
Pappor inte lika delaktiga 
i barnens vårdbesök
– Resultat från en undersökning av Kantar Sifo 
på uppdrag av Astma- och allergiförbundet



Vem följer oftast med barnet 
på vårdbesöket?
Drygt hälften av mammorna (53 
procent) svarar att de oftast följer med 
barnet på vårdbesöken ensamma. 
Bara tre procent svarar att den andra 
föräldern oftast tar barnet till vården. 
Denna bild skiljer sig från pappornas. 
Var fjärde pappa (25 procent) svarar att 
han oftast tar barnet till vården. Mer 
än hälften av papporna (56 procent) 
menar att föräldrarna delar lika (se 
Figur 1). 

Vem engagerar sig mest i barnets 
astma och/eller allergisjukdom?
Mammor och pappor har olika 
upplevelse av hur stort eller litet den 

andra förälderns engagemang är. 9 av 
10 pappor (89 procent) ser den andra 
föräldern som engagerad eller mycket 
engagerad. Bara 7 av 10 mammor (70 
procent) anser i sin tur att den andra 
föräldern är engagerad (se Figur 2).

Vad svarar personal inom vården? 
Jo, att mammor är de som oftast 
kommer med barnet till vårdbesöket. 
Två tredjedelar (64 procent) av 
vårdpersonalen svarar att mamman 
är med på vårdbesöket ensam oavsett 
om det gäller läkarställd diagnos 
eller annan diagnos hos barnet. Bara 
16 procent säger att pappan oftast 
kommer ensam.

Astma- och Allergiförbundet har undersökt omsorgsfördelningen hos 
föräldrar som har barn med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Vem tar ansvar för barnens vårdbehov?
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Figur 1. Vem följer oftast med barnet på vårdbesöket?
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Sammanfattning
Resultatet av kartläggningen visar att 
pappor och mammor har olika bild 
av vem som engagerar sig i barnets 
astma- och allergisjukdom. Mammor 
svarar i högre utsträckning än pappor 
att de ensamma följer med barnet på 
besök i vården. Mammorna menar 
också att pappan väldigt sällan går själv 

med barnet på vårdbesöket. Däremot 
upplever papporna sig själva som mer 
engagerade i barnens omsorg än vad 
mammorna i undersökningen ger 
uttryck för. Vårdpersonalens upplevelse 
överensstämmer i hög utsträckning 
med mammornas.

Figur 2. Hur ser medförälderns engagemang för barnets astma och/eller allergi ut?
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Därför är det viktigt med 
delat föräldraansvar
Astma och allergi drabbar många 
familjer. Olika former av allergier är 
den vanligaste kroniska sjukdomen 
bland barn och ungdomar i Sverige. 
Cirka 1 av 10 barn lever till exempel 
med matallergier. Olika former av 
kontaktallergier och eksem är också 
vanligt.  I familjer med barn med 
denna typ av diagnoser upplever var 
femte familj att barnets astma, allergi 

eller annan överkänslighet påverkar 
vardagen i stor eller mycket stor 
utsträckning. Frågor om vem som 
tar ansvar för barnens vårdbehov är 
därför en viktig jämställdhetsfråga. 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 26 
september – 9 oktober 2019. 500 vård-
nadshavare med barn mellan 2-15 år 
har deltagit i undersökningen via Sifos 
onlinepanel; 250 kvinnor och 250 män.

www.astmaoallergiforbundet.se


