Framför allt beskriver de en kraftig 
trötthet. Ingen anger dock att de har varit tvungna att byta eller hoppa av studier.  
 
CIP- teorin (Andergren, 2015) belyser kopplingen mellan självkännedom (läs: individuell 
känslighet och kunskap om sina sjukdomar och besvär, behov av medicinering m.m.), 
kunskap om arbetsmarknaden, risk- och frisk faktorer och eventuella yrkes- eller studie 
alternativ (i relation till sina förutsättningar). Pyramiden symboliserar olika nivåer av hur 
individer hanterar val/beslut genom tankeprocesser. Tankeprocesserna handlar om 
medvetenheten om det egna handlandet/tänkandet. CASVE- cykeln som är en del av CIP- 
teorin, belyser hur själva valet kan se ut vid beslutsfattande och hur en individ använder 
och utvecklar färdigheter för detta val. Teorin vill tydliggöra att individen behöver 
kunskap om olika sammanhang för att kunna göra en genomtänkt karriärväg och för att nå 
sitt mål gällande yrken och/eller utbildningar. (Andergren, 2015) 
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Den koppling som finns mellan yrke/(risk)-exponering, medicinska förhållanden samt 
individuell känslighet (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2014) är då viktig för 
individer med allergiska sjukdomar att vara medveten om. 
 
Sambandet mellan karriärmöjligheter och hållbart arbetsliv för individer med allergiska 
sjukdomar handlar inte minst om kunskap, självkännedom och medvetenhet. Forskning 
och teori kring anställningsbarhet visar också på att synen kring individers hälsa inte 
enbart bör hamna hos individen själv utan att arbetsgivare behöver ta sitt 
arbetsmiljöansvar. Karriärmöjligheter och hållbart arbetsliv handlar således också om 
synen på individers anställningsbarhet. 

6.2. Vilka upplevelser och eventuella strategier kan finnas hos individer med 
allergiska sjukdomar för att hantera sina liv? 
Samtliga informanter med allergiska sjukdomar har upplevt att deras respektive allergier, 
astma och eksem, begränsat eller begränsar deras liv. Vissa har  beskrivits i avsnittet ovan. 
Andra upplevelser handlar om att de uttrycker svårigheter med okunskap hos individer 
som inte har sjukdomarna. Det kan vara svårt för dessa personer att veta hur allergier, 
astma och eksem påverkar individer, både fysiskt och psykiskt. Gudrun, Tarek och Hanna 
beskriver främst pollensäsongen som svår med flera besvär, vilket skapar svårigheter i 
kontakten med arbetsgivare och kollegor, för minst två av dem. Gudrun beskriver till 
exempel att det kan vara svårt att förhålla sig till omgivningen som förväntar sig att man 
ska vara ”pigg, alert och kunna tänka klart” och fullfölja sina arbetsuppgifter under 
pollensäsongen, vilket oftast inte går. Hanna uttrycker en svårighet att få kollegorna 
förstående för hur själva systemkollapsen hon upplever faktiskt är. För ”… hur förklarar 
man det, man står ju på benen och man är på jobbet.” Avseende de privata, mer sociala 
aspekterna har de alla ställt in evenemang i olika utsträckning, beroende på olika grader av 
besvär. Oavsett om sjukdomarna påverkar dem i olika omfattning så handlar det om 
påverkan på social, arbetsmässig och privat karaktär. 
 
De använder sig alla av olika sätt att hantera sina allergier i vardag likväl som i nuvarande 
arbetsliv. Strategierna skiljer sig lite åt beroende på deras sjukdomar men det jag vill visa 
på är att de förhåller sig till sina respektive allergier, astma och eksem genom så kallade 
coping- strategier. (Olofsson & Dufva, 2006) Det innebär att de hanterar och bemästrar 
sina sjukdomar genom anpassningsstrategier. De strategier de benämner är, för att nämna 
några: medicinering, undvika parfymerade produkter, undvika de allergiska ämnen man 
inte tål, laborera sig fram med mat, vara öppen med sina besvär. Eller att faktiskt inte prata 
om sina allergier och att inte söka arbeten där det ingår moment som kan göra allergierna 
värre. 
 
Att välja att inte prata om sina sjukdomar för mig in på teorin kring stigmatisering 
(Goffman, 2014) vilket innebär att vissa individer avviker i mönster från normen på ett 
icke önskvärt sätt, normen är här en individ utan allergiska sjukdomar. Det avvikande 
mönstret, dvs. egenskaperna kan vara av fysisk, psykisk eller social natur, önskvärda eller 
icke- önskvärda hos individer och både synliga och osynliga. (Goffman, 2014) 
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Allergiska sjukdomar kan vara både synliga och osynliga och därför finns det möjligheter 
till att hantera dessa egenskaper på olika sätt.  
 
Om de icke- önskvärda egenskaperna kanske inte märks utåt, är kända från början eller om 
den stigmatiserade inte vet vad andra personer vet om egenskaperna kan individen välja 
att öppet visa eller tala om egenskaperna eller inte, avgöra vem som ska få veta, när 
avslöjandet eventuellt ska ske osv. I varje enskild situation behöver individen bestämma 
sig för vilken strategi som ska gälla. Däremot behöver de stigmatiserade, oavsett om de 
icke- önskvärda egenskaperna är kända eller inte, förhålla sig till att andra människor kan 
ha fördomar gällande individen på grund av egenskaperna. Det innebär att stigmatiserade 
individer kan utveckla känslor av underlägsenhet och osäkerhet i sociala kontakter. Den 
stigmatiserade kan känna sig ifrågasatt och måste därmed i förväg bedöma de intryck hen 
själv gör, som inte andra icke- stigmatiserade behöver göra. Det kan också leda till social 
isolering som skapar en ohälsosam situation med misstänksamhet, depression och 
ängslighet. (Goffman, 2014) 
 
Givetvis kan graden av stigmatisering variera och Tarek, Hanna och Gudrun kanske inte 
nödvändigtvis skulle hålla med mig om att de i alla exempel är stigmatiserade men faktum 
kvarstår att de alla har gett uttryck för upplevelser och strategier för när man faktiskt kan 
använda begreppet. Låt mig ge några: 
 
En informant utrycker att hen inte har försökt dölja sina sjukdomar men pratar helt enkelt 
inte om dem, även om de tar upp hela hens existens. För att inte vara en ”gnäll-pelle 
liksom.” För vem vill ”prata om luftburna allergener dagarna i ända?” En annan 
informant har låtit bli att ta upp sina sjukdomar under anställningsintervjuer av rädsla för 
att bli bortsorterad.  
 
