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”Av unga, för unga” 



1. Ordförande och generalsekreterare  
har ordet   
 
Unga Allergiker (UA) har en vision om att skapa ett samhälle där astma och allergi inte 
är begränsande. I det uppdraget ingår allt från att påverka samhället i stort till att jobba 
för varje ung individ. Verksamhetsåret 2021 har, likt 2020, varit ett annorlunda år för UA på grund 
av den rådande pandemin. Det stora arbete som gjordes under 2020 med att anpassa verksam-
heten till mer digitala former samt lättnandet av restriktioner under sommaren 2021 har bidragit 
till att vi under året har kunnat återgå till en mer ordinarie verksamhet.

Efter förra årets inställda sommarläger så kunde vi äntligen genomföra det i år, dessutom kunde 
vi för första gången anordna ett barnläger. Utöver dessa aktiviteter genomfördes även en med-
lemsträff och våra lokalföreningarna har haft både fysiska och digitala aktiviteter. Under året har 
kampanjer såsom astmadagen, parfymfria- och tobaksfriaveckan uppmärksammats och vi kan 
glädjas åt segern att pollenmätningarna har fått säkrad finansiering. 2021 har också varit ett år 
med aktivt arbete inom olika projekt, bland annat fortsatt arbete på Specialkost på sjukhus-projek-
tet men även starten på det spännande projektet Matpatrullen.

Vi tar med oss alla erfarenheter från 2021 och kommer under 2022 fortsätta arbeta för att 
tillgängliggöra samhället för barn och unga med astma och allergi. En rättighet som 
ska bli verklighet.

Förbundsordförande  
Freja Anckers

Generalsekreterare 
Klara Lundahl



2. Unga Allergikers målsättning och 
arbetsuppgifter   
 

Unga Allergikers ändamål är att:

   •  Unga Allergiker (UA) är ett ideellt riksförbund som samlar medlemmar mellan sex
       (6) och tjugonio (29) år med astma, allergi och/eller annan överkänslighet. 

   •  Unga Allergiker arbetar för att stärka, samla och utveckla unga med astma, allergi och
       eller annan överkänslighet och för att öka förståelsen för dessa personers livssituation. 

   •  Unga Allergiker ska, genom en demokratiskt och självständigt uppbyggd
       ungdomsorganisation, bedriva verksamhet för barn och ungdomar på unga allergikers
       villkor, där alla har lika värde och rättigheter. 

   •  Unga Allergiker vill ge unga en meningsfull fritid och en möjlighet att engagera sig i 
      föreningen. 

   •  Unga Allergiker anordnar aktiviteter på riksnivå liksom verkar för bildandet och bevara
      det av Unga Allergikers lokala verksamhet.  

   •  Unga Allergiker är ett partipolitiskt och religiöst obundet riksförbund. 

Riksförbundet Unga Allergiker anordnar aktiviteter på riksnivå och stöttar lokalföreningarna 
i deras lokala arbete. Fokus på samtliga aktiviteter är den individuella utvecklingen hos 
våra medlemmar, att de stimuleras och aktiveras. Vi samarbetar gärna med andra 
organisationer. Unga Allergiker strävar efter att våra förtroendevalda är en god blandning
av olika personligheter, erfarenheter och kunskaper samt att de gärna får ha en geografisk 
spridning över landet. 
 



3. Organisationen  
Unga Allergikers medlemmar och lokalföreningar 
Medlemsantalet 2021 uppgår till 1164 medlemmar, det är en minskning med 8,6 % av 
medlemmar jämfört med föregående år. Av dessa var 1015 medlemmar mellan 6 och 25 år. 

Förbundet har haft en kraftig minskning i medlemsantal de senaste åren i jämförelse med hur det 
sett ut innan då förbundet legat stadigt kring 1500 medlemmar. Vi ser att den stora minskningen 
beror på ett större tapp av medlemmar som väljer att inte förnya sitt medlemskap gentemot de 
som blir helt nytillkomna medlemmar.

I början av året har Unga Allergiker inte heller haft möjlighet att anordna fysiska träffar 
i samma utsträckning som tidigare år vilket speglas dels i antalet fysiska nationella aktiviteter, dels 
på antalet lokala aktiviteter som lokalföreningarna arrangerat. Unga Allergiker arbetar aktivt med 
att öka medlemsantalet, men lägger också stor vikt vid att behålla 
befintliga medlemmar vilket vi gjort även 2021. Arbetet fortsätter 2022 med att behålla 
befintliga medlemmar och hitta nya sätt att rekrytera nya medlemmar.  

