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Förord av förbundsordförande 
 
2020 är året vi kommer att minnas och tala om under 
en lång tid framöver. Året då inget var som det 
brukade vara, varken inom hälso- och sjukvård, i skola 
och arbetsliv, inom politik, socialt liv eller föreningsliv. 
Året har präglats av oro, otrygghet och social 
distansering men har också fått oss att töja våra 
gränser och våga ta steg för att använda nya sätt och 
metoder för att både arbeta och umgås.  
 
Även för Astma- och Allergiförbundet har det varit ett 
annorlunda år. Det stora event vi planerat för, 
Toleranskonferensen, fick på grund av pandemin 
ännu en gång flyttas fram och döptes också om till 
Allergilyftet. Dessutom tog förbundsstyrelsen 
beslutet att planera för ett digitalt evenemang i 
stället för en fysisk konferens, med tanke på de stora 
risker det skulle medföra om våra medlemmar och 
övriga deltagare både skulle resa kollektivt och mötas 
under en eventuellt kvarstående pandemi. 
 
Inriktningen för förbundets arbete har även detta år 
legat på våra tre prioriterade områden, vård, luft och 
mat, men av naturliga skäl har stor tyngd legat på 
området vård då vi behövt möta många frågor och 
mycket oro om hur covid-19 påverkar om man har 
astma som grundsjukdom och om man kan vaccinera 
sig även om man har allergi. Hur man skiljer symtom 
på pollenallergi från symtom på covid-19 har också 
varit en återkommande fråga, inte minst för att 
pollensäsongen blir allt längre. Vi har därför fortsatt 
lyfta att det politiska ansvaret för pollenmätningarna 
brister. 

 
Politiskt sett har Astma- och Allergiförbundet under 2020 
tagit viktiga kliv framåt. Vi finns nu med i både Regeringens 
Patientråd och Regeringens Funktionshindersdelegation. 
Viktiga tillfällen där vi får möta nationella politiker och kan 
framföra både behov och svårigheter vi ser samt effekter 
kopplade till tidigare beslut och insatser.  
 
Under året har förbundet tagit fram Astma- och 
Allergirapporten som sammanfattar statistik och kunskap 
om aktuella förhållanden och olika behov på astma- och 
allergiområdet. Ett dokument som alla led i vår organisation 
även framöver kommer att ha nytta av i påverkan av hälso- 
och sjukvårdspolitiken.  
 
Jag brukar ofta i mina ledare vilja lyfta vikten av att arbeta 
tillsammans för att nå bästa resultat och vill gärna lyfta två 
viktiga samarbeten även under detta år. Det första är att 
Astma- och Allergiförbundet och Forskningsfonden under 
2020 tagit viktiga kliv framåt i planer för att kommunicera 
forskning inom astma- och allergiområdet på ett tydligare 
sätt. Något vi tror både kan skapa intresse för forskning 
inom fler områden, få fler att stödja forskningen och ge nya 
positiva möjligheter inom hälsa och vardagsliv för våra 
medlemmar.  
 
Det andra samarbetet är arbetet i Patientriksdagen där 
förbundet är en viktig part och som under hösten 2020 hade 
en större digital konferens där både patientföreningar, 
professionen och politiker deltog. Två viktiga samarbeten 
som ger ringar på vattnet för medlemmar inom Astma- och 
Allergiförbundet. 

 
Maritha Sedvallson 

Förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet 
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Året i korthet 
2020. Det finns redan många rader skrivna om året som 
tog oss alla på sängen. Alla hade vi planer för året, såväl 
på individ- som organisationsnivå. Och Astma- och 
Allergiförbundet var såklart inget undantag. Vi hade 
storslagna planer för vår största fysiska konferens på 
länge, vi skulle träffa beslutsfattare i Almedalen och 
besöka lokalföreningar och lära av varandras arbete.  
 
Men redan i mars fick allt ställas in och plötsligt fick vi 
frågor från alla håll. Är jag som har astma en riskgrupp för 
att bli allvarligt sjuk i covid? Kan jag lämna mitt hem? Vad 
ska jag göra om min arbetsgivare tvingar mig att komma 
till jobbet även om jag är rädd för min egen hälsa? 
Snabbt fick vi ställa om fokus och rikta samma frågor till 
myndigheter och Regeringskansliet. Vi efterfrågade 
tydligare råd och riktlinjer för personer med astma och 
allergi. Vilka är egentligen riskgrupp? Hur ska en person 
med pollenallergi tänka under pollensäsongen? Och 
vågar personer med allergi vaccinera sig? 
 
I takt med att vi började ställa frågor fick vi också allt fler 
svar. Vi fick skicka in frågor till de direktsända 
presskonferenserna, till Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och till socialministern. 
Och i takt med att kunskapsläget  
 
 
 

 
ökade fick vi också allt fler svar. Dessa lade vi ut på 
vår webb, i sociala medier och skickade till 
journalister och allmänhet som efterfrågade våra svar 
och kommentarer. Det resulterade i att vi 
mångdubblade vårt mediegenomslag och under en 
period kraschade vår hemsida på grund av allt 
söktryck. Trots att läget var mörkt för många var det 
lätt att känna en stor meningsfullhet i att kunna bidra 
till ökad kunskap i ett mycket svårt läge. En tydlig 
medlemsnytta som även nådde långt utanför vår 
befintliga medlemskrets.  
 
Men året hade också klara ljusglimtar, som när vi blev 
utsedda till årets patientföreträdare eller när 
svenskarna genom Sifo uppgav att vi är den 
organisation i Sverige som man har näst högst 
förtroende för. Ett förtroende som både förpliktigar 
och ger möjligheter. För tillsammans kan vi verkligen 
förändra livet för den tredjedel av befolkningen som 
lever med astma, allergi eller annan överkänslighet.  
 
Och hur gick det egentligen med den storslagna 
fysiska konferensen vi hade planerat under lång tid 
men som plötsligt föll ihop som en sufflé? Ja, här ska 
jag inte avslöja alltför mycket. Något måste jag ju 
spara till nästa års verksamhetsberättelse!  
 
Trevlig läsning! 

 

 

 
Kristina Ljungros 
Generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet 
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Intressepolitik 
 

 

En god och jämlik allergivård 
Astma, allergi och corona 
Tidigt under coronapandemin uttrycktes det att personer 
med lungsjukdom var en riskgrupp, vilket naturligtvis 
gjorde många av landets 800 000 astmatiker oroliga. 
Astma- och Allergiförbundet valde därför att ha en aktiv 
roll både gentemot medlemmar, allmänhet, myndigheter 
och media.  
 
Vi efterfrågade rekommendationer och information från 
myndigheter och forskare som vi tyckte saknades och 
paketerade sedan deras information för att passa våra 
målgrupper. Dessutom gjorde vi egna undersökningar, 
besvarade frågor i egna och andras 
kommunikationskanaler.  
Förbundet har hela tiden agerat som en 
intresseorganisation – vi är ingen myndighet och vi kan 
inte ge individuella medicinska råd men vi har krävt 
information och riktlinjer i kontakten med myndigheter 
och andra som har det samhällsuppdraget. 
 
Vi lyckades också få besked kring hur personer med 
astma skulle tänka och agera. Längre fram under 
våren dök frågan om hur den som har pollenallergi, 
med symptom som överensstämmer med covid19-
symptom, skulle agera. Även här hade vi en tät dialog 
med myndigheter och professionen för att få fram 
tydliga råd och rekommendationer. Vi har bland 
annat också deltagit i runda-bordssamtal och 
patientråd med regeringen där vi lyft dessa och andra 
frågor. 

 
När vaccin-strategierna togs fram upprepades delar av 
påverkansarbetet och vi lyfte fram att personer med 
svår astma också borde prioriteras under vaccinationen 
eftersom de kan ha en högre risk att bli allvarligt sjuka. 
Så blev det också. Innan vaccinen godkändes vid 
årsskiftet förberedde vi oss på att kunna svara på frågor 
kring vaccinen som kunde beröra våra medlemmar. När 
rapporterna om allergiska reaktioner sedan kom visade 
det sig vara bra att ha den förberedelsen. 
 