I fallen ovan tolkar jag det som att man dels är rädd eller osäker för andra personers 
reaktion vid öppenhet med sina besvär och att man som allergiker då behöver förhålla sig 
till att andra kan ha fördomar om en som person, på grund av dessa allergiska egenskaper. 
Sociala kontakter kan därför utgöra en osäkerhet. Det kan också handla om att tidigare 
erfarenheter har gjort att man utgår ifrån att andra människor kommer att reagera som 
andra personer man tidigare träffat gjort. En koppling kan också göras till avsnitt 6.1. där 
synen på anställningsbarhet tas upp. När ansvaret för hälsan läggs på enskilda individer 
riskerar stigmatisering att öka.   
 
Den stigmatiserade individen (med allergisk sjukdom) behöver också sköta sitt stigma för 
att kunna bli accepterad av normen/de normala. Goffman anser att det ger så pass mycket 
fördelar att alla personer, åtminstone någon gång, enligt honom, försökte passera enligt 
normen. Det kräver att den stigmatiserade visar hänsyn, inte pressar, prövar eller ställer 
nya krav på de så kallade normala för var gränsen på var detta (kanske tillfälliga) 
erkännande går. Denna balansering förekommer överallt där det finns identitetsnormer. 
(Goffman, 2014 samt Studentlitteratur, u.å) 
 
Att ge uttryck för att en respons på en arbetsplats varit ”förvånansvärt sjyssta” och att en 
bortsortering kunde skett på grund av allergierna men inte gjorde det, kan utgöra exempel 
på hur individer sköter sitt stigma, gällande allergiska sjukdomar. Som samma informant 
sade: ”Jag har aldrig varit sådär jobbig heller, jag har bjudit till.” 
 
Goffman skriver också att ”I de övre tonåren (gymnasieåren) kan man hos stigmatiserade 
ungdomar ofta konstatera en klart minskad identifiering med den egna gruppen och en 
klart ökad identifikation med de normala.” (Goffman, 2014, s. 47) I det här fallet har jag 
inte kunnat påvisa det i mitt examensarbete eftersom jag inte fick tag i yngre informanter 
med allergiska sjukdomar att intervjua. Däremot pekar litteratur jag hittat i samma 
riktning då det anges att tonåringar kan ha en önskan om att få vara som sina jämnåriga 
kamrater. Att dagligen medicinera och ta ställning till exempelvis sociala aktiviteter i 
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relation till de allergiska besvären kan göra att tonåringar bortser från sina besvär. 
Undersökningar har visat att ungdomar med astma och allergi tar större hälsorisker med 
mer riskbenägenhet än andra tonåringar till följd av sin sjukdom. (Hedlin, Wennergren & 
Alm, 2014)  
 
Riskbenägenhet och stigmatisering är inte samma sak men strategin att välja att negligera 
sina besvär i en önskan om att få vara som sina jämnåriga vänner kan vara det. Att välja 
att bortse från sina besvär kan också ge bekymmer på andra håll. I avsnittet ovan, 6.1. har 
jag beskrivit vikten av att individer med allergiska sjukdomar tar hand om, eventuellt 
medicinerar och känner till hur deras kroppar reagerar och beter sig vid besvär. 
 
Den psykiska integriteten påverkas för individer med stigma genom sociala processer, där 
de spelar rollen av både normal och stigmatiserad och tvingas in i den avvikande rollen. 
Beroende på sammanhang, faser och graden av synligt stigma eller inte, tvingas individer 
in i utanförskap i nästintill alla situationer eller endast i få. (Goffman, 2014 samt 
Studentlitteratur, u.å) Som Hanna säger apropå att det hade varit mer hjälpsamt med 
chefer som förstår att allergier är ett stort problem. Så att ”… det blir mindre skam och 
skuldbelagt.”  
 
Stigmatiseringen som tagits upp ovan är exempel på mikrofaktorer. Stigmatisering kan 
enligt andra forskare också finnas i form av makrofaktorer vilket kallas strukturell 
stigmatisering. (Hatzenbuehler & Link, 2014) Strukturell stigmatisering innebär att 
sociala, strukturella faktorer såsom samhällsförhållanden, kulturella normer, statliga 
myndigheter och institutionella riktlinjer/principer begränsar möjligheter, resurser och 
välbefinnandet hos stigmatiserade. Genom riktade processer distribueras makt för att nå 
önskad effekt via dolda agendor och de stigmatiserade upplever behov av att hålla sig 
undan, dra sig tillbaka osv. De som stigmatiserar individer kan genom maktstigma och 
sociala strukturer utnyttja, kontrollera eller exkludera utan att bli direkt inblandade. 
Strukturell stigmatisering handlar om statusnivåer samtidigt som författarna påpekar att 
sociala strukturer både påverkar och påverkas av samt formas av individerna i samhället. 
(Hatzenbuehler & Link, 2014) Jag vill tillägga att min tolkning av begreppet strukturell 
stigmatisering kan innebära att den kan vara omedveten via ointresse, ovilja eller liknande 
för att upprätthålla icke begränsade möjligheter, resurser och välbefinnande hos de som 
uppvisar stigmatiserande egenskaper. Slutresultatet blir dock detsamma.  
 
Gudrun ger exempel på strukturell stigmatisering när hon säger att rutiner och riktlinjer på 
hennes arbetsplats inte följs upp och kontrolleras vid överenskommelser. 
Överenskommelser som avser att kollegor med olika sorters besvär ska kunna visats på 
arbetsplatsen utan större bekymmer. Det kan också handla om en kombination av mikro- 
och makrofaktorer, som när Gudrun sade”… men det är lite att man bli lite förlöjligad om 
man skulle ta upp det som ett stort problem.” Att man som allergisk skulle vara ”lite 
tramsig”. Som stöd till varför frågan inte lyfts till arbetsgivaren kring de egna allergiska 
sjukdomarna anges att frågor kring allergier lyfts på personalmöten då flera upplever 
besvär. Gudrun har därmed en fördom eller kännedom om reaktioner hos de så kallade 
normala om hon skulle ta upp sina besvär, samtidigt följs inte rutiner och riktlinjer upp 
vilket utgör en kombination av individuell och strukturell stigmatisering. 
 
Den strukturella stigmatiseringen kan dras till sin spets om vi ser på de lagar, riktlinjer och 
stödmaterial som återfinns i skolans värld. Inom vägledning för elevhälsan står ingenting 
specifikt om studie- och yrkesvägledarens roll. Även om den förebyggande och 
hälsofrämjande delen står nedskrivet så är det inte klarlagt vem eller vilka som ska erbjuda 
detta inom skolan gällande studie- och yrkesvägledningsområdet. (Socialstyrelsen 2016) 
Det saknas också tydlighet gällande Studie- och yrkesvägledarens roll och ansvarsområde 
i Skollagen, andra kapitlet paragraf 29 gällande tillgången till studie- och 
yrkesvägledning: 
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”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång 
till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val 
av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som 
avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.” (SFS 
2010:800) 

 
Om inte lagar, riktlinjer och stödmaterial utgör ett konkret stöd för dem som avses att bli 
hjälpa kan effekten bli stigmatiserande. Om än inte avsiktligt. Resultatet kan bli 
diskriminering.  
 