Följande lokalföreningar fanns vid årets slut:

UA Bergslagen (Örebro, Östergötland, Jönköping) 

UA Jämtland (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland)

UA Skåne (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar) 

UA Stockholm (Stockholm, Södermanland, Gotland,  
Uppland, Gävleborg och Västmanlands län)

UA Värmland (Värmlands län och Dalarna) 

UA Väst (Halland, Västra Götaland) 



Unga Allergikers förbundsstyrelse  
I oktober 2020, på Unga Allergiker Riksöverläggning, valdes en ny förbundsstyrelse för de kom-
mande två åren.  

Freja Anckers   Förbundsordförande  Uppsala  
Alva Näsström  1:a vice ordförande   Frösön 
Hanna Nielsen   2:a vice ordförande   Stockholm  
Magdalena Brobäck  Ledamot    Falun
Molly Ekdahl   Ledamot     Stenungsund  
Maria Stojanovic  Ledamot    Stockholm 
Filippa Bergström   Ledamot    Göteborg 
Nikita Lidslot-Peller  Suppleant    Ystad 
Sanna Jonsson  Suppleant    Piteå   

Precis som under föregående år har 2021 präglats av stor osäkerhet i vilka aktiviteter som går att 
genomföra men förbundsstyrelsen har valt att våga planera för fysiska läger och träffar eftersom 
den vet hur betydelsefullt det är för medlemmarna. Majoriteten av dessa har också gått att ge-
nomföra och varit mycket uppskattade. Som ett led i arbetet att ordna verksamhet för en bredare 
del av Unga Allergikers målgrupp ordnade förbundsstyrelsen 2021 Unga Allergikers första läger 
för barn med medföljande närstående. Parallellt med detta har styrelsen fortsatt prioritera den 
digitala närvaron och ordnat frågestunder och andra digitala aktiviteter. Deltagandet i referens-
grupper, arbetsgrupper, ungdomsråd och liknande både nationellt och internationellt har också 
fortsatt och utökats.

Representanter från styrelsen ingick 2021 i följande råd och arbetsgrupper: 
   •   EA2 Youth Parliament 
   •   3TR Young Patient Working Group 
   •   Nationell Arbetsgrupp Matallergi 
   •   Specialpedagogiska skolmyndighetens ungdomsråd 
   •   Svensk Förening för Ungdomsmedicins ungdomsråd 
   •   Nordiska ministerrådets utvidgade ungdomsreprentantsnätverk

Styrelsen har även deltagit i externa sammankomster så som: 
   •   En sammanhållen god och nära vård för barn och unga: Referensgrupp för 
       utredningen
   •   Karolinska Institutet: Ung i vården, seminarium för läkarstudenter termin 10
   •   European Patient Forum: Samtal om ungas påverkan av pandemin
   •   European Medical Agency: Workshop om patientrepresentanters roll
   •   Nordiska Ministerrådet: workshop om att stärka unga med funktionsnedsättningars
        möjligheter

UA Bergslagen (Örebro, Östergötland, Jönköping) 

UA Jämtland (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland)

UA Skåne (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar) 

UA Stockholm (Stockholm, Södermanland, Gotland,  
Uppland, Gävleborg och Västmanlands län)

UA Värmland (Värmlands län och Dalarna) 

UA Väst (Halland, Västra Götaland) 



Styrelsemöten 

Styrelsen håller regelbundna styrelsemöten där den under en till två dagar avhandlar en 
gedigen agenda. Under 2021 har majoriteten av mötena anordnats digitalt på grund av covid-19 
pandemin. Innan varje styrelsemöte har ledningsgruppen ett möte för att utforma agendan samt 
hantera personalärenden. Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 6 stycken styrelsemö-
ten: 24 januari, 7 mars, 18 april, 25 maj, 11 september, 13 november. 

Förbundskansliet 2021 
Klara Lundahl, generalsekreterare, anställd från augusti 2017- pågående. Vikarierande som 
generalsekreterare från augusti 2019-januari 2020, var innan dess verksamhetsutvecklare och tog 
efter vikariatet över som ordinarie generalsekreterare i februari 2020. Föräldraledig mellan juni 
2021 – mars 2022.

Catherine Lavér, kommunikatör, anställd från augusti 2017-augusti 2021. Föräldraledig 
mellan september 2020 – juli 2021. Avslutade sin tjänst i augusti 2021.

Lotta Art-Han Bengtsson, verksamhetsutvecklare, anställd från mars 2020 – pågående.