Astma- och allergirapport samt God och nära vård 
Under året har vi tagit fram en 40-sidig Astma- och 
Allergirapport. Den ger en aktuell bild av kunskapsläget för 
behandling av astma och allergi samt en uppdaterad bild av 
hur vården i Sverige ser ut. Den kan användas i exempelvis 
patientutbildning eller av vårdpersonal som vill få en 
uppdaterad bild av behandlingsmöjligheter. 

 
Inför slutbetänkandet av den stora statliga utredningen 
”God och nära vård” genomförde Astma- och 
Allergiförbundet en undersökning om hur våra medlemmar 
uppfattar dagens astma- och allergivård och hur man vill att 
vården ska se ut i framtiden. Vid remisstidens slut, 31 
augusti, ordnade vi ett webbinarium med ca 150 deltagare 
där Anna Nergårdh (utredare), Acko Ankarberg Johansson 
(ordf socialutskottet) och Anders Henriksson (2:e vice ordf 
SKR) diskuterade framtidens astma- och allergivård utifrån 
vad som är viktigt för våra medlemmar.  
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Under hösten har vi uppmärksammat hur 
vårdskulden har påverkat astma- och 
allergivården. Ett problem är exempelvis uteblivna 
spirometrier och födoämnes-provokationer. I 
exempelvis Stockholm ställdes hälften av 
spirometrierna in under våren. Vi har 
uppmärksammat beslutsfattare, myndigheter och 
media på hur viktigt det är att personer med 
astma då följs upp på andra sätt och på den 
vårdskuld som byggt upp under pandemin. 
 
 

Luften du andas – En ren hälsofråga 
En skrivelse skickades till miljöministern i början av året 
för att påverka inför beslut om ”Den gröna given” i 
Europeiska unionens miljöråd. I skrivelsen framfördes 
vikten av att skyndsamt agera mot luftföroreningar till 
skydd för hälsan. 
 
Förbundet har även skrivit till Kultur- och 
Socialdepartementen för att påverka regeringen att ge ett 
tydligt samlat nationellt uppdrag för pollenmätningar till 
en statlig huvudman. Huvudmannen bör få ansvar för att 
med statliga medel finansiera drift av 20 mätstationer (på 
sikt 25 stycken) och ha en samlad budget för hela 
verksamheten. Efter att ha fått veta att norra Sverige 
riskerar att stå utan huvudman för pollenmätningar efter 
årsskiftet 2020/21 genomförde förbundet 
opinionsbildning i media som gav stort genomslag. 
 
Arbetet med förbundets intressepolitiska luftprogram har 
påbörjats genom insamling av kunskap och erfarenhet om 
luftföroreningar och hälsorisker vid två digitala hearings. 
Den första hölls med experter och forskare inom 
luftområdet och den andra med praktiker från bland 
annat kommuner. Resultatet ska användas som underlag 
för att prioritera vilka frågor om uteluft som förbundet 
bör driva. 
 

Funktionshinderspolitik 
Förbundet arbetar aktivt för att förverkliga målet 
att allergisjukdomar erkänns och jämställs med 
andra funktionsnedsättningar samt att lagar och 
regler följer FN-konventionen. Arbetet sker 
genom representation i samrådsorgan med 
myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Myndigheten 
för delaktighet. Vi samverkar även med andra 
organisationer och är med i flera nätverk inom 

Funktionsrätt Sverige. 
 

En representant från förbundet har medverkat som 
föreläsare i Funktionsrätt Sveriges webbinarier på temat 
”hälsa” och ”tillgänglighet” utifrån alternativrapporten 
”Respekt för rättigheter”. Förbundet deltar även i ett 
projekt med syfte att integrera funktionshinder-perspektiv 
i Agenda 2030-arbetet. Projektet drivs av Lika Unika 
Akademi tillsammans med Svenska FN-förbundet. Under 
året har ett antal digitala utbildningar hållits för 
organisationer i civilsamhället. 
 
Samverkan har även skett i EFA Prevention Group och vi 
medverkade i en digital föreläsning på EFA:s årsmöte och 
berättade om förbundets påverkansarbete för den nya 
tobakslagen. Förbundet har även varit representerade i en 
referensgrupp till Region Stockholms, CAMM:s arbete med 
uppdatering av webbplattformen ”Jobba Frisk” om risk och 
friskfaktorer vid studie- och yrkesval. 

 

 
Tillgänglighet för människor med 
allergisjukdomar 
Inomhusmiljö och pälsdjur 
Förbundets påverkansarbete har lett till att 
Arbetsmiljöverkets nya reviderade föreskrift om 
arbetsplatsens utformning omfattar tillgänglighet för 
personal (och skolelever) med allergi. Enligt de nya 
allmänna råden om tillgänglighet på arbetsplatser som 
träder i kraft 1 jan 2021 bör lokalerna vid ny- eller 
ombyggnad bl.a. vara lättstädade, ha lågemitterande 
inredning och kontinuerlig ventilation. 

I början av året träffade förbundet en 
riksdagsledamot från Centerpartiet för att föra fram 
allergiperspektivet vid användning av ledar- och 
assistanshundar och behovet av statlig finansiering av 
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pollenmätningar. 
 
En arbetsgrupp med medicinsk expertis och 

representanter från Astma- och Allergiförbundet 
och Unga Allergiker påbörjade under hösten 
arbetet med att ta fram en praktisk vägledning 
om arbetande hundar och allergi i skolor. 
Boverket har under året fått ett 
regeringsuppdrag för att se över möjligheten för 
kommuner att ta ut avgift för tillsyn av bl.a. 
obligatorisk ventilationskontroll. Vi hoppas detta 
leder till att regelverket för OVK (Obligatorisk 
Ventilations Kontroll) moderniseras – något som 
förbundet arbetar för tillsammans med 
ventilationsbranschen. 
En förbundsrepresentant har föreläst på olika 
webbinarier; friskare arbetsliv arrangerat av 
Astma- och Allergiföreningen i Mellansverige, 
allergi och luften i skolan av Astma- och 
Allergiföreningen i Mellannorrland samt 
inomhusmiljö och allergi till förskolechefer och 
rektorer arrangerat av Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund. 
 
Tobaksrök och dofter 
I maj stöttade förbundet Folkhälsomyndighetens 
informationskampanj ”Rökfri miljö” om nya tobakslagen 
för rökfria utemiljöer via våra informationskanaler externt 
och internt. Informationssatsningen var följden av 
förbundets tidigare påverkansarbete om att ge 
myndigheten ett sådant uppdrag. 
 

 
 
 
 

 
I juni genomfördes en enkätundersökning till medlemmar om 
effekten av den nya tobakslagen om vissa rökfria offentliga 
utemiljöer som funnits ett år. Resultatet presenterades i 
utspel till media och fick bra genomslag. 

 
Bildtext: Svaret på en av frågorna i enkäten till  
medlemmar om hur de upplever den nya tobakslagen. 
 
Under hösten uppvaktades ANDT-samordnaren på 
socialdepartementet inför arbetet med en ny ANDT-strategi. 
Förbundet framförde synpunkter om: 

• Fortsatta insatser för att implementera  
nuvarande tobakslag 

• Utredning för att se över nuvarande regelverk för att 
göra det juridiskt möjligt att bo rökfritt i flerbostadshus 

• Se över möjligheten att införa regelverk för tobaksfri 
skoltid 

• Konkret handlingsplan för att nå målet om ett rökfritt 
Sverige 2025 

 
Under tobaksfria veckan i november medverkade en 
förbundsrepresentant som föreläsare på temat rökfria miljöer 
i ett webbinarium arrangerat av Astma- och Allergiföreningen i 
region Stockholm-Gotland och Södertälje. 
 

 
 

 
 

Astma- och Allergiförbundets 
Kommunikationschef Helena Färnsten och 
intressepolitiska handläggare Anna-Karin Klomp 
tar emot utmärkelsen Årets Patientföreträdare 
2019 från FokusPatient. 
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Kollektivtrafik 
Under 2020 har förbundet arbetat för att påverka 
företag inom flyg, tåg, buss och båt att ta bättre 
hänsyn till personer med allergisjukdomar. Vi har 
deltagit i Trafikverkets samrådsorgan för 
kollektivtrafiken. Medlemmar och andra 
intressenter har kunnat ställa frågor och få 
rådgivning via förbundets handläggare inom mat- 
och kollektivtrafikområdet. 