”I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till 
ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Lag (2014:960).” (SFS 2010:800) 

 
Individer har rätt till lika utbildning oberoende av ovan nämnda förhållanden, inte bara vid 
karriärval utan under hela deras skolgång. Skolan behöver kunna anpassa den 
utbildningsverksamhet som förekommer för att tillgodose även för individer med 
allergiska sjukdomar och deras skilda behov. Det här för oss egentligen in på ett annat 
avsnitt som ska behandla ”Hur är medvetenhet och kunskap hos studie- och 
yrkesvägledare och individer med allergiska sjukdomar gällande medicinsk studie- och 
yrkesvägledning i relation till allergier, astma och eksem.”  
 
Det jag vill belysa är att forskning tillsammans med min undersökning visar på att 
strukturell stigmatisering de facto existerar när det gäller vägledning för individer med 
allergiska sjukdomar i och med att det finns brister både gällande kunskap, förekomst, 
lagar och riktlinjer av medicinsk vägledning för denna grupp. 

6.3. Hur är medvetenhet och kunskap hos studie- och yrkesvägledare och individer 
med allergiska sjukdomar gällande medicinsk studie- och yrkesvägledning i relation 
till allergier, astma och eksem? 
När det gäller individer med allergiska sjukdomar finns det inte mycket forskning kring 
frågan men enkäter från BAMSE- projektet (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2016) 
visar på att det råder en brist på medvetenhet och kunskap kring vägledningsfrågor 
kopplade till allergiska sjukdomar hos de individer som är drabbade. Forskningen gäller 
för Stockholms läns landsting men det finns anledning att misstänka att situationen kan te 
sig likadan även i andra delar av Sverige. Jag har inga specifika belägg för mitt påstående 
men i och med att CAMM och de andra Arbets- och miljöklinikerna har konstaterat ett 
kunskapsglapp hos både vägledare, övrig skolpersonal och hos individer med allergiska 
sjukdomar pekar misstankarna åt det hållet. 
 
I enkäten framkommer att endast tre procent av eleverna som gick på högskole- 
förberedande program och fem procent av eleverna på yrkesprogram hade fått vägledning 
kring karriärval vid sjukdom eller funktionsnedsättningar. Däremot hade få elever 
påverkats i sina val oavsett programinriktning. För de som faktiskt fått råd och 
information har dock programvalet påverkats av samma skäl. (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2016) 
 
I intervjuerna framkommer att ingen av de tre individerna med allergiska sjukdomar har 
fått någon medicinsk studie- och yrkesvägledning. De har inte heller tagit någon hänsyn 
till sina allergier vid karriärval.  Andra aspekter har kommit före. Två av dem nämner 
tillfälligheter och att halka in på yrken på ”bananskal”. Kring frågan på om mer kunskap 
kring de allergiska sjukdomarna hade kunnat leda till andra karriärval svarar de alla lite 
tvetydigt enligt min uppfattning.  
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”När man är så pass ung vet jag inte om man tar till sig information, eller 
det kanske man gör men man besitter inte den mogenheten heller var 
gränserna går för sig själv och från arbetsgivaren men… ja, det hade jag 
nog kunnat.” 

 
”Ja, men ambitionerna var viktigare att få en utbildning som matchade det. 
Som sagt, när man väl väljer så är min erfarenhet att man kanske inte sätter 
sin hälsa först utan man har en dröm, en vision och det är det man fokuserar 
på. Hade varit bra om en vägledare kunnat stoppa en lite eller råda 
åtminstone. Vet inte i mitt fall, hade inte gett ngn effekt alls.” Samt ”I mitt 
fall är jag för envis så jag vet ej om några råd hade hjälpt.” 

 
Nej. ”jag har nog bara själv sorterat bort de yrkena helt omedvetet, jag har 
aldrig tänkt tanken att jag skulle jobba med någonting som jag är allergisk 
mot. Tanken har aldrig slagit mig att bli trädgårdsmästare liksom.… det är 
inte omöjligt att jag hade tyckt det var kul att vara trädgårdsmästare. … jag 
kan inte heller med säkerhet säga att det är därför jag sorterat bort det men 
jag tror att jag någonstans i mitt undermedvetna har gjort det. Tror dock 
inte vägledning hade hjälpt. Jag hade nog velat någonting annat ändå”.  
 

Å ena sidan ger två av dem uttryck för att de hade önskat få medicinsk vägledning i 
relation till sina besvär. Å andra sidan att det förmodligen inte hade hjälpt. Det är svårt att 
ge några belägg för att denna fråga kan anses besvarad till sin helhet. Det jag kan svara för 
är att det mest troligtvis råder ett stort kunskapsglapp gällande kunskap kring medicinsk 
studie- och yrkesvägledning med fokus på allergiska sjukdomar i och med att varken mina 
informanter eller forskningen visar på att någon sådan vägledning förekommer i någon 
större utsträckning alls. En intressant tanke som Tarek kommer med är: ”Jag kan ha 
sorterat bort ett yrke utan att tänka på det själv”. Vad riskerar man att missa som individ 
när man sorterar bort på egen hand, om man inte nås av information och kunskap och hur 
ser då medvetenheten ut för faktorer som påverkar karriärval? Hur ser man på sina 
eventuella begränsningar utan anpassad vägledning? Den här forskningsfrågan ger mig 
mer funderingar istället för svar.  
 
Det finns dock ett exempel på hur en informant faktiskt har kännedom om sina sjukdomar 
som leder till ansvarsfullt val. Att inte söka arbeten där det redan från början står klarlagt 
att vissa moment kan förvärra hens besvär. Det är någonting som hen redogör för i vuxen 
ålder vilket gör att jag ställer mig frågan om hur svaret hade kunnat se ut om personen fått 
reflektera över vilka sorters arbeten som var aktuella att söka vid yngre ålder, för cirka 10-
15 år sedan. Här tolkar jag in att personlig mognad och arbetslivserfarenhet kan göra att 
karriärfrågor kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt gällande hänsyn till de allergiska 
sjukdomarna. 
 
De tre vägledarna Hillevi, Marianne och Sara har lite skilda meningar kring 
medvetenheten hos elever, deltagare och individer med allergiska sjukdomar. Marianne 
uppger att elevernas medvetenhet om de tidigare haft besvär som försvunnit, inte är så bra. 
”Ja… elever som är superallergiska och så säger de att de ska bli hårfrisörer, då frågar 
man hur tänker de då.” Vissa elever lyssnar och andra inte. Sara anger att många av 
eleverna verkar vara ganska medvetna om sina allergier, i alla fall de med svårare 
symtom. Däremot uppger hon att de inte alltid tänker i hälsobanor. Hillevi säger att många 
av individerna med allergiska sjukdomar tyvärr förnekar sina besvär. 
 