Ellakarin Mäki, vikarierande kommunikatör för Catherine Lavér, anställd från december 
2020 – juli 2021. Tog därefter över vikariatet som ordinarie kommunikatör från augusti 2021 – 
pågående. 

Jesper Persson, vikarierande generalsekreterare för Klara Lundahl, anställd från maj 2021 – mars 
2022. Tidigare förbundsstyrelseledamot i Unga Allergiker som suppleant mandatperioden 2014-
2016 och som vice ordförande mandatperioden 2016-2018. Förtroendevaldrevisor 
mandatperioden 2018-2020 och 2020-2021.

Sofia Jörgensen, vikarierande verksamhetsutvecklare för Lotta Art-Han Bengtsson, anställd från 
december 2021 – februari 2023.



4. Verksamhet  
Måluppfyllelse 
I verksamhetsberättelsen redogörs det för genom vilka aktiviteter Unga Allergiker uppfyller sin 
ändamålsparagraf. Organisationen har genom verksamheten år 2021 uppfyllt sina mål. Vi har 
med vår verksamhet kunnat samla och stärka våra medlemmar på nya sätt då det varit utmanade 
att ses fysiskt. Vi har arbetat för att öka kunskapen och förståelsen för barn och unga med astma 
och allergi genom digitala träffar och kampanjer. Både nationellt och lokalt har medlemmar blivit 
inbjudna till digitala aktiviteter samt de nationella aktiviteter som förbundet anordnade fysiskt. Vi 
har skapat både nationella och lokala forum där våra medlemmar samlats och givits möjlighet att 
utbyta erfarenheter samt känna samhörighet och pepp. Alla medlemmar har blivit inbjuda och 
kunnat delta, oavsett funktionsnedsättning. Under året har vi fokuserat mycket på att få igång de 
lokala aktiviteterna. Vi har sett att flera lokalföreningar har haft utmaningar till följd av pandemin 
men upplever att de kämpat på så gott de kunnat efter sina förutsättningar samt med stöd från 
förbundet.

Effektredovisning 
Dessa valda nyckeltal speglar de effekter som organisationen har uppnått under verksamhetsåret 
2021.  

Antal medlemmar: 1164 medlemmar, en minskning med 8,6 % sedan 2020.    

Antal lokalföreningar: Sex (6) stycken aktiva lokalföreningar som driver lokal verksamhet under 
2021. 

Antal aktiviteter riktade till medlemmarna: Fyra (4) fysiska aktiviteter genomfördes av förbundet 
under 2021:   

   •   Lägerpeppen del 2
   •   Sommarläger 
   •   Barnläger
   •   Medlemsträff

Förbundet genomförde även en LF-kickoff som vanligtvis arrangeras fysiskt men till följt av 
covid-19 pandemin fick vi i stället arrangera den digitalt. För att kunna erbjuda våra medlemmar 
sociala aktiviteter fortsatte vi med vårt initiativ #UAumgås som startades våren 2020.  



Översikt av aktiviteter under 2021

Lokal verksamhet 

En mycket viktig del i vår verksamhet är våra lokalföreningar, de är direktlänken till våra 
medlemmar på lokal nivå. Vår målsättning har under året främst handlat om arbete för att värna 
om befintliga lokalföreningarna och stötta upp med verktyg att få verksamheten att fortsätta 
trots de motgångar som pandemin haft med sig.  Våra befintliga lokalföreningar har var för sig 
genomfört verksamhet som på olika sätt samlat, stärkt och engagerat våra medlemmar. Våra 
lokalföreningar skapar miljöer och plattformar där unga med astma och allergi får chans att
utvecklas, utmanas och stärkas, i en miljö som är inkluderande och förstående. Verksamheten 
2021 har till största del anordnats digitalt inom initiativet #UAumgås. Under 2021 har 
lokalföreningarna bland annat gjort följande: 

   •   UA Bergslagen: Årsmöte med aktivitet, digitalbingo, digital-yatzy, Äventyrsgolf i Lindesberg, 
        Blodomloppet & vinterpyssel 
   •   UA Värmland: Årsmöte med bingo. Den digitala bakning som planerats till halloween fick 
tyvärr ställas in.
       fick det ställas in.
   •   UA Stockholm: Årsmöte med sällskapsspel och digital mingelkväll 
   •   UA Skåne: Årsmöte och styrelsemöte
   •   UA Jämtland: Årsmöte och styrelsemöte
   •   UA Väst: Årsmöte och styrelsemöte

Flera styrelseledamöter i lokalföreningarna deltog också på de läger som vi anordnat under 2021 
både som deltagare och som lägerledare. Vi har sett att lokalföreningarna varit i behov av extra 
stöttning under 2021 och också tagit hjälp och inspiration av varandra för att få den digitala 
verksamheten att fungera och locka medlemmar.