 

Bra mat för alla – Särskilt för dig med 
matallergi 
Nytt matpolitiskt program 

Förbundets matpolitiska program antogs av 
förbundsstyrelsen under året. Programmet har fem 
fokusområden inom matallergi som förbundet har till 
uppgift att arbeta med, det ger en tydlig och koncis bild 
av förbundets prioritering som är; jämlik specialkost, 
samlat grepp inom allergivården, säker livsmedels-
märkning, ökad kunskap om matallergi inom besöks-
näringen och behovet av ett nationellt kunskapscentrum. 

 

Jämlik specialkost och ökad  

kunskap i förskola/skola 

Våra personalutbildningar ”Säker mat i förskola och 
skola” har bidragit till ökad kunskap i skola och förskola. 
Under året har vi arrangerat två utbildningstillfällen 
riktat till kökspersonal inom förskola och skola. 
Dessutom säljs det varje år ett antal av våra handböcker 
”Säker mat i förskola och skola” till skolpersonal och 
skolledning via förbundets webbshop.  

I arbetet med att specialkost i förskola och skola ska 
bli mer jämlikt och säkert har förbundet varit rådgivare 
till Kost och Närings framtagning av Nationell vägledning 
om specialkost. Som en service till medlemmar agerar 
förbundet och projektet rådgivande till medlemmar som 
per telefon och e-post söker stöd och råd i situationer 
kopplade till deras matallergi, intolerans och 
överkänslighet.  

 
 
 
 
 

 
Förbundet har dessutom arbetat för en nationell 

vägledning för nötter inom skola och förskola. Vägledningen 
har fått stöd från förbundsstyrelsen, Unga Allergiker, Svensk 
förening för allergologi samt förbunden för allergisköterskor 
och skolsköterskor. 

Säker märkning 

Förbundet har medverkat i åtminstone tre olika 
nätverksgrupper på området; Födoämnesallerginätverket, 
Arbetsgruppen för allergi och överkänslighet (SvDH) samt 
EFA:s Food Allergy Working Group. Matallergiområdet är ett 
område där det händer mycket nu efter många år av 
påverkansarbete från förbundets sida. Det är saker på gång 
både i Sverige, i EU och globalt.  

Vi har varit med och påverkat på internationell nivå, 
bland annat författat en motion till EU-kommissionen samt 
besvarat en remiss på matallergiområdet. Förbundet har 
också översatt en checklista till svenska från EU-projektet 
Food Detectives, riktad till Livsmedelsbranschen, samt 
spridit den i våra olika kanaler. Förbundet har närvarat på 
flera möten på dessa områden i ovanstående nätverk, senast 
på Märkningsdagen den 10 december. 

Nätverk och andra arbetsgrupper 
Förbundet har under året deltagit i två viktiga nätverksgrupper 
på matallergiområdet. Den ena är Arbetsgruppen för allergi och 
annan överkänslighet. Här diskuteras frågor som rör märkning 
och lagstiftning på området och representanter från bland 
annat Astma- och Allergiförbundet, Celiakiförbundet, 
Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen och Svensk 
Dagligvaruhandel medverkar. 

Förbundet deltar i Födoämnesallerginätverket som ordnar 
föreläsningar, diskuterar och driver olika frågor på 
matallergiområdet. 

Dessutom deltar förbundet i EFA:s nätverksgrupp Food 
Allergy Working Group. Vi har samverkat externt under året 
med andra förbund, aktörer inom flera branscher och 
myndigheter och driver aktivt frågan om ökad kunskap om 
matallergi i hälso- och sjukvården. Vi har även deltagit på flera 
vetenskapliga konferenser och nationella möten på området 
matallergi under året. 
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Projektet Bra mat för alla 

Matallergiprojektet Bra mat för alla har under 2018–2022 
finansiering från Allmänna Arvsfonden. Huvudsyftet med 
projektet är att öka livskvalitén för huvudmålgrupperna 
personer som lever med matallergi, intoleranser och 
överkänslighet samt personer som arbetar inom området 
allergi.  Målet med projektet är att skapa ett nationellt 
samordnade Kunskapscentrum. Huvudaktörerna i 
projektet är förbundet, Centrum för Allergiforskning vid 
KI och Livsmedelsföretagen. 

Under april arrangerade projektet en tvärsektoriell 
digital konferens för referensgrupperna och centrala 
myndigheter med fokus på behovet av riktlinjer och en 
tydlig ansvarsroll inom området matallergier.  
Tillsammans med forskningssjuksköterska och 
teamet med allergikonsulenter inom Region 
Stockholm har projektet utformat 

matallergiinformation till plattformen 
Elevhälsoportalen som syftar till att tillhanda-hålla 
evidensbaserad information till personal inom 
förskola och skola.  

En uppdaterad och aktuell hemsida med fakta och 
råd vid matallergi på förbundets hemsida har 
förberetts samt utformning av information vid allergi 
till förbundets nya tekniska verktyg Allergiakademin 
där projektet har faktagranskat innehållet om 
matallergi. Tjänsten är till stor del baserad på frågor 
om matallergi. 
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Rådgivning 
Astma- och Allergiförbundets intressepolitiska 
handläggare ger råd till medlemmar, företag och 
organisationer inom vård, inomhus-miljö, 
funktionshinderspolitik, utomhusmiljö, mat och 
kollektivtrafik. Rådgivning till Astma- och 
Allergiförbundets medlemmar prioriteras.  

Frågorna kan exempelvis handla om skolmat, 
rökning och pälsdjur i flerbostadshus, dofter på 
allmänna platser och vilket stöd som människor 
med allergi kan få i förskolan, skolan eller på 
arbetsplatsen eller i vården. 

 

Remissvar och skrivelser 
2020 svarade Astma- och Allergiförbundet på sju 
remisser och producerade fyra skrivelser om bland 
annat Corona råd, pollenprognosernas framtid, 
hälsoaspekter av en Green Deal och 
sjukpenning/smittbärarpenning vid covid-19. 

För fullständig lista på remisser och skrivelser, se 
Astma- och Allergiförbundets hemsida. 

Rekommenderade produkter 
Under 2020 har förbundet fortsatt samarbetet med de 
danska och norska Astma- och Allergiförbunden för en 
etablering av den gemensamma märkningen Asthma 
Allergy Nordic (AAN). 

Den gemensamma loggan för AAN har fått ett större 
genomslag under året då en marknadsföringssatsning har 
påbörjats. Förbundet har dock under en övergångstid 
valt att behålla vissa produkter för den svenska 
märkningen Svalan. 

Antalet produkter som granskats och 
rekommenderats med både den svenska Svalan och den 
nordiska AAN har ökat under året och de flesta har 
konverterat till den nordiska märkningen. Sammanlagt är 
det 106 nya produkter inom AAN samt 7 produkter inom 
Svalan (recepturändringar är här ej inräknat). De tre 
nordiska förbunden har fortsatt arbetet med att ta fram 
nya kriterier inom AAN för samtliga produktgrupper. 
 
 
 
 
 
 

Under 2018 lanserade Astma- och Allergiförbunden i Sverige, Norge och Danmark en gemensam 
nordisk produktmärkning, Asthma Allergy Nordic. Den nordiska rekommendationen av produkter 
ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur 
allergisynpunkt. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter. 
 

https://astmaoallergiforbundet.se/om-oss/opinion/
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Organisation 
 

 

Medlemmar och föreningar 
Antal medlemmar 

2020 hade Astma- och Allergiförbundet 15 268 betalande 
medlemmar. Det är en minskning från 2019 med nästan 
1100 medlemmar. 2019 hade förbundet 16 360 
betalande medlemmar. 

Antal föreningar 

Vid årsskiftet 2020–2021 hade förbundet 85 
lokalföreningar och 17 region/länsföreningar. Under året 
har 3 föreningar lagts ner och 2 föreningar reorganiserat 
sig (länsföreningarna Västra Götaland Nordost resp. Väst 
gick samman till Regionföreningen Västra Götaland). 
 