Den forskning jag tagit del av backas till större delen upp av intervjuerna då ingen av 
individerna med allergiska sjukdomar har fått någon medicinsk vägledning och två av dem 
känner inte heller till begreppet. De är förvisso äldre än de yngre personer jag planerade 
att intervjua men det kan istället tyda på att frågan kring medicinsk vägledning varit 
negligerad av olika orsaker länge. Även två av vägledarna anger att individer med 
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allergiska sjukdomar har begränsade kunskaper och medvetenhet för deras sjukdomar i 
relation till vägledningsfrågor. 
 
Om vi återgår till studie- och yrkesvägledarna uppger samtliga att de inte gått någon 
utbildning eller kurs inom medicinsk vägledning efter att de började arbeta som vägledare. 
De har inte heller fått utbildning i ämnet under tiden de utbildade sig till behöriga studie- 
och yrkesvägledare. Om de inte själva tar tag i utbildningar eller kompetensutveckling i 
vägledningsfrågor är det inte heller aktuellt.  
 
Camilla anger att det finns ett stort behov att utveckla frågorna kring medicinsk 
vägledning med fokus på allergiska sjukdomar ute på skolorna då det råder en ganska stor 
brist. Däremot är hon glad över att det finns ett intresse för frågan. Inte minst hos studie- 
och yrkesvägledare men också hos skolsköterskor.  
 
I en enkät och intervjuer som Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms läns 
landsting har gjort framkom också att cirka endast en tredjedel av studie- och 
yrkesvägledarna kände till att de vägledde elever som hade eller riskerade lungsjukdom 
såsom astma, böjveckseksem och kontaktallergier. Cirka 43 procent kände till att de 
vägledde elever som hade eller riskerade rinit och handeksem. (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, 2016) Det innebär att mindre än hälften av de vägledare som deltog i 
enkäten kände till allergiska sjukdomar i relation till vägledningsfrågor.  
 
Cirka hälften av studie- och yrkesvägledarna som svarade uppgav att medicinsk studie- 
och yrkesvägledning förekom på deras skola. Medan 86 procent av vägledarna inom både 
grund- och gymnasieskola saknade utbildning inom medicinsk vägledning och  
72 procent av de som deltog uppgav att det saknades riktlinjer på deras skola, för 
medicinsk vägledning. Två av vägledarna jag intervjuade sade också att: ”Är man inte 
allergisk själv, inte stött på det, då har man en ganska stor okunskap och tänker inte ens 
på det tror jag.” Samt ”Är man inte själv allergiker eller lever med någon som är det och 
har det i sin närhet, då tror jag inte att man har så bra koll på det generellt…” 
 
Även om forskningen är gjord i Stockholms län visar den tillsammans med intervjuerna på 
att det förmodligen råder betydande kunskapsbrist och liten medvetenhet kring medicinsk 
vägledning hos studie- och yrkesvägledare generellt. De övriga arbets- och 
miljömedicinska kliniker jag varit i mailkontakt med har påtalat att de ser ett 
kunskapsglapp och därför har de också tillsammans med CAMM startat upp ett samarbete 
för att kunna påverka mer på nationell nivå. Av den orsaken vågar jag ange att mycket 
tyder på att det finns betydande brister. Inte minst i kombination av att inget av de tre 
universiteten, Umeå, Malmö och Stockholm erbjuder medicinsk vägledning som ett 
ordinarie moment inom något av programmen för studie- och yrkesvägledning. Däremot 
har både Stockholm och Malmö inlett samarbete med de på orten aktuella arbets- och 
miljömedicinska klinikerna. Alla de tre vägledarna uppger att de gärna skulle vilja och 
även behöva lära sig mer. Hillevi sticker ut med sin tidigare professionella kunskap kring 
allergier, astma och eksem men även hon tillstår att kunskap kan behöva fyllas på. 
 
Hinder för att nå mer medvetenhet och kunskap kring medicinsk vägledning och allergier, 
astma och eksem anger vägledarna till att vägledare inte har en tjänst som omfattar 
tillräckligt många procent för uppdraget och att arbetstid kan behöva delas mellan fler 
arbetsplatser. Naturliga samarbeten kring frågorna i olika vägledningsnätverk på 
organiserad nivå saknas och det finns inte heller externa samarbetspartners. Stöttning från 
ledningen har de alla tre men kunskapen hos ledningen för frågan kan se annorlunda ut.  
 
Om vi går in närmre på vad de olika lagarna, riktlinjer och stödmaterial anger kring 
studie- och yrkesvägledning samt medicinsk vägledning: 
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En studie- och yrkesvägledning av god kvalitet kräver att personalen har kunskap om 
funktionsnedsättningar, kunskaper om möjligheter att undanröja eventuella hinder och hur 
de kan påverka elevens vardag. Det innebär att personalen behöver ha kunskap om hur de 
kan anpassa studie- och yrkesvägledningen till enskilda elevers behov. (Skolverket, 2013) 
Diskrimineringslagen ämnar till att motverka att individer med funktionsnedsättning 
särskiljs inom utbildningsområdet. Lika rättigheter och möjligheter ska råda. ”Lag 
(2014:960).” (SFS 2010:800) 

Enligt skollagen ska elever erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller 
och även vissa undersökningar. Dessa hälsobesök anges också kunna vara en möjlighet för 
att stötta elevens utveckling, ta bort hinder för lärande och ge kunskap gällande 
hälsofrämjande- och förebyggande arbete. (Socialstyrelsen 2016) Hälsokontroller kan då 
utgöra ett instrument att få kännedom om allergiska sjukdomar hos elever. Information 
som sedan ska kunna delges till vägledare för samarbete inom de medicinska aspekterna 
för vägledning. 

Som jag tidigare tagit upp återfinns begreppet medicinsk studie- och yrkesvägledning i 
vägledning för elevhälsan. Däremot, i de allmänna råden och kommentarerna kring arbetet 
med studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2013) som ska fungera som ett 
planeringsstöd och för hur verksamheten inom området kan genomföras står ingenting 
angivet om den medicinska studie- och yrkesvägledningen och hur det arbetet skulle 
kunna bedrivas. Inte alla studie- och yrkesvägledare är heller en del av eller engagerade i 
elevhälsan idag. 
 
Genom projektet Hälsosam yrkesdebut framkommer resultat som visar på att bland annat 
det förebyggande arbetet inklusive medicinsk studie- och yrkesvägledning inte prioriteras 
av ledning och är svårt att bedriva på grund av brist på tid och resurser. Jag har inget svar 
på frågan jag ställer men kan brister i lagar, riktlinjer och stödmaterial utgöra en orsak till 
varför medicinsk vägledning inte är mer uppmärksammat och känt? Däremot skiljer sig 
min undersökning en del från forskningen i och med att alla tre vägledare upplever sig ha 
stöd från ledningen, även om kunskapen hos densamma för frågan kan vara lägre.  
 