Stöd till lokalföreningarna och deras verksamhet  

För att stötta upp ledamöter i Unga Allergikers lokalföreningar att kunna bedriva verksamhet 
trots de prövningarna till följt av covid-19 pandemin har medfört har kansli och förbundsstyrelse 
startat upp initiativet #UAumgås. #UAumgås går ut på att samla och uppmärksamma digitala 
träffar som förbundsstyrelse, kansli och lokalföreningar bjudit in till samt inspireras av varandras 
aktiviteter och idéer. Flertalet lokalföreningar har också valt att gå utanför sina lokala medlemmar 
och också öppnat upp för att medlemmar nationellt ska få delta med vetskapen om den 
begränsade möjlighet till sociala aktiviteter som funnits 2021. Detta har uppmärksammats i 
förbundets sociala medie-kanaler samt nyhetsbrev och riktade mailutskick. Föreningarna har 
under året fått hjälp och stöd i val av mötesverktyg för möten och aktiviteter digitalt.



Medlemsvärvartävling  

Under året har vi haft två medlemsvärvartävlingar där ena tävlingen pågick under maj där 
medlemmarna enskilt skulle värva nya medlemmar och fick chansen att vinna fina priser. 
Vinnarna presenterades under vårt initiativ #UAumgås där vi spelade bingo. Denna tävling 
genererade 6 nya medlemmar. Andra medlemsvärvartävlingen kallades för UA-lotteriet och 
skedde under en veckas tid i oktober där alla som värvade en eller flera nya medlemmar fick 
en eller flera lotter. Lottningen skedde live på våra sociala medier där vi drog en vinnare. Denna 
tävling genererade 24 nya medlemmar. Vi har även genomfört förnya medlemskaps-kampanjer 
och utskick. Inflödet av nya medlemmar har legat högre under 2021 än under 2020 genom ett 
lyckat utskick till tidigare medlemmar inom UA, men antalet förnyade medlemskap har minskat 
jämfört med tidigare års insatser.  

Läger 
Under 2021 anordnade vi en hel del läger för våra medlemmar, samtliga läger sker vanligtvis 
fysiskt men till följt av covid-19 pandemin fick vi tänka om och arrangerade några av aktiviteterna 
digitalt. 

LF-kickoff 
Varje vår arrangeras en lokalförenings kickoff som vanligtvis pågår fysiskt över en helg. Däremot 
fick vi planera om till följt av pandemin och arrangerade denna digitalt över en hel dag. Vi sågs i 
ett digitalt konferensrum den 30e januari där innehållet var fyllda med olika workshops med fo-
kus på hur verksamheten ser ut om 1 år och 5 år, gruppdiskussioner, årsmötesskola och roliga 
aktiviteter. Deltagarna fick även möjlighet att planera sina verksamhetsår och inspireras av 
varandras föreningar. 

Lägerpeppen del 1 & 2
Inför Sommarlägret arrangerar vi en ledarutbildning för våra lägerledare. Utbildningen brukar 
vanligtvis ske fysiskt under en hel helg men på grund av rådande pandemin fick vi dela upp 
utbildningen där första delen skedde digitalt under en hel dag och andra delen skedde fysiskt 
dagen innan Sommarläger-deltagarnas ankomst. 

Första delen skedde digitalt den 29e maj och hade sitt fokus på att lära känna varandra, planera 
innehållet under Sommarlägret samt delta i en konflikhanteringsföreläsning som Scouterna höll 
för oss.  

Andra delen var fysiskt på lägergården dagen innan deltagarna från Sommarlägret ankom. Foku-
set var att packa upp och dekorera lägergården, genomgång av schemat de kommande dagarna, 
utbildning i hjärt- och lungräddning från First Aid Sweden och även teambuilding.



Sommarläger 2021

Efter att behövt ställa in föregående årets Sommarläger var vi väldigt glada över att kunna ge-
nomföra årets sommarläger som ägde rum på Björkögården, strax utanför Norrtälje mellan 13–18 
juli. Våra läger är alltid uppskattade och årets deltagare var mycket nöjda med veckan. Aktiviteter-
na omfattade bland annat babumstävlingar, heldag på Väddö havsbad med minigolf och boule, 
baktävling, kajak och talangtävling. Vi var 25 deltagare i åldrarna 11–16 år och 6 lägerledare. På 
årets läger var verksamhetsutvecklaren på plats som lägerchef. Vi hade även en sjukvårdsansvarig 
och en lägerkock på plats. Deltagarna på våra läger får under trygga och säkra former prova på 
att vara hemifrån, ta ansvar för sig själva och hitta nya vänner, vilket vi är menar leder till en stärkt 
självkänsla och självständighet. 