 
 
 

 

Cirkelbidrag till föreningar 

Förbundet har fortsatt att stimulera föreningar till att 
anordna studiecirklar inom ramen för Arbetarnas 
Bildningsförbund (ABF) genom att bidra med 100 kr per 
cirkeldeltagare efter slutförd redovisning. Under året har 
totalt 35 700 kronor utbetalats i cirkelbidrag till sex olika 
föreningar. 

 

Postkodlotteriet 
Svenska Postkodlotteriet är ett av 
Sveriges största lotterier. Sedan 
starten 2005 har Postkodlotteriet 
genererat mer än 11 miljarder 
kronor till ideella organisationer.  
 
 
Sedan 2009 har Astma- och Allergiförbundet varit 
förmånstagare i Postkodlotteriet och har sedan dess fått 
sammanlagt nästan 86 miljoner kronor (varav uppemot 15 
miljoner kronor har varit projektstöd) - tack vare alla 
lottköpare! 2020 fick förbundet 7 700 000 kronor, varav 
700 000 kronor var ett extra coronastöd som delades ut på 
hösten. Det stödet är avsett att användas 2021 för att 
stärka vårt informationsarbete och anordna regionala 
event i samband med konferensen Allergilyftet. 

 

 

 
 

En av årets expertchattar, på 
temat barnallergier med 
barnallergolog Anna Asarnoj 
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Blomsterfonden 
Föreningar har möjlighet att söka bidrag för sin 
verksamhet från förbundets egen fond Blomsterfonden. 
Under året har 69 ansökningar från 28 olika föreningar 
fått bidrag. Totalt har 1 064 050 kronor utbetalats till 
föreningarna från Blomsterfonden under 2020.  
2019 inkom nästan 100 ansökningar och uppemot 40 
olika föreningar beviljades bidrag. Corona-pandemin har 
från mars månad 2020 påverkat antalet ansökningar och 
antalet inställda eller uppskjutna aktiviteter på ett 
negativt sätt. Minst fem aktiviteter som beviljats bidrag 
under året har dessutom fått ställas in och åtminstone 
sex andra aktiviteter har skjutits upp till 2021.  

 

Interna nätverk och grupper 
Förutom geografiskt knutna lokalföreningar finns 
möjlighet att engagera sig i en temaförening och intresset 
för detta ökar årligen. Medlemsantalet i förbundets fem 
samtliga temaföreningar fortsätter att öka, både vad 
gäller betalande medlemmar och medlemmar i 
respektive Facebook-grupp. I slutet av 2020 hade 
Facebook-gruppen för doftöverkänsliga nästan 1 000 
medlemmar, köttallergi har över 500 medlemmar, 
Atopikerna och FPIES Sweden har båda strax över 400 
medlemmar. 
 

Övrigt stöd till föreningarna och 
deras verksamhet 
Under året har ledamöter i förbundsstyrelsen och 
personal på förbundskansliet haft kontakt och stöttat 
föreningarna på olika sätt. Under våren 2020 ringde t.ex. 
personal på förbundskansliet runt till i princip alla 
föreningar för att höra hur corona påverkade deras 
verksamhet och om de behövde något särskilt stöd. 

Föreningarna har under året fått tillgång till och utan 
kostnad fått låna förbundets mötesverktyg Life Size. 
Verktyget blev flitigt använt så för att förhindra krockar 
togs en speciell bokningskalender fram. Dessutom har 
tips, information och vägledningar för digitala 
möten/årsmöten och corona-anpassad verksamhet tagits 
fram och spridits via Föreningssidorna, Föreningsbrevet 
och de nyinrättade digitala informationsmötena för 
föreningar. 

 
 
 

”Vi ställde snabbt om till digitala möten och har nu 

genomfört vårt årsmöte digitalt och vi höll föreläsningar 
för våra medlemmar, genom att göra det lilla extra för 
dem så har vi inte haft något stort tapp förutom 
naturliga bortfall, vi har fortsatt värva medlemmar 

eftersom vi varit så aktiva som det gått.”  

 
– Carina Käller, ordförande i Astma och Allergiföreningen 
Svalan i Örnsköldsvik  

 

 
 
 
 

Unga allergiker och  
funktionsrättsrörelsen 
Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker har samarbetat 
under året. Vi har även bjudit in varandra till olika planeringsmöten, 
konferenser, utvecklingsdagar med mera. En representant från Unga 
Allergiker har under året medverkat på förbundsstyrelsens möten. 
Samarbetet inom ramen för Funktionsrätt Sverige har fortsatt och 
förbundsordförande Maritha Sedvallson är ledamot i deras styrelse. 

 
Följande föreningar fick under 2020 

bidrag från Blomsterfonden: 

• Bergslagen 

• Blekinge län 

• Bohuslän (Uddevalla) 

• Borlänge-Siljansringen 

• Borås 

• Gotland 

• Gävle 

• Göteborg 

• Helsingborg 

• Lidköping (Västra Skaraborg) 

• Ludvika 

• Luleå 

• Lägerföreningen 

• Malmö 

• Norrbottens län 

• Ovanåker 

• Piteå-Älvdal 

• Region Mellannorrland 

• Region Mellansverige 

• Skellefteå 

• Skövde-Hjo-Tibro 

• Södra Närke 

• Trollhättan-Vänersborg 

• Västjämtland 

• Västra Östergötland 

• Ängelholm 

• Örebro län 

• Örnsköldsvik Svalan 
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Medlemsrekrytering 
Vi har under året sett en stor nedgång av antalet nya 
medlemmar. Inflödet av nya medlemmar halverades 
(minskade med 1000 från året innan). Corona-
pandemin tillsammans med ekonomisk osäkerhet har 
med största sannolikhet bidragit till att färre går med 
eller stannar kvar som medlemmar. Även värvningen 
via lokal-föreningarna har halverats, troligtvis som ett 
resultat av minskade eller inställda aktiviteter i många 
föreningar.  
I november gick medlemsaviseringen för 2021 ut och 
vi skickade med ett erbjudande att man fick två 
Sverige-lotter om man fyllde i en autogirotalong. Vi 
fick in 400 talonger och 20 nya månadsgivare. I slutet 
av året gjorde vi en julkampanj vilket genererade 60 
nya medlemmar. 

 

Medlemsförmåner 
Matallergikortet 

Under året fick förbundet in cirka 100 nya medlemmar 
via Matallergikortet. Det är betydligt färre än året innan 
men det beror till stor del på Corona-pandemin, det var 
inte många som reste utomlands under 2020. I dagsläget 
har vi 1266 användare av Matallergikortet (en liten 
ökning från förra året då antalet var 1150). 
 

 

 
 

Barnallergifonden 

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har under 
2020 delat ut 80 000 kronor i ekonomiskt stöd till 20 
familjer med astma, allergi eller eksem. Stöd har bland 
annat lämnats till deltagaravgifter för allergiläger och 
vistelser på Södergården-Åre, luftrenare, cyklar, 
längdskidor, kvalsterskydd till sängen eller annat som 
gjort livet enklare för barn med allergisjukdom. 
 

Kampanjer under året 
Astmadagen 

Vi uppmärksammade dagen med en livechatt om astma på vår 
sajt Allergismart.se med professor och överläkare Christer 
Janson på Akademiska sjukhuset I Uppsala. Dessutom skrev vi 
en debattartikel i Dagens Samhälle med rubriken ”Liv kan 
räddas med bättre astmavård” om vad vi anser behöver göras 
för att fler astmatiker ska få den behandling som krävs för att 
kunna bli symptomfria. 

Parfymfria veckan 

Under årets parfymfria vecka (vecka 45) anordnade vi en 
digital föreläsning tillsammans med föreningen 
Internetföreningen oparfymerat. Föreläste gjorde forskaren 
och professorn Eva Millqvist på temat: Doftutlösta besvär. 
Föreläsningen blev välbesökt med 100 deltagare och fler som 
stod på vänt. Flera hörde också av sig efteråt för att ta del av 
hennes presentation. Förutom föreläsningen postades flera 
inlägg i sociala medier (bl.a. Facebook) om vikten av 
parfymfritt och att visa hänsyn. 
 