Camilla och vägledarna är eniga i att medvetenhet och kunskap behöver öka hos studie- 
och yrkesvägledare om medicinsk vägledning med fokus på allergiska sjukdomar. 
Anledningarna uttrycks lite olika men det handlar om att allergier är ett växande problem, 
att egen kunskap är viktig, för att inte vara beroende av kollegor och för att baskunskap i 
medicinsk vägledning är viktigt. Som en av vägledarna uttryckte det. ”jag tror själv jag 
behöver mer kunskap för att kunna svara på frågan”. 
 
6.4. Hur bör studie- och yrkesvägledare med ett kvalitativt arbetssätt hjälpa individer 
med allergiska sjukdomar till hållbara val? 
Hanna, Gudrun och Tarek anger att vägledare bör ta reda på om det föreligger några 
medicinska aspekter för karriärfrågor. Frågan ”Är du allergisk mot någonting?” behöver 
ställas och intresse visas för individen och de allergiska sjukdomarna. Perspektiven 
behöver vidgas till flera yrken inom samma sfär om personen inte kan arbeta i ett specifikt 
yrke men kanske i andra närliggande. Annars riskerar individer att på egen hand sortera 
bort yrken där de själva tror att allergier kan bli ett problem, utan att riktigt veta om 
alternativ finns. ”Man kan faktiskt gå miste om någonting i viktig information om vad man 
som elev kan begränsas av.”  
 
Vägledarna talar i övrigt mycket om vikten av att medvetandegöra eleverna så att de kan 
ta upp frågan själva, kunna tänka kring alternativ och hur man skyddar sig. Marianne 
anser att man ska informera och kanske försiktigt avråda men inte förbjuda, om eleven 
inte gör det bästa valet utifrån situationen. Eleverna behöver börja tänka i hälsobanor, som 
Sara uttrycker det, och lära sig betydelsen av sina rättigheter och skyldigheter. Hillevi är 
också hon inne på att individer med allergiska sjukdomar behöver veta vad man kan göra 
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för att jobba med ett visst yrke. För att det inte ska bli ett hinder och för att kunna 
övervinna dem. 
 
Camilla som professionell representant säger att det som individer behöver tänka på beror 
på deras aktuella sjukdomar. Det första ligger i att ge dem vägledning kring vilka yrken de 
ska undvika, utifrån deras individuella utgångspunkt. Till exempel att inte välja våtyrken 
om man har besvär med eksem. Personer med pollenallergier behöver ha kunskap och 
information om medicinering samt klimatets påverkan på att pollensäsongen förlängs. De 
behöver tänka efter före när de väljer ett yrke om de redan har mycket besvär. Hon uppger 
vidare att elever har rätt att få veta om risk- och friskfaktorer, sen är det upp till dem och 
föräldrarna kring valet. I det fall, vilket förekommer, att elever på de teoretiska 
gymnasieprogrammen vill byta till yrkesinriktade program är det viktigt att även de 
informeras kring medicinska frågor och karriärval. 
 
Forskning visar på att för att elever ska kunna göra välgrundade karriärval behövs: 
 

x Utarbetade riktlinjer för medicinsk studie- och yrkesvägledning. 
x Tillräcklig information kring hälsorisker i olika yrken. 
x Samtal kring hälsa, yrken och arbetsmiljö tidigt i grundskolan. 
x Arbete för utökad samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och elevhälsans 

personal. 
x Att medicinska kontroller planeras och genomförs regelbundet (vid behov). 

(Centrum för arbets- och miljömedicin, u.å)  
 
Intervjuerna visar att vid utarbetade riktlinjer fungerar den medicinska vägledningen 
mycket bättre. En vägledare anger att eftersom hon saknar egentliga riktlinjer: ”… det är 
inte alltid jag kommer ihåg att fråga om de har besvär… det tänker man inte alltid på. 
Ibland när det framkommer så tar man den diskussionen.”  
 
Den vägledare som har upparbetade riktlinjer har en struktur för att föra in frågor kring 
allergiska sjukdomar vid alla vägledningssamtal och vid vägledning sker med hjälp av 
bland annat skolsköterska. Vägledaren med gedigen egen professionell erfarenhet har 
regelbunden medicinsk vägledning. Att det ska hänga på den individuella kunskapen är 
inte förenligt med de lagar, riktlinjer och stödmaterial jag redan tagit upp. Alla individer i 
behov av medicinsk vägledning oavsett funktionsvariation eller inte måste kunna lita på 
att de ges rätt förutsättningar för hållbara val.   
 
Mina intervjuer visar en samstämmighet för de flesta fynden avseende förutsättningarna 
för välgrundade karriärval. CAMM anger till exempel att ett utökat samarbete med 
skolsköterska och elevhälsa borgar för en mer kvalitativ medicinsk vägledning. De två 
vägledare som arbetar på grundskola är båda en del av och engagerade i elevhälsan. 
Däremot har min empiri inte kunnat ge svar på aspekterna kring att tala tidigt i 
grundskolan om hälsa, yrken och arbetsmiljö samt planera och genomför medicinska 
kontroller (vid behov) regelbundet. (Centrum för arbets- och miljömedicin, u.å) Då jag 
endast har intervjuat tre stycken vägledare kan inte alla deras svar täcka in de många fler 
som deltog i CAMM´s undersökning. Därför ser jag inte det som ett negativt svar utan 
mer att det rör sig om urvalets belägenhet. 
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Sammanfattning på kvalitativ medicinsk studie- och yrkesvägledning för hållbara val: 

 

Skapa medvetenhet Utgå från individuella 
förutsättningar 

Ge yrkes- och 
branschkunskap samt ange 

medicinska krav 

Information om 
risk- och friskfaktorer 

Ge information om möjliga 
anpassningar i arbetsmiljö 

Tala om rättigheter och 
skyldigheter- arbetsgivare 

kontra arbetstagare 

Visa intresse Vidga perspektiv (yrken och 
intresseområde) 

ev. medicinska råd av 
skolsköterska/elevhälsa 

Innan jag avslutar detta avsnitt vill jag återkomma till den del av syftet som avsåg att 
undersöka konsekvenser vid utebliven vägledning.  