Unga Allergikers sommarläger 2021 på Björkögården utanför Norrtälje.

Unga Allergikers allra första barnläger på Uskavigården vid Lindesberg.

Barnläger 2021

Något som var nytt under 2021 var att vi arrangerade ett nytt lägerkoncept för våra yngre 
medlemmar. Våra andra läger har åldersgräns och/eller en policy där vårdnadshavare inte får 
delta på plats vilket innebär att våra medlemmar mellan 6-10 år inte vågar/kan delta. Under 
en helg välkomnade vi 10 medlemmar mellan 6-10 år tillsammans med en vårdnadshavare på 
Uskavigården, strax utanför Lindesberg den 27-29 augusti. Innehållet under helgen bjöds på 
workshops och diskussioner för vårdnadshavare, lekar och tävlingar för de yngre. Anna Sandin, 
barnallergolog från Allergiexperterna, höll även en digital föreläsning för föräldrarna. De gemen-
samma aktiviteterna var bland annat bakning, att göra egen doftfria tvål och disco. Helgen var 
väldigt uppskattad av både deltagarna men också vårdnadshavare och vi planerar att arrangera 
Barnlägret varje år fortsättningsvis.  



Medlemsträffen 

I år arrangerades Medlemsträffen på Drakudden i Bro utanför Stockholm den 22-24 oktober. 
Medlemsträffen hade tema ‘rörelse på egna villkor’ där fokuset låg på att introducera olika rörel-
seaktiviteter som är astma- och allergivänliga. Helgen var väldigt uppskattad av både deltagare 
och lägerledare. Aktiviteterna var bland annat padel, 5-kamp, yoga, geocaching, pyssel och erfa-
renhetsworkshop. Träffen är en viktig plats för våra medlemmar att få vistas i en trygg miljö samt 
få träffa nya och gamla vänner för erfarenhetsutbyte och igenkänning. Totalt deltog 27 personer 
på medlemsträffen inklusive förbundskansliet och förbundsstyrelsen. 

#UAumgås 

Utöver de lokala aktiviteterna som anordnats under initiativet #UAumgås har även förbunds-
styrelse och kansli anordnat nationella digitala aktiviteter under året. Digital bingo har varit en 
återkommande aktivitet som varit mycket populär bland Unga Allergikers yngre medlemmar. 
Förbundsstyrelsen har även initierat digitalt fika.

Medlemsträff på Drakudden i Bro utanför Stockholm, 22 - 24 oktober 2021.



5. Projekt  
Under 2021 skickades vår ansökan om projektet ”Det tysta utanförskapet” in till Arvsfonden med 
underlag från den förstudie som genomfördes 2020 på temat kränkande behandling kopplat till 
astma, allergi och/eller annan överkänslighet. Projektet söktes tillsammans med Marina Jonsson 
på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm. Besked med avslag på 
ansökan kom i januari 2022.

Ett annat projekt som startades under året var Matpatrullen som drivs av förbundsstyrelsen. 
Projektet syftar till att göra skolmaten bättre för elever med specialkost. Projektet riktas mot 
kökspersonal i skolmatsalar. Projektet fortsätter 2022 med att starta ett Instagram-konto för 
projektet som heter @matpatrullen_, samla in erfarenheter från medlemmar, ta fram en 
checklista med konkreta tips för kökspersonal samt åka runt till skolor för att sprida kunskap 
om specialkost.

Specialkost på sjukhus är ett projekt som drivs tillsammans med Stolta Magar och Svenska 
Celiakiungdomsförbundet. Det inleddes 2020 med en enkät om hur personer i behov av 
specialkost har upplevt sjukhusmaten. Under våren 2021 låg fokus på att fördjupa förståelsen
av ämnet och inleda kontakt med relevanta aktörer såsom patientnämnder, Livsmedelsverket, 
Dietisternas Riksförbund, Celiakiförbundet, Astma- och Allergiförbundet med flera. Under hösten 
inleddes arbetet med att uppmärksamma frågan medialt vilket skedde genom artiklar i Allergia, 
Celiakiforum och Barnläkartidningen. Vi deltog även i ett panelsamtal om sjukhusmat på 
konferensen Mat i Småland och hade en poster på Barnveckan som ordnas av Barnläkarförening-
en och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. Under hösten har även en broschyr tagits 
fram med vad personal på vårdavdelningar behöver tänka på när de har patienter i behov av 
specialkost. Projektet fortsätter under 2022 med fokus på att sprida broschyren.