Matallergiveckan 

I mitten på september varje år går kampanjveckan 
Matallergiveckan av stapeln. På grund av corona fick vi tänka 
om från fysiska event och göra digitala inlägg på sociala 
medier istället. Dessutom hade Allergia nr 3/2020 tema Mat 
där kunde vi informera om matallergifrågor istället. 
 

Samarbetsprojektet  
Må bra med qigong 
Sedan 2019 har förbundet ett samarbete med ABF, 
Reumatikerförbundet och Riksförbundet Hjärt-Lung kring 
uppstart av lokal/regional qigong-verksamhet. Under året har 
samarbetet inriktat sig på att utbilda qigong-instruktörer och 
starta upp lokala qigong-cirklar inom Västra Götalands-
regionen. Föreningarna i Västra Skaraborg (Lidköping) samt 
Skövde-Hjo-Tibro har varit engagerade i detta. I slutet av året 
skiftade fokus till att planera för att genomföra qigong digitalt. 
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Södergården Åre i vinterskrud

 

Södergården Åre 

Södergården-Åre är förbundets egna 
allergianpassade vandrarhem som ligger i 
Undersåker, 10 minuter från Åre. Trots corona 
lyckades vi under 2020 genomföra de flesta av 
vårens gruppresor i början av året innan 
restriktionerna kom i mars. Vi valde sen att följa 
folkhälsomyndighetens råd och hade stängt från 
1 april-18 juni. Därefter öppnades anläggningen 
igen med en rad smittskyddsåtgärder. 
 
Smittskyddsåtgärder 
En plan för att säkerställa så låg smittorisk som 
möjligt upprättades. Bland annat rutiner för hur 
vi skulle ta emot gäster och en mer noggrann 
städning m. m. En annan åtgärd vi genomförde 
var att gå från 21 rum till 7 bokningsbara rum så 
att alla som bodde på Södergården skulle ha 
tillgång till egen toalett/dusch och för att 
minimera trängsel i köken och andra allmänna 
utrymmen. Vi tog också fram tydlig information 
till gästerna hur vi ändrat våra rutiner och vad 
gästen har för eget ansvar.  
 
 
 

” De bästa aktiviteterna som jag tycker vi gjorde under 

2020 var att vi hann genomföra vårt läger på 
Södergården Åre innan corona slog till, att vi haft 
styrelsemöten per telefon samt att vi tänkte framåt och 
planerade och sökte pengar till nya kommande läger på 

Södergården, när det är möjligt igen.”  

 
– Kristina Qvist, styrelseledamot i Astma och 
Allergiföreningen i Borås  

 
 
 
 
 

 
Verksamhet och beläggning 
Under sommaren hade vi främst personer som bokade via 
STF. Hösten var en lite lugnare period och vi hann 
genomföra ett möte med gruppen ”Södergårdens vänner”, 
hålla en akvarellkurs samt tillhandahålla boende för en 
yogakurs. Under året hade vi totalt 1345 gästnätter (att 
jämföra med 2019 då vi hade 3694 gästnätter), det är en 
minskning med nästan två tredjedelar. 

 
Renoveringar och underhåll under året 
En stor skylt med texten ”Allergianpassat vandrarhem” 
sattes upp nere vid E14 för att förtydliga och marknadsföra 
vårt boende för förbipasserande.  

Sopsorteringsstationer har upprättats i hela 
vandrarhemmet där gäster själva sorterar sina sopor både i 
rummen och i de allmänna köken.  

Vi har passat på att göra en del renoveringar av 
Södergården under denna tid. Vi har också renoverat 
barnlekrummet samt lekplatsens staket. 
 

 
 
 
 

Sedan 2017 är Södergården Åre anslutet till 
Svenska Turistföreningen (STF). 2018 blev 
Södergården utsedd till Sveriges bästa 

vandrarhem i STF:s årliga tävling Årets Kudde. 

Läs mer om STF och Södergården Åre här. 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-aresodergarden-vandrarhem/
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Jämställdhetsprojektet 

Projektet avslutades i mars 2020 och fick medel från 
Jämställdhetsmyndigheten. 

Syftet med projektet var att kartlägga attityder, 
bemötande och upplevelser gällande jämställt 
föräldraskap och jämställt vårdbemötande för barn 
med kroniska sjukdomar.  

Inom ramen för projektet har förbundet gjort en 
rikstäckande Sifo-Kantar-undersökning. Resultatet 
presenterades på Internationella mansdagen 19 
november genom en kort informationsfilm i sociala 
medier. Projektet deltog även på Forum 
Jämställdhet i Jönköping i februari 2020 som 
utställare och talare på den öppna scenen under 
forumet.  

 

Föreningskonferens 
2020 års föreningskonferens skulle ske i direkt 
anslutning till den externa kunskapskonferensen 
Allergilyftet. Men på grund av corona-pandemin 
beslutade förbundsstyrelsen att skjuta upp 
Allergilyftet och Föreningskonferensen, först till 
hösten 2020 och sen till mars 2021. 
 

Medlemskap i andra 
organisationer 
Astma- och Allergiförbundet är 
organisationsmedlem i bland annat Funktionsrätt 
Sverige, EFA, Svenska Postkodföreningen, ABF, 
KRAV, Ideell Arena, My Right, STF, Tankesmedjan 
Tobaksfakta, Med Lagen Som Verktyg m.fl. 
Förbundets andra vice ordförande blev under 2020 
omvald för femte året som president för EFA 
(European Federation of Allergy and Airwave 
Diseases). Förbundet har även en representant i 
Chair of PAC, Patient Advisory Committee, ett 
rådgivande kommittee till Europeiska 
Lungläkarförbundet och GINA som sätter upp 
riktlinjer för astmavården i världen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under året släppte vi Astma- och Allergirapporten 
med fakta, statistik, enkätresultat och personliga 
berättelser. Rapporten har legat till grund för 
information och påverkansarbete såväl centralt som 
lokalt/regionalt. 

 

Föreningarnas bästa 2020 
Här nedan följer några av våra fantastiska föreningars bästa 
insatser under verksamhetsåret 2020. Du hittar även några 
andra föreningar på andra ställen i årsberättelsen. 
 
Astma- och Allergiföreningen i Region Mellannorrland 
genomförde en digital allergiombudsutbildning för 
förskollärare, lärare, skolsköterskor, intendenter och 
miljösamordnare från Gävleborgs, Västernorrlands och 
Jämtlands län. 
 
Föreningen i Västra Skaraborg (Lidköping med omnejd) 
startade våren 2020 upp promenader för medlemmar, för 
att kunna bibehålla social gemenskap, minska ensamhet och 
ge möjlighet till fysisk aktivitet. De samarbetade med ABF 
och arrangerade Kulturpromenader vilket innebär att varje 
promenad har ett tema som den dagens ledare föreläser om 
eller berättar kring. 
 
Helsingborgsföreningen har påverkat vård- och 
omsorgsnämnden i kommunen till att ta hänsyn till personer 
med pälsdjursallergi på äldreboenden samt aktiverat en 
gåvofond där medlemmarna kan söka bidrag för vård av 
allergisk sjukdom. Två personer beviljades bidrag.  
 
Stockholmsföreningen har under 2020 anordnat 
föreläsningar, författarträff, yoga och andra träffar och 
verksamheter via webben för första gången. 
 
Luleåföreningen ställde om och anpassade flera av sina 
redan inplanerade aktiviteter, bl.a. fick tomten på det årliga 
julminglet åka hem till medlemmar med allergianpassat 
adventsfika och man anordnade nyårsfirande på en 
skidanläggning där alla sällskap fick hyra egna stugor med 
självhushåll samtidigt som man firade tolvslaget gemensamt 
digitalt. 
 
Skövdeföreningen hade mer verksamhet under 2020 än ett 
vanligt år! Mycket skedde utomhus, bland annat bokcirklar, 
vandring i olika naturreservat och stadsvandring med guide, 
korvgrillning, kanot, ridning, fiske, höghöjdsbana med mera. 
 
Föreningen i Linköping har haft verksamhet igång hela året, 
trots pandemin. De har också haft sina styrelsemöten digitalt 
och via telefon.  
 
Gävleföreningen vågade testa att för första genomföra ett 
årsmöte digitalt och var nöjda efteråt. 
 