6.5. Konsekvenser vid utebliven medicinsk vägledning  
Om elever med allergiska sjukdomar inte får information om vad de bör tänka på i relation 
till sin hälsa när de ska göra karriärval kan det leda till att de senare blir sjuka under 
utbildningstiden eller tidigt i sitt arbetsliv. Avbrott i utbildning eller utbildningsbyte står 
då som alternativ. Genom hänsyn till elevers medicinska förhållanden och känslighet vid 
karriärval minskar risken för att individen ska drabbas av ohälsa under 
utbildning/arbetslivet. (Centrum för arbets- och miljömedicin, u.å samt Centrum för 
arbets- och miljömedicin, 2016) Samtidigt är det klarlagt att under den period som många 
viktiga val inför framtiden sker visar undersökningar på att ungdomar med astma och 
allergi tar större hälsorisker med mer riskbenägenhet än andra tonåringar till följd av sin 
sjukdom. Kombinationen utebliven medicinsk vägledning, brist på kunskap och 
medvetenhet i relation till riskbenägenhet kan inte anses utgöra bra grund för hållbara 
karriärval. (Hedlin, Wennergren & Alm, 2014) Att jag inte har intervjuat yngre personer 
påverkar inte analysen nämnvärt i detta avseende eftersom mina informanter har kunnat 
visa exempel på att deras karriärval inte tog hänsyn till de flesta av deras allergiska besvär. 
 
I en konsensusrapport som jag tidigare tagit upp (Malmberg, 2001) sägs att individer med 
astma, som upplever förvärring i symtom på arbetsplatser, kan välja att undanhålla denna 
information och istället öka sin medicinering, istället för att tala med en läkare kring detta. 
Konsekvenserna av att tala om ökade besvär kan nämligen leda till förflyttning, 
omplacering eller att arbetstagare känner rädsla för att förlora sina arbeten eller för att råka 
ut för löneförlust. I Anställningsbarhet (Björklund, E. 2016) beskrivs en individs möjlighet 
för att få, behålla eller byta arbete eller karriär. Arbetstagare förväntas bland annat vara 
formbara över tid, hålla sig uppdaterade och ha en vilja att utveckla sig. Det vill säga att 
de ska vara flexibla i förhållande till de krav som både arbetsgivaren, samhället och 
arbetsplatsen med dess arbetsuppgifter ställer. Ofta ställs också krav på att arbetstagaren 
ska ha en god hälsa. I en tid då arbetsgivare ställer allt högre krav på flexibilitet innebär 
därför en sviktande hälsa, funktionsnedsättningar eller sjukdomar som ger besvär ett 
minus i relation till anställningsbarhet och fortsatt anställningsbarhet. (Björklund, E. 2016) 
 
Högre kunskap och medvetenhet för bland annat risk- och friskfaktorer samt att veta sina 
rättigheter, skyldigheter och anpassningsmöjligheter i en arbetsmiljö kan hjälpa individer 
att inte använda sig av stigmatiserande strategier för att undkomma att bli stämplade som 
avvikande gentemot normen. 
 
Därmed står det klart att vägledning behöver ske i skolan och helst tidigare, innan prao 
och karriärfunderingar tar vid. Arbetstagare ska kunna basera sin karriärval baserat på 
egna val och medvetenhet innan det är dags att söka arbete och ansvar för säkra/säkrare 
arbetsplatser ska ligga hos arbetsgivaren. Alternativet är annars att arbetsgivare kan välja 
att reducera kostnaderna för både arbetsplatsanpassningar och produktiviteten genom att 
endast välja arbetstagare med minimal risk för sjukdom. (Malmberg, 2001) 
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6.6. Metoddiskussion 
Att använda mig av semistrukturerade intervjuer har gett mig en djupare förståelse för 
ämnet medicinsk vägledning i relation till allergiska sjukdomar, inte minst då tre olika 
kategorier av informanter har intervjuats. Forskningsfrågorna har kunnat besvaras till stora 
delar med mitt urval och därför anser jag att valda informantkategorier bar frukt. Om 
endast en kategori hade representerats hade viktiga åsikter som nu kunde komplettera 
forskningen, gått förbi. Däremot har antalet informantkategorier genererat mer 
information och kunskap om ämnet ur olika aspekter och det får ses som en konsekvens 
gällande omfånget på studien. Ytterligare informanter inom varje kategori hade säkerligen 
kunnat bidra med mer bredd och djupare förståelse inom ämnet, specifikt om intervjuer 
skett med fler representanter inom vårdinstanser såsom allergi mottagningar. Med den 
tidsaspekt som gavs för detta examensarbete får representationen ändå anses som god. 
Däremot hade min studie kunnat bli än mer komplett med intervjuer med yngre personer, 
som också var tanken från början. För att få en bild av hur dessa ungdomar i relation till 
snart kommande eller just avslutade studie- och yrkesval reflekterar kring sina allergiska 
sjukdomar och karriärval. Antalet informanter hade uppgått till samma antal som nu men 
med en minskning av antalet till två inom kategorierna vägledare och äldre individer med 
allergiska sjukdomar till förmån för representation av två yngre individer med allergiska 
sjukdomar. I framtida forskning hade det varit väldigt intressant att få ta del av just dessa 
personers upplevelser och även ett ännu större underlag inom alla kategorier. En större 
enkätstudie kompletterat med djupintervjuer hade kunnat säkerställa resultaten rent 
statistiskt och ge en större representation över delar av Sverige. En undersökning baserat 
på endast djupintervjuer med individer med allergiska sjukdomar hade också kunnat ske 
för att rikta studien till att handla mer om utvecklingen av karriär vid den typen av 
funktionsvariation. Ja, variationsmöjligheterna är stora med detta ämne eftersom det 
saknas mycket forskning inom området. Något jag hoppas kommer framöver inte minst då 
min studie visar på att det råder kunskaps- och medvetenhetsbrist inom medicinsk studie- 
och yrkesvägledning med fokus på allergiska sjukdomar. Det finns all anledning att göra 
fler studier om individer med allergier, astma och eksem gällande vägledningsfrågor. 
Deras karriärvägar är viktiga att följa för att få en djupare förståelse för hur människor 
med funktionsvariation tas emot i studie- och arbetsliv och hanterar sina liv. 

7. Reflektioner 
Vid inledningen av detta examensarbete hade jag sparsamt med kunskap kring medicinsk 
vägledning för att inte säga någon egentligen alls. Den initiala tanken var att skriva om 
allergiska sjukdomar och via elevhälsans vägledningsmaterial kom jag först i kontakt med 
begreppet. Det är högst intressant i och med att jag snart har avslutat min utbildning till 
behörig studie- och yrkesvägledare och inte stött på det där. Som det framkommer i 
studien har inget av universiteten lyft in medicinsk vägledning inom det ordinarie 
programutbudet och nu när min kunskap är djupare inser jag mer och mer hur viktigt 
ämnet är. Inte bara för mig som är personligt intresserad utan för alla studie- och 
yrkesvägledare. Att ha en funktionsvariation kan påverka individers liv på många olika 
sätt och också inte alls men allergier, astma och eksem kan verkligen göra stor skada för 
rätt person på fel arbetsplats. Givet individuella förutsättningar och känslighet.  
 