Bild 1: Matpatrullen ska arbeta för att förbättra specialkosten på skolor i Sverige.

Bild 2: Under projektet Specialkost på sjukhus undersöktes tillgängligheten av specialkost på sjukhus. 



6. Information, kommunikation och  
samverkan   
 
Mål för kommunikationen 

   •   Skapa mervärde för våra medlemmar.  
   •   Hålla våra medlemmar och lokalföreningar uppdaterade om vad som pågår.  
   •   Få nya följare.  
   •   Påverka (opinionsbildande kommunikation).  

Kampanjer och påverkansarbete 

Pollensäsongen
Den 30 mars publicerades Unga Allergikers krönika “Att leva med svår pollenallergi” genom 
hälsoportalen och som bilaga till Aftonbladet. Under en vecka i april lyfte vi fram artiklar med 
fokus på pollenallergi i våra sociala medier. Vi publicerade två intervjuer där två medlemmar 
berättade om sina erfarenheter av att leva med pollenallergi. Dessutom arbetade vi sida vid sida 
med Astma- och Allergiförbundet för att säkra pollenmätningarna i hela Sverige. Under året har 
vi nyttjat Utbudet.se, vilket är en plattform för skolpersonal i Sverige att beställa hem kostnadsfritt 
material till deras skolor, som en kanal att nå ut med vår broschyr Pollenpejl. 

Astmadagen
Till astmadagen 2021 skapades kampanjen Astma har många ansikten, där vi uppmanade våra 
medlemmar att skicka in en video där de uttalar orden “Jag har astma”. Filmen sågs av 2700 
personer och gav 240 interaktioner på Facebook. Den 4 maj medverkade andre vice förbunds-
ordförande i TV4 Nyhetsmorgon och berättade hur det kan vara att leva med svår astma som 
ung. 

Bild 1: Sanna Jonsson intervjuas av TV4 Nyheterna, angående uteblivna pollenmätningar i norra Sverige. 

Bild 2: Astmadagen 5 maj, Hanna Nielsen medverkar i TV4 Nyhetsmorgon och berättar om hur det är att 
leva med svår astma



Parfymfria veckan   
Under parfymfria veckan 2021 drevs kampanjen Hjälp en kompis - välj parfymfritt. Syftet med 
kampanjen var att öka medvetenheten hos de barn och unga som inte själva lever med doftö-
verkänslighet att deras val faktiskt kan påverka en vän i deras omgivning. Tre intervjuer med 
medlemmar som lever med doftöverkänslighet publicerades och spreds i organisationens 
kanaler. Ordförande för UA Bergslagen intervjuades i P4 Dalarna för att berätta om kampanjen 
och om varför parfymfria veckan behövs. Eva Millqvist, forskare och allergolog vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset uttalade sig om varför det är så viktigt att välja parfymfritt.

Tobaksfria veckan  
Unga Allergiker har tidigare uppmärksammat den nya lagen om rökförbud på uteservering-
ar och andra offentliga platser som trädde i kraft den 1 juli 2019. I år uppmärksammade vi 
tobaksfriaveckan på sociala medier genom att hänvisa till organisationer som arbetar för ett 
tobaksfritt samhälle.

Alternativ närvaro genom digital undervisning
I april publicerades en debattartikel i ETC som vi skrivit tillsammans med Unga Reumatiker och 
Stolta Magar om att elever med kroniska sjukdomar bör erbjudas digital undervisning när de 
inte kan delta fysiskt på plats i skolan. Detta utifrån att medlemmar berättat att det fungerat 
bättre för dem under pandemin med distansundervisning och att vi sett att det är möjligt att 
genomföra. Vi har även lyft frågan med SPSM och de har tagit med vårt perspektiv i sitt ar-
bete. I samband med att den nya skollagen trädde i kraft hade vi dialog med Skolverket men 
det framkom att den fortfarande inte är tillräcklig för att säkerställa allas möjligheter att delta i 
undervisningen. 



Mässor 
Under årets digitala Mat för livet mässa deltog vi 
med en specialbyggd landningssida med material 
om Unga Allergiker och om projektet Specialkost på 
sjukhus. Under mässan fick alla som blev medlem 
under mässan en spork som välkomstpresent. 
Deltagandet resulterade i ca 30 nya medlemmar.