Föreningen i Västervik med omnejd har under året 
informerat och påverkat vård, skola och kommun för att 
minska parfym- och tobaksexponeringen samt följa den nya 
tobakslagen. Som ett resultat har antalet personer som 
röker utanför entréer till sjukhus och vårdcentraler i Kalmar 
län minskat.
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Kommunikation 
 

 

Webben, media, sociala medier 
Ny webb och grafisk profil 
Under 2020 gjorde vi ett omtag kring förbundets grafiska 
profil, logotyp och hemsida. Då förbundet är inne i en 
förändringsfas blev det tydligt att både vår webb samt 
vårt grafiska utseende behövde ses över för att kunna 
matcha dagens krav. Eftersom webben är navet för all vår 
kommunikation är det viktigt att den speglar vår 
inriktning och positionsförflyttning.  

Tillsammans med webb- och designbyrån Spektra 
inleddes samarbetet hösten 2020 med målbild att lansera 
ny webb och grafisk profil under första kvartalet 2021. 
Arbetet resulterade även i en moderniserad logga med 
en svala som istället är vänd mot betraktaren och flyger 
uppåt, framåt för att symbolisera det lyft för astma- och 
allergifrågorna som vi vill åstadkomma. Nya webben och 
grafiska profilen lanserades i februari 2021. 
 
 

Modiga medlemmar i media 
Tack alla ni modiga medlemmar som under året vågat 
ställa upp och prata om er astma, era allergier, ert 
eksem, er doftöverkänslighet eller andra besvär! Utan 
er skulle vi inte kunna nå ut med våra budskap och 
påverka politikerna för ett tillgängligare samhälle. 
Tillsammans gör vi vår röst hörd och ser till att 
beslutsfattare och allmänhet lyssnar på oss! 
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Genomslag i media 
Under året var prioriteringarna en 
positionsförflyttning där förbundet skulle uppfattas 
som kunniga, moderna, framåtlutande och 
nytänkande genom våra val av sakfrågor, budskap 
och tonalitet. Styrelsen valde att fokusera på 
genomslag för våra politiska prioriteringar (vård, 
luft, mat) och att bli en efterfrågad aktör externt. 
Ingen kunde väl ana att en pandemi var på väg när 
verksamhetsplanen skrevs för 2020 men trots 
pandemi, eller kanske tack vare, har Astma- och 
Allergiförbundet varit mer efterfrågade av media 
än på länge eftersom hälso- och sjukvårdsfrågor 
stod högst upp på agendan.   

Störst medialt intresse för Astma- och 
Allergiförbundet under året var kring riskgrupper, 
coronaråd (247 pressklipp) och vikten av att utreda 
allergiska reaktioner av vaccinet (175 pressklipp). Under 
resten av året har journalister dagligen hört av sig i frågor 
om pandemin men också om pollenmätningar i norra 
Sverige sedan det stod klart att personen som har drivit 
Pollenlaboratoriet AB i Umeå skulle gå i pension efter 
årsskiftet. Andra frågor vi har haft medial framgång i är 
om nya livsmedel samt om låg tillgång till astmavård 
under pandemin.  

Förbundet har i största möjliga mån givit stöd till 
föreningar och regioner i det opinionsbildande arbetet. 
En särskild framgång skapades genom ett fint samarbete 
inom förbundet där ordförande i Region Mellansverige 
lyckades väl med politisk påverkan i Region Västmanland. 
Hon deltog i ett flertal intervjuer med anledning av en 
bifallen motion i Regionen om allergikonsulenter.  

Astma- och Allergiförbundet har under 2020 haft ett 
välbesökt nyhetsrum. Flest visningar har vi haft under 
april och maj och december (6338) och vi har nästan fyra 
gånger flera sidvisningar av nyhetsrummet än andra 
liknande ideella organisationer. Under året har Astma- 
och Allergiförbundet totalt haft 625 pressklipp samt en 
mängd debattartiklar.  

 
 
 
 

Forskningskommunikation 
Under 2020 inledde förbundet tillsammans med Astma- 
och Allergiförbundets Forskningsfond en gemensam 
satsning på forsknings-kommunikation och insamling. 
En forskningsredaktör anställdes i september för att 
öka kunskapen om allergiforskning, medicinska 
framsteg och fondens arbete. Målet är att det ska leda 
till ökad insamling och fler ansökningar till fondens 
anslag och stipendier. 

Kommunikationen har under hösten framför allt 
handlat om att öka kännedomen om de anslags- och 
stipendieutdelningar som fonden gör till forskare – 
samt vilken nytta dessa beräknas ha för människor med 
allergiska sjukdomar.  

Förbundet inledde också en särskild satsning på 
insamling, där vi med hjälp av en konsultbyrå gjorde 
en nulägesanalys av förutsättningarna för att öka 
våra insamlade medel samt en plan för riktade 
insamlingsutskick under 2021. 

Vi har sett över betallösningar för att förenkla 
givandet samt rutiner kring tackbrev, som numera 
skickas ut till alla som skänkt en gåva till förbundet. I 
och med den årliga medlems-aviseringen skickade vi 
med en talong för autogiro och frågade om våra 
medlemmar ville bli forskningsfaddrar – vilket 
resulterade i nästan 20 nya månadsgivare.  

Vi har också haft ett antal inlägg på Facebook 
med syftet att få våra följare att vilja stödja oss eller 
vår forskning, bland annat på ”Giving Tuesday” då vi 
publicerade en berättelse från en förälder som fått 
bidrag från Barnallergifonden. 
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Kommunikation med föreningar 
Under året skickades ett ordinarie föreningsbrev i 
månaden ut till cirka 400 föreningsaktiva. Dessutom 
skickades en rad extra föreningsbrev ut med 
anledning av brådskande information, speciella 
påminnelser, inbjudningar, o.s.v. Föreningssidorna 
på webben uppdaterades med nyheter och exempel 
från föreningars egna aktiviteter. 

Digitala möten för föreningsaktiva har 
arrangerats ungefär en gång i månaden. Innehållet 
har varit dels information om aktuella frågor inom 
förbundet, dels information och diskussionsfrågor 
föreningarna emellan. Deltagarantalet har legat på 
20 till 30 personer per möte. 

Allergia och Allergia.se 
Förbundets medlemstidning Allergia har under året 
utkommit med fem nummer av den tryckta tidningen. 
Allergia innehåller aktuell forskning, faktaartiklar, 
personporträtt, förbundsnyheter, recept, tips med mera 
och är väldig uppskattad bland medlemmarna. 
Redaktionen har bestått av en redaktör och 
redaktionsrådet, bestående av redaktören och två 
personer utsedda av förbundsstyrelsen, har sammanträtt 
en gång. En ny krönikör introducerades och medverkade i 
samtliga nummer under året. 

 

 
 

 
 
 

 
Webbtidningen Allergia.se publicerade materialet från den 
tryckta tidningen samt unikt material några gånger i 
månaden. Annonsering skedde i blygsam skala och arbete 
inleddes för att öka förutsättningarna för annonsering. 
Målet 100 000 sidvisningar i månaden uppnåddes inte, utan 
låg på cirka 76 000 i genomsnitt (varierade mellan cirka 98 
000 och cirka 60 500). Allergias nyhetsbrev skickades ut vid 
nio tillfällen till drygt 11 300 prenumeranter. 
 

Projektet Hälsans 
konsumentinformation 
Vi valde att göra ett omtag under våren 2020. Det 
omtaget, som omfattade ytterligare insikter i målgruppens 
behov, resulterade i ett samarbete med en ny 
kommunikationsbyrå och en projektleverans av en 
snabbutbildnings-plattform med namnet Allergiakademin. 
 
I utvecklingsarbetet med 
Allergiakademin arbetar vi med tesen 
att om många vet lite mer om allergi, 
och hur man kan hantera och 
förebygga allergiska besvär, då 
kommer föräldrar till barn med 
allergisjukdom att känna sig tryggare. 
Innehållet ska vara lätt att dela för att 
underlätta spridningen. 
 
Allergiakademin kommer att finnas på 
förbundets hemsida. Den lanseras 
med tre utbildningsmoduler, med 
möjlighet till utbyggnad, och ska i 
första skedet hjälpa till att sprida 
kunskap kring mjölkproteinallergi, 
pollen samt nötter och jordnötter. 