Tydligare riktlinjer och lagar i framtiden för studie- och yrkesvägledningens roll är min 
förhoppning eftersom kvalitativ och säkerställd vägledning främjar mer hållbara karriärval 
och att fler vägledare öppnar upp intresset och inser relevansen för ämnet medicinsk 
vägledning. Under arbetets gång med att få kontakt med informanter möttes jag av 
kommentarer som att: ”på vår skola är det skolsköterskan som har hand om de frågorna” 
och ”allergier är inte det svåraste, det är elever i behov av särskilt stöd”. De 
kommentarerna tar jag som ett slags bevis på att det är dags att föra upp medicinsk 
vägledning på dagordningen och det behöver ske inom en snar framtid. Individer med 
astma, allergier och eksem kan faktiskt vara i behov av särskilt stöd. Arbetslivet är 
komplext och kräver anpassning och flexibilitet, både hos arbetsgivare och arbetstagare. 



 

 37 

Något vi vägledare fått inpräntat med utbildningen och därför måste människor som 
behöver råd och stöd få hjälp att reda ut var deras egenskaper passar bäst. Därför vill jag 
bland annat avsluta med att rikta ljuset mot två yrkesutbildningar där det är högre risk att 
drabbas av hälsoproblem: Bageri/konditori- och Frisörprogrammen. Tänk om det skulle 
införas utbildning där frisörerna endast arbetar med kemikaliefria medel och ekologiska 
produkter? Om bageri- och konditoriprogram kunde kompletteras med utbildningar i 
glutenfri bakning? Något som kulle minska riskerna för flera av de som går programmen 
samtidigt som fler kunder skulle kunna njuta av att vara fina i håret utan till exempel 
kliande hårutslag och eksem eller att slippa få kraftiga magbesvär av gluten och istället få 
glädjas av ett större utbud.  
 
Min studie visar även att det inte är enbart individer med allergiska sjukdomar som 
behöver ta del av information och kunskap för ökad medvetenhet utan även arbetsgivare 
och utbildningsanordnare kan och behöver dra nytta av kunskapen kring risk- och 
friskfaktorer. Det här är en större fråga än studien avser att besvara men bland annat ur 
miljöaspekter är det viktigt att tänka på varför till exempel vissa kemikalier anses behövas 
inom olika branscher. CIP- teorin kan modifieras för att användas på olika sätt på både 
arbetsplatser och inom utbildningar. Inte minst för att skapa medvetenhet och 
sammanhang för hur sambandet är mellan kännedom och kunskap om alternativ och hur 
problem kan lösas genom att reflektera utifrån CASVE- cykeln. Till exempel kan en 
utbildning som har en hög risk för att deltagare ska insjukna i ohälsa göra en analys enligt 
teorin utifrån att utreda vad som är känt i utbildningen, vilka ämnen som används och vad 
orsakar ohälsan (självkännedom). Vilket intresse och behov finns av utbildningen, har 
skolan möjlighet till alternativ? (kunskap om sysselsättning och alternativ). Därefter 
bearbetas kunskapen och reflekteras i en CASVE- cykel. Hög risk för ohälsa och 
försämrad ekonomi (problemsignaler) gör att en förändring inom utbildningen behövs för 
att minska avhopp och ohälsa (kommunikation). Konsekvenser utreds för individ, 
organisation och samhällsnivå (analys). Vilka ämnen/produkter kan tjäna som alternativ, 
kan arbetshjälpmedel eller annan förändring såsom att utesluta moment eller utöka 
inriktningen på utbildningen leda till förbättring? (syntes). Utbildningsanordnaren 
prioriterar och väljer ett eller få alternativ såsom minskad kemikalieanvändning till förmån 
för mer ekologiska produkter (värdering) och formulerar nya mål och strategier för när 
införandet och förändringen ska ske (genomförande). Därefter reflekterar 
utbildningsanordnare kring beslutsgången och sättet det skedde på, vilket med träning kan 
leda till en förändrad medvetenhet kring tankar, synsätt och möjligheter.  

7.1. Förbättringsområden inom medicinsk studie- och yrkesvägledning  
Det finns ett flertal områden där utveckling och förbättring skulle gagna individer i behov 
av medicinsk vägledning. Jag har valt att lyfta fram de områden som jag anser vara viktiga 
i diskussionen för att kunna utgå mer fritt från min egen ståndpunkt. I övrigt hänvisar jag 
till de förbättringsområden som framkommer i avsnitten ”Vikten av medicinsk studie- och 
yrkesvägledning”, ”Önskvärd medicinsk studie- och yrkesvägledning för hållbara val” 
samt i ”Hur ska studie- och yrkesvägledare på ett kvalitativt arbetssätt kunna hjälpa 
individer med allergiska sjukdomar till hållbara val?”11  
 
x Begreppet medicinsk studie- och yrkesvägledning behöver lyftas fram och bli 

allmänt känt i vägledningssammanhang. Skolverket bör därför ta fram ordentliga och 
tydliga riktlinjer för medicinsk studie- och yrkesvägledning. Vilka yrkesroller som 
ansvarar för specifika arbetsuppgifter utifrån uppdraget i elevhälsan, vad är viktigt att 
föra fram gällande funktionsvariationer vid karriärfrågor mm. 

 
x Utöka kunskapen om medicinsk vägledning och vägledningsfrågor på fler arenor i 

samhället. Inte bara elever på grundskolan, gymnasiet och Komvux behöver 
                                                      
11 Flera av förbättringsområdena återkommer i flera avsnitt beroende på examensarbetets 
upplägg kring bakgrund, resultat, slutsats och diskussion. 
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vägledning utan med dagens föränderliga arbetsliv behöver arbetstagare på olika håll 
hjälp med karriärvalsfrågor. Personer med funktionsvariationer (inklusive allergiska 
sjukdomar) finns representerade överallt. Då ökar också kraven bland annat på att 
dessa individer finner arbetsplatser som vid behov kan anpassas utefter deras skilda 
behov.   

 
x Universiteten behöver ta sitt ansvar. Ämnet medicinsk vägledning behöver 

synliggöras och lyftas fram inom ramen för studie- och yrkesväglednings- 
programmen. Om elever ska kunna göra hållbara val behöver först och främst studie- 
och yrkesvägledare medvetenhet och kunskap om vilka faktorer som är viktiga att ta 
i hänsyn vid planering av karriärval. Att utelämna en så viktig del som de eventuella 
påverkande medicinska aspekterna kan leda till långtgående konsekvenser både för 
den drabbade individen och samhället. Medicinsk vägledning kan vara komplext och 
att utelämna åt studenter att själva inhämta den kunskapen för att kunna hjälpa 
individer kan inte anses tillfredsställande. 

 
x Inrätta tjänster för medicinska studie- och yrkesvägledare i kommuner och på Arbets- 

och miljömedicinska kliniker (bland annat). I syfte att hjälpa att föra fram begreppet 
på agendan och öka kunskapen bland övriga studie- och yrkesvägledare ute i landet. 
En medicinsk vägledare kan agera bollplank till övriga vägledare, delta i utbildnings- 
insatser och stötta i informationsinsatser och annan utbildnings- verksamhet kring 
karriärfrågor. Då får de arbets- och miljömedicinska klinikerna en direktingång till 
vägledningsfrågor och medicinska aspekter på skolor och andra aktuella arenor. I och 
med det aktuella utökade nationella nätverket som är i uppstartsfasen kan därmed 
också viktig kunskap lättare förmedlas ut.  