Ny sida på hemsidan: Aktuellt med UA

Hemsida
Under 2021 hade Unga Allergikers hemsida totalt 8119 besökare, förra året hade hemsidan 
totalt 6322 besökare, besöksantalet ökade med nästan 2000 besökare. I genomsnitt besöks 
hemsidan av ungefär 150 personer per vecka, under våren ligger besöksantalet på ungefär 
200 besökare/vecka, under sommaren 50-100 besökare/vecka och under hösten är 
besöksantalet ungefär 100-200/vecka. De veckor med högst besöksantal var v. 11: 
Allergilyftet med 430 besökare, v. 45: Parfymfria veckan med 472 besökare och v. 46: 
Engagemangsvecka/Mat för livet mässan med 431 besökare. 

Under 2021 har hemsidan fått tre nya sidor: Aktuellt med UA, Medlemsträff och Barnläger. 
Dessutom finns några nya temasidor som Parfymfria veckan 2021 och Astma har många 
ansikten. 

Medlemsenkät  
Under 2021 genomfördes ingen enkät, dock planeras en enkät att gå ut i början av 2022 med 
tema medlemsengagemang och specialkost i skolan.



Facebook
Under de senaste tre åren har Unga Allergikers Facebooksida ökat. 2019 hade vi 1772 följare, 
2020 hade vi 1843 följare och den 15 december 2021 totalt 1885 följare. Under en tvåårsperiod 

har vi alltså ökat med ungefär 50 följare per år.

Sponsrade inlägg 2021
Under 2021 har vi sponsrat totalt 9 inlägg för totalt 1550 kr. En sponsring som gav utdelning var 
medlemsvärvningen under december ”Bli medlem få en vintergåva” som på bara två 
dagar drog in 13 nya medlemmar och 45 förnyade medlemskap tillsammans med ett SMS-ut-

skick. 

Andra inlägg som fått stor spridning under året är filmen Astma har många ansikten som 
visades 2700 gånger, intervjun där Sixten berättar om sin doftöverkänslighet fick 4685 visningar, 
en uppmaning om att bli medlem efter parfymfria veckan fick 4685 visningar och intervjun med 
medieambassadören Kim fick 2740 visningar. De inlägg som inte sponsras landar oftast på 
ungefär 200-300 visningar, med några undantag. Om man jämför med år 2019 låg visningarna 
på ca 400/inlägg. Det är svårt att avgöra varför visningarna är något färre, det kan bero på en 
pandemieffekt eller något helt annat.

Twitter 
Under 2021 har Unga Allergikers aktivitet på Twitter varit sparsam, totalt har vi tweetat fyra gånger, 
vilket har gett en spridning till 1568 personer. Vi har omnämnts 79 gånger av andra twitterkonton. 
Under 2021 har antalet följare minskat från 863 till 855. 2020 tweetade Unga Allergiker 13 gånger, 
under 2019 tweetade vi 34 gånger. Twitter är en plattform där Unga Allergiker har möjlighet att 
uttrycka åsikter och lyfta viktig information och kunskap om astma, allergi och annan överkänslig-
het. Vi bör inte tweeta om inlägg gällande medlemsträffar eller utlysning av tjänster. Vi tar nya tag 
under 2022 med en ny Twitter-strategi och följer utvecklingen framåt.

Instagram 
Under året har Unga Allergikers Instagram 
konto ökat från 658 till 792 följare, en ökning 
med 134 följare, en ökning på 20%. År 2019 
hade Unga Allergiker 578 följare. Under två år 
har Instagramkontot ökat med totalt 37 %. 

Under året har vi publicerat totalt 84 inlägg, 
i jämförelse med förra året: 62 inlägg och 
året innan dess 86 inlägg. Unga Allergikers 
Instagramkonto har under året uppdaterats 
ungefär 2 gånger i veckan. Generellt får bilder 
på våra medlemmar, förtroendevalda och 
engagerade flest interaktioner, följt efter 
inlägg där vi uttrycker någon form av åsikt. 



7. Samarbeten
Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT)  
Unga Allergiker ingår i nätverket NUFT där aktuella frågor i funktionsrättspolitiken diskuteras. 
Unga Allergikers ordförande representerar NUFT som ordinarie ledamot i Myndigheten för 
Delaktighets funktionshindersråd och som ersättare i Socialdepartementets Funktionshinders-
delegation. I december deltog ordförande och andra vice ordförande på en helgträff med 
representanter från andra organisationer i NUFT för att bland annat planera hur NUFT ska 
arbeta under 2022. 