 

 

Årets teman har varit: 

1. Djurallergi 

2. Pollen 

3. Matallergi 

4. Luft 

5. Hud 

I Kantar Sifos årliga undersökning av organisationers 
anseende hamnade Astma- och Allergiförbundet i topp, 
på andra plats av fyrtio medverkande organisationer. 
Anseendeindex mäter allmänhetens tilltro, intryck samt 
bilden av organisationens kvalitet och framgång. Det var 
första gången som Astma- och Allergiförbundet deltog. 
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Ekonomi och administration 
 

 

Intäkter 
Astma- och Allergiförbundets intäkter består av 
medlemsavgifter, statsanslag, annonsintäkter, utdelning 
från AoA Service AB, utdelning från Postkodlotteriet, 
utdelning från Swedbank Robur Humanfond, 
projektbidrag samt övriga bidrag, gåvor och testamenten. 

Medlemsavgift och medlemskap 
Medlemskapet i Astma- och Allergiförbundet löper 
kalenderårsvis. Medlemsavgiften har under året varit 250 
kronor för en huvudmedlem och 50 kronor för en 
familjemedlem. Cirka 2 200 medlemmar betalar sin avgift 
månadsvis via autogiro. Brytdatum för nästkommande 
årsavgift (gäller nya medlemmar) är första september. 
Under sommarmånaderna maj-augusti erbjuder 
förbundet nya medlemmar att gå med året ut för en 
rabatterad avgift. 

Personer som kommer i kontakt med våra mål- 
grupper via sin yrkesroll erbjuds ett så kallat fritt 
medlemskap, där de erbjuds samma information och 
förmåner som andra medlemmar (till exempel tillgång till 
Allergia och Matallergikortet.se) men utan att behöva 
betala en medlemsavgift. Exempel på sådana 
yrkesgrupper är skolsköterskor, sjuksköterskor, dietister, 
allergiombud, allergikonsulenter, läkare och liknande 
yrken. I slutet av 2020 hade förbundet nästan 800 
personer under kategorin fritt medlemskap. De med fritt 
medlemskap är inte medräknade i medlemsantalet för 
2020. 

 
 
 

 
 

Svensk Insamlingskontroll 
Svensk Insamlingskontrolls 
syften är att verka för att 
insamlingar bland allmänheten 
för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, 
miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål 
sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte 
belastas med oskäliga kostnader, att sunda 
marknadsföringsmetoder används på 
insamlingsområdet samt att ändamålsenliga  
metoder för insamlingskontroll utvecklas. 

Astma- och Allergiförbundet innehar flera 90- 
konton. Detta innebär att vi kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll. 
 

Giva Sverige 
Märkningen Tryggt givande ges ut av 
Giva Sverige, bransch-organisationen 
för tryggt givande, och innebär att vi 
som medlemsorganisation uppfyller alla 
krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, 
professionell och transparent insamling samt är 
granskade av en auktoriserad revisor. 
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Förvaltningsberättelse 
Årsredovisning räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 för Astma- och Allergiförbundet, 
organisationsnummer: 802005–0117 

 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

Statsanslaget och de lokala annonsintäkterna har ökat 
något sedan föregående år. Intäkter för medlemsavgifter 
fortsätter att minska som ett resultat av minskat antal 
medlemmar inom förbundet. Under året fick vi ett stort 
testamente. Anslaget från Postkodlotteriet ökade en 
aning 2020, från 6 650 000 kr 2019 till 7 miljoner kr 2020. 
Av anslaget går cirka en miljon till olika slags stöd för ett 
friskare liv (t.ex. medlemsförmåner, rådgivning till 
medlemmar, stöd till föreningar m.m.), en miljon till 
forskningsrelaterad verksamhet (stöd till 
Forskningsfonden, sprida ny forskning), två miljoner går 
till att påverka samhället och tre miljoner går till att öka 
kunskapen om allergier och kännedomen om förbundet. 
I november fick alla förmånstagar-organisationer i 
Postkodlotteriet ett extra anslag på 700 000 kr, som ett 
covid-tillägg till basstödet, som kommer att användas till 
kommunikativa insatser under 2020–2021. Varje år får 
förbundet även en utdelning från Swedbanks 
Humanfond på cirka 500 000 kr. Förbundet söker också 
varje år bidrag från Konsumentverket för 
konsumentinriktad verksamhet och 2020 fick vi 250 000 
kr. Södergården Åre får årligen ett statsanslag för att 
driva anläggningen och bedriva verksamhet på 
anläggningen, 2020 blev anslaget nästan 1,7 miljoner kr 
vilket är samma som året innan.  

Lokalföreningarna får årligen ett verksamhetsbidrag 
på 100 kr per betald huvudmedlem och 50 kr per 
familjemedlem. Under 2020 betalade förbundet ut 1 303 
700 kr i verksamhetsbidrag till lokalföreningarna. 

Länsföreningar som slår ihop sig och bildar större 
regioner får ett årligt stimulansbidrag av förbundet på 
max 150 000 kronor. Under 2020 har fyra 
regionföreningar fått ett sådant stimulansbidrag 
utbetalat till sig på sammanlagt 487 500 kronor (varav en, 
region Västra Götaland, bildades på hösten 2020 och 
därför fick ett bidrag på 37 500 kr för årets sista tre 
månader). 

Förbundet har 2020 stöttat Unga Allergiker med ett 
ekonomiskt bidrag på 500 000 kronor. Unga Allergiker 
sitter sedan ett par år tillbaka i förbundets 

lokaler och hyr därmed lokaler av förbundet och är med 
och betalar för kringtjänster. Förbundet har även 
stöttat Forskningsfonden ekonomiskt med ett bidrag på 
700 000 kr. 

Under året har två projekt bedrivits, Hälsans 
Konsumentinformation (Allergiakademin) med stöd av 
Postkodlotteriet samt Bra mat för alla med stöd från 
Allmänna Arvsfonden. 

En tjänst gjordes om under året. Tjänsten som 
intressepolitisk handläggare för vårdpolitik gjordes om 
från en halvtid till en heltidstjänst. En ny tjänst inrättades 
dessutom under året, en Forskningsredaktör, som främst 
ska kommunicera kring Forskningsfondens arbete, 
allergiforskning och insamling. Tjänsten som 
kommunikations- och marknadschef samt 
pressekreterare tillsattes efter en längre tids vakans. 

I slutet av 2020 rekryterades en projektledare på 
halvtid för att tillsammans med regionföreningarna 
arrangera regionala seminarier i samband med 
Allergilyftet 17 mars 2021. Covid-tillägget från 
Postkodlotteriet möjliggjorde den extra resursen. 

Genom förbundets helägda aktiebolag AoA Service 
AB, som driver märkningen Rekommenderat av.. och 
samarbetar med de danska och norska förbunden kring 
den nordiska märkningen (AAN), får förbundet årligen en 
utdelning för royaltyintäkter.  

2020 års resultat påverkades inte negativt av corona-
pandemin, till stor del på grund av uppskjuten 
Föreningskonferens, minskade mötes-, rese- och 
boendekostnader samt minskade lönekostnader som en 
följd av vakanser.



Astma- och Allergiförbundet / Årsredovisning 

22 

 

 

 

Resultat och ställning 
 
 

Flerårsöversikt 
 

 

Resultatdisposition 

Förbundets resultat år 2020 visar ett överskott på 2 092 462 kr. Årets överskott överförs till balanserat kapital. 

 

Resultaträkning 1
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Balansräkning 1
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Förändringar i eget kapital 
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Noter 
 

Not 1 Allmänna upplysningar 
 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
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David Lindvall Jan Olson 
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Rune Olofsson 

 

 
Anna-Lena Didic 
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Bilagor 
Förbundsstyrelsen 

 

Förbundsstyrelsen från maj 2019: (stående fr.v.) David Lindvall, Jan Olson, Anna-Lena Didic, Bertil Orrby, Rune Olofsson, Emelie 

Bråthén. (sittande fr.v.) Maritha Sedvallson, Solveig Enberg, Mikaela Odemyr. 