 
8. Slutord 
Det här examensarbetet har varit otroligt givande att få genomföra och min förhoppning är 
att studie- och yrkesvägledare som tar del av detta kan hjälpa till att föra upp ämnet på 
agendan. Fler människor behöver kunskap om hur allergiska sjukdomar kan påverka 
studie- och arbetsliv och medicinsk studie-och yrkesvägledning kan utgöra stor skillnad i 
en människas liv.  
 
Ett stort tack till alla er som deltagit genom intervjuer, utan er hade den här studien inte 
kommit till. Ett tack riktas även till er som bidragit till studien på annat sätt, min 
handledare, mina vänner och partner som har ställt upp under studietiden på olika tänkbara 
sätt.  
 
Är du allergisk mot något? Ställ frågan. Visa intresse. Öka kunskap och medvetenhet. Ett 
bra recept att starta med. 
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Bilaga 3. Informationsbrev 
 

Informationsbrev deltagande i forskning 
 
Mitt namn är Natsannet Suna och jag genomför mitt examensarbete inom programmet för 
Studie- och yrkesvägledning på Umeå universitet.  

 
Syftet med min uppsats är att ge en bild av hur eventuell studie- och yrkesvägledning h 
fungerar vid val av utbildning/yrke för personer med allergiska sjukdomar. Syftet är också 
att lyfta fram rekommendationer och eventuella förbättringar för hur så kallad medicinsk 
studie- och yrkesvägledning bör och kan se ut vid allergiska sjukdomar.  
 
Ämnet allergiska sjukdomar i relation till studie- och yrkesvägledning är intressant då det 
är viktigt att individer som gör sina utbildnings-/yrkesval tar hänsyn till sina allergiska 
sjukdomar och inte utbildar sig eller arbetar i ett yrke som kan innebära för höga risker att 
utveckla ytterligare eller värre allergier.  
 
Anledningen till att jag vill intervjua just Dig är att jag anser att du kan bidra med viktiga 
erfarenheter för mitt examensarbete och dess resultat. 
   
Alt. Vårdpersonal: Som vårdpersonal har du viktiga kunskaper gällande de allergiska 
sjukdomarna och hur medicinsk studie- och yrkesvägledning skulle behöva se ut för 
individer med dessa sjukdomar. Alt. Studie- och yrkesvägledare: Som studie- och 
yrkesvägledare har du en viktig del i att elever som har allergiska sjukdomar får den så 
viktiga kunskap de behöver, i samarbete med elevhälsan och andra eventuella aktuella 
parter. Alt. Individ med allergiska sjukdomar: Som en individ med allergiska sjukdomar 
kan du bidra med din syn på vilket sätt dina sjukdomar eventuellt har påverkat dina 
utbildnings-/yrkesval och hur du anser att studie- och yrkesvägledningen har fungerat eller 
bör fungera. 
 
Ditt deltagande kan underlätta att öka medvetenheten om allergiska sjukdomar och 
medicinsk studie- och yrkesvägledning.  
 
Samtycke inhämtas i samband med aktuell intervju och dokumenteras vid inspelning. 
Intervjun kommer därmed att spelas in med ljud, också för att underlätta analys och 
minska risken för eventuella missförstånd. Efter godkänt examensarbete kommer all 
inspelning att raderas. Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta 
intervjun och därmed ditt deltagande utan motivering. Eventuella redan insamlade resultat 
kan dock komma att användas. Alla data och resultat kommer att avidentifieras och 
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
 
Om du önskar ta del av det färdiga examensarbetet kan du ta kontakt med mig via mail 
och därefter få en elektronisk kopia efter att examensarbetet blivit godkänt. 
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare Rolf Hugosson på Umeå universitet, statsvetenskapliga institutionen för mer 
information.  
 
Stort tack för din medverkan! 

 
Natsannet Suna, student vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå 
universitet på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. 
Email: examensarbeteNS@gmail.com , Mobiltetelefon: 0704- 82 32 03. 
 
Rolf Hugosson, Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. 
Email: rolf.hugoson@umu.se , Telefon: tel: 090-786 71 34. 
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Bilaga 4. Intervjuguider 
 

Intervjuguide vårdpersonal: 
 
Inledande frågor kring intervjupersonen.  
 
Frågor kring allergiska sjukdomar och hur vårdenheten arbetar med frågor kring 
medicinsk studie- och yrkesvägledning med fokus på allergiska sjukdomar. 
 
Frågor kring samarbete och samverkan kring medicinsk studie- och yrkesvägledning med 
fokus allergiska sjukdomar. 
 
Intresset kring medicinsk studie- och yrkesvägledning (fokus allergiska sjukdomar) 
 
Frågor kring individer med allergiska sjukdomar och karriärval. 
 
Frågor kring samarbete/samverkan med universitet. 
 
Frågor kring önskvärd studie- och yrkesvägledning utifrån den intervjuades perspektiv. 
 

Intervjuguide Vägledare: 
 
Inledande frågor kring intervjupersonen.  
 
Frågor kring arbetssituationen och arbetsfördelning. 
 
Frågor kring medicinsk studie- och yrkesvägledning samt allergiska sjukdomar. 
 
Frågor kring informationsinhämtning, kunskap och medvetenhet kring ämnet. 
 
Frågor kring samarbete/samverkan, riktlinjer och nuvarande situation på arbetsplats. 
 
Frågor kring elever med allergiska sjukdomar och karriärval. 
 
Frågor kring konkret vägledningsarbete med allergiska sjukdomar och eventuellt 
utvecklingsbehov. 
 
Frågor kring önskvärd studie- och yrkesvägledning utifrån den intervjuades perspektiv. 
 

Intervjuguide informant- allergiska sjukdomar: 
 
Inledande frågor kring intervjupersonen.  
 
Frågor kring upplevelser, erfarenhet och strategier kring de egna allergiska sjukdomarna.  
 
Frågor kring bemötande och hantering i olika situationer vid utbildning/ i arbetslivet. 
 
Frågor kring vägledning (även medicinsk sådan) under skoltiden. 
 
Frågor kring allergiska sjukdomar, kunskap, valsituationer och eventuella behov. 
 
Frågor kring önskvärd information vid vägledning och vad hen anser att allergiska 
personer behöver tänka på, utifrån den intervjuades perspektiv. 
 