Astma och Allergiförbundet 
Samarbetet med Astma och Allergiförbundet har fortsatt under 2021. Vi har fortsatt haft en 
person adjungerad på deras förbundsstyrelsemöten för att hålla dem och oss uppdaterade 
om vad som sker i de respektive organisation. Kanslipersonal har också löpande kontakt för 
erfarenhetsutbyte. I oktober deltog delar av kansliet och förbundsstyrelsen på en strategi-/
planeringsdag tillsammans med Astma- och Allergiförbundet samt Forskningsfonden för att 
diskutera centrala framtidsfrågor.

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)  
Unga Allergiker och SCUF har liknande organisationsuppbyggnad och flera gemensamma 
frågor vilket gör en tät kontakt givande. Respektive organisations kanslipersonal har haft 
löpande kontakt både i grupp och mellan de respektive arbetsområdena.  

LSU  
Unga Allergiker är en av medlemsorganisationerna i LSU. Bland annat har kanslipersonal tagit 
del av ledarskapsutbildning och kompetensträffar som LSU erbjudit.  

Mediprep
Projektet som tidigare hette Barn på sjukhus-webben heter nu Mediprep och Unga Allergiker 
har fortsatt samarbetet med det för att ta fram texter och filmer om astma, allergi och 
undersökningar som görs vid utredning av diagnoserna. Ordförande har skrivit texterna och 
såväl förbundsstyrelsen som medlemmar har varit referensgrupp och projektet har spelat in 
en film med en medlem om hur det är att leva med astma och allergi. Mediprep besökte även 
sommarlägret och filmade de deltagare som ville när de berättade om hur de tyckte det var 
att ha astma, allergi och celiaki. 



8. Ekonomi
Ekonomisk översikt 
Förbundet redovisar år 2021 ett resultat om +336kr. Det budgeterade resultatet låg på ett över-
skott på +143 893 kronor när budgeten antogs av förbundsstyrelsen i början av 2021. Förbun-
det fick spara bidrag från MUCF från 2020 till 2021 utöver det redan beviljade bidraget för 2021, 
därmed var bidragssumman från myndigheten större än tidigare år. Liknande skedde med bidrag 
beviljat 2020 från Sunnerdahls Handikappfond som flyttades till lägerverksamheten 2021. Övriga 
bidrag vi erhållit under året är Helge Ax:son Jonssons Stiftelse, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan 
Sibyllas Minnesfond, Stiftelsen Karin och Ernst August Bång, samt en gåva från Förbundet för Spe-
cialpedagogik. Inget verksamhetsbidrag erhölls från Astma- och Allergiförbundet då vi gick mot 
ett väntat överskott.

Likt 2020 så beslutade MUCF att återigen öppna upp för möjligheten att spara bidrag till näst-
kommande år på grund av covid-19 pandemins påverkan på barn- och ungdomsorganisationers 
verksamhet. UA har valt att spara bidrag till 2022 då våra lokalföreningar varit begränsade att an-

ordna aktiviteter, samt att delar av bidraget är öronmärkt till lokal verksamhet.

Resultat 
Årets resultat är ett överskott på +336 kronor.

9. Framtid
Planerad verksamhet 2022 
Våra förhoppningar för verksamhetsåret 2022 är att vi ska kunna ordna ännu fler fysiska träffar 
och samtidigt fortsätta variera dem med de digitala som öppnat upp för fler att kunna delta. När 
fysiska besök blir möjligt hoppas vi också kunna komma ut i skolor och informera både om oss 
som organisation och informera skolkökspersonal om vad som är viktigt för elever i behov av 
specialkost. Ett prioriterat område för 2022 är vården vilket vi kommer arbeta med dels genom 
arbetet i SKR:s Nationella arbetsgrupp för matallergi inklusive anafylaxi med att ta fram ett vård-
förlopp och vårdprogram, dels genom extra fokus på behovet av en plan för övergången från 
barn- till vuxenvård och dels genom projektet Specialkost på Sjukhus för att även den delen av 
sjukhusvistelsen ska bli så bra som möjligt. 2022 är det valår och extra viktigt att vi gör våra röster 
hörda för att se till att vi får ett samhälle där vi sätter gränserna och inte allergin!  

Vi ser framemot ett 2022 fyllt av givande möten med såväl beslutsfattare, allmänhet och allra 

viktigast våra fantastiska medlemmar!