 

Förbundsstyrelse vald på kongressen 

2019 fram till kongressen 2022: 

Maritha Sedvallson Förbundsordförande 

Solveig Enberg 1:e vice ordförande 

Mikaela Odemyr 2:a vice ordförande 

David Lindvall Ledamot 

Jan Olson Ledamot 

Bertil Orrby Ledamot 

Anna-Lena Didic Ledamot 

Emelie Bråthén Ledamot 

Rune Olofsson Ledamot 
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Valberedning och revisorer 
 
Valberedning från och med 

kongressen 2019 fram till kongressen 

2022: 

 

Rolf Lindberg (sammankallande) 

Eva Lundström 

Lena Nyman 

Siv Pettersson 
Leif Henriksson (avliden november 2019) 

 

 

Forskningsfondens styrelse 
 

 

 

 

 

 

Förtroendevalda revisorer 

Birgitta Bäuml, Jönköping, ordinarie 

Maria Andersson, Karlstad, ordinarie 

Mikael Forsberg, Tyresö, ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondstyrelsen från maj 2019 (fr.v): Ingrid Kallström Bengtsson, Eva-Maria Dufva, Gisela Peterson, Lena Bertilsson, Robert 

Hejdenberg. Saknas på bilden: Gunnar Hellberg, Susanne Hejra och Susanne Rosén. 

 

Fondstyrelsen från och med 

kongressen 2019 fram till 2022: 

Robert Hejdenberg Ordförande 

Lena Bertilsson Ledamot 

Eva-Maria Dufva Ledamot 
Susanne Hejra Ledamot  
Ingrid Kallström 
-Bengtsson Ledamot  
Susanne Rosén Ledamot 

Gunnar Hellberg Ersättare 
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Kanslipersonal 
Följande personer har varit anställda på Astma- och Allergiförbundets kansli under 2020: 

Kristina Ljungros Generalsekreterare 

Astrid Svensson Ekonomi- och HR-chef 

Helena Färnsten Kommunikations- och marknadschef (från februari 2020) 

Eva Björklund Platschef Södergården Åre 

Annika Olsson Chefredaktör Allergia (tjänstledig från augusti 2019) 

Lena Granström Redaktör Allergia med medlemsfokus (från augusti 2019) 

Marie-Louise Luther Intressepolitisk handläggare inomhusmiljö och funktionshinderpolitik 

Rikard Åsgård Intressepolitisk handläggare mat och kollektivtrafik (fram till 31 dec 2020) 

Jonas Binnmyr Intressepolitisk handläggare vård och forskning (fram till oktober 2020) 

Anna-Karin Klomp Intressepolitisk handläggare vårdpolitik (från februari 2020) 

Marianne Jarl Ombudsman utomhusmiljö och produktrekommendationer 

Niklas Olin Utvecklingsstrateg (ny tjänstetitel från september 2020) 

Ulrika Lindblom Samordnare rekommenderade produkter 

Elinor Gustavsson Medlems- och insamlingsansvarig 

Sanna Markström Webbkommunikatör (föräldraledig under 2020) 

Gülsen Uz Projektledare jämställdhetsprojektet (fram till mars 2020) 

Marie Eriksson Projektledare Hälsans Konsumentinformation 

Sofia Knáz Projektledare Bra mat för alla 

Emma Juslin Projektgrupp Bra mat för alla (fram till september 2020) 

Helena Volcz Ekonomiassistent 

Ulrica Giltze Projektledare ny webb och grafisk profil från april 2020 

Annika Almgren Projektledare Allergilyftet från juni 2020 

Louise Hertzberg Projektledare regionala webbinarier på Allergilyftet (från december 2020) 

Elin Sundin Pressekreterare (från augusti 2020) 

Zandra Zernell Forskningskommunikatör (från september 2020) 
 

Personal som inte varit anställda i Förbundet utan i AoA Service AB och del i Forskningsfonden: 

Astrid Svensson AoA Service AB 

Annika Almgren AoA Service AB 

Ulrica Giltze AoA Service AB 

Jonas Binnmyr 50% förbundet och 50% forskningsfonden 

Ulrika Lindblom Forskningsfonden och AoA Service AB 
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Våra tre fonder med 90-konto 
Barnallergifonden 
Fonden instiftades 1996 och 
verkar för: 

• Åtgärder som främjar astma- 
och allergisjuka barns miljöer 

• Stöd till forskning för astma- och 
allergisjuka barn 

• Rekreation för astma- och allergisjuka barn 

Barnallergifonden ger ge svårt sjuka barn möjlighet till 
miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra 
astman, en cykel för att förbättra konditionen eller åka 
på läger för att få umgås med andra barn 
i samma situation och för en stund ”glömma” sin 
sjukdom. 

Bankgiro: 900 - 9069 

Plusgiro: 900906 - 9 

 

Blomsterfonden  
Fonden stödjer rehabilitering 
och rekreation för astma- och 
allergisjuka och deras familjer 
samt astma- och 
allergiföreningarnas breda 
verksamhet ute 
i kommunerna. Det kan gälla allt från informations-
verksamhet till rekreation och lägervistelser. 

Ett annat konkret exempel är Astma- och 
Allergiförbundets vandrarhem Södergården Åre.  
Föreningar kan ansöka om bidrag ur Blomsterfonden för 
en vistelse på Södergården. Här kan barn och ungdomar 
samlas för att utveckla en livsstil som underlättar det 
fortsatta livet med astma och allergi, till exempel med 
avseende på kost, boende och motion. 

Bankgiro: 900 - 9325 

Plusgiro: 900932 - 5 
 

Forskningsfonden  
Allergiska reaktioner drabbar 
många organ i kroppen och 
fortfarande saknas viktig 
kunskap för att förstå hur de 
uppkommer. Men klart är att 
det är en kombination av 
genetisk sårbarhet och ändrade 
förhållanden i vår livsstil. 

 
För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om 

allergiska sjukdomar skapade Astma- och Allergi-
förbundet 1998 en särskild stiftelse, Forskningsfonden, 
som samlar in pengar till allergiforskning och delar ut 
flera miljoner kronor till patientnära forskning varje år. 
Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda 
finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och 
allergiforskning. För många forskare är fondens 
ekonomiska stöd avgörande. 

Bankgiro: 900 - 3740 

Plusgiro: 900374 - 0 

Swish: 9003740 
 

Vårt hållbarhetsarbete 
Astma- och Allergiförbundet verkar för en god miljö och 
ett hållbart samhälle. För inrikes resor förordar vi alltid 
tågresor i första hand och vi siktar även på att minska 
antalet resor överhuvudtaget genom att tillhandahålla 
ett videokonferenssystem för personal, förbundsstyrelse 
och föreningar ute i landet. 

På vårt vandrarhem Södergården Åre drivs 
anläggningen till 100% av förnybar el och all städning är 
kemikaliefri. Två el-cyklar finns sedan 2019 att låna ut 
till gäster som vill transportera sig till/från 
anläggningen. 

Förbundet verkar även för ett hållbart arbetsliv genom 
att satsa på en bra arbetsmiljö på förbundskansliet. 
Synpunkter på arbetsmiljön inhämtas via 
personalenkäter, samtal, och personalmöten. 
Ett årshjul för personalarbetet finns och regelbundna 
samverkansmöten genomförs med den lokala 
fackklubben. Det finns en policy för att motverka 
kränkande särbehandling. Sedan 2019 har förbundet 
dessutom en tjänst som heter Ekonomi- och 
HR-chef, för att ytterligare förstärka arbetet med HR- och 
arbetsmiljöfrågor. 

Kontaktuppgifter 
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52 

118 63 Stockholm 

Postadress: Box 170 69 

104 62 Stockholm 

E-postadress: info@astmaoallergiforbundet.se 

Telefon: 08-506 28 200 

Webb: www.astmaoallergiforbundet.se 

Facebook: @astmaallergiforbundet 

Organisationsnr: 802005–7512 

 

Bilder 
Bilderna i Årsberättelsen kommer från bildbanken 

Colourbox eller från vår egen verksamhet och fotografer 

som antingen är anställda eller inhyrda av Astma- och 

Allergiförbundet.
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