
 
 

Läs det här! 

Finns det några pappor i din mammagrupp? Bok av Ylva Elvin-Nowak. Studentlitteratur 2011. Slut 

på förlaget. 

 

Vägledning för barnhälsovården. Socialstyrelsen 2014. Avsnitten:  

- Jämlikhets- och genusperspektiv (sidorna 32-34); 

- Arbetssätt och metoder inom barnhälsovården (sidorna 66-72).  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-4-

5.pdf 

 
 

Mer att läsa 

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2! Bok av Kristina Henkel och Marie Tomicic. Olika förlag 

2009, reviderad 2017. Finns att köpa via Olika förlag:  

https://www.olika.nu/kop-vara-bocker/butik/ge-ditt-barn-100-mojligheter-istallet-for-2/ 

 

 

Källor som texten baseras på 

Begränsat stöd till pappor i föräldrarollen. Artikel av Anneli Waara. Uppsala Universitet 2015. 

https://uppsalauniversitet.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4598&typ=artikel 

 

Fathers’ involvement and children’s developmental outcomes: A systematic review of longitudinal 

studies. Vetenskaplig artikel av Anna Sarkadi med flera. Acta Pædiatrica 2007. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651- 2227.2007.00572.x/pdf 

 

Fathers’ involvement in Swedish child health care – the role of nurses’ practices and attitudes. 

Vetenskaplig artikel av Pamela Massoudi med flera. Acta Pædiatrica 2010. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2010.02047.x/pdf 

 

Finns det några pappor i din mammagrupp? Bok av Ylva Elvin-Nowak. Studentlitteratur 2011. Slut 

på förlaget. 

 

Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far. Avhandling 

av Åsa Premberg. Göteborgs universitet 2011. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23936/7/gupea_2077_23936_7.pdf 

 

Föräldrastöd i grupp. Kartläggning av vem som besöker barnhälsovården i Göteborg. Rapport av Lena 

Holmberg. Centrala barnhälsovårdsenheten Göteborg 2011. Finns inte längre tillgänglig.  

 

Föräldrastöd i Sverige idag - vad, när och hur? Rapport till Statens folkhälsoinstitut. Rapport av Anna 

Sarkadi [red.] 2009. Finns att köpa som bok via Vulkan Media: 

https://www.vulkanmedia.se/foraldrastod-i-sverige-idag-vad-nar-och-hur/ 

 

Föräldrautbildning under graviditet måste omprövas. Studie av Ulla Waldenström med flera. 

Läkartidningen 2011. 

Jämställt föräldraskap 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-4-5.pdf
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https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2011/05/foraldrautbildning-under-graviditet-maste-

omprovas/ 

 

Lika för alla? Social position och etnicitet som determinanter för amning, föräldrars rökvanor och 

kontakter med BVC. Avhandling av Thomas Wallby. Uppsala universitet 2012.  

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:509814/FULLTEXT01.pdf 

 

Makalösa föräldrar. En bok med och om ensamstående familjer. Bok av Karin Salmson. Bokförlaget 

DN 2007. Slut på förlaget. 

 

Mer nyfiken i mötet med människor. Artikel av Jessica Bergh. Kvalitetsvård 2015. Finns tillgänglig för 

prenumeranter via Kvalitetsvårds hemsida.  

http://kvalitetsvard.se/mer-nyfiken-i-motet-med-manniskor/ 

 

Pappor får för lite stöd i BVC. Artikel av Lisa Jacobsson. Dagens Sjuksköterska 2011. Finns inte 

längre tillgänglig.  

 

Regnbågsfamiljernas etablering i Sverige. Artikel av Anna Malmquist och Karin Zetterqvist Nelson. 

Barnbladet 2010. 

https://www.academia.edu/1437053/Regnb%C3%A5gsfamiljernas_etablering_i_Sverige 

 

Rikshandboken i barnhälsovård. Rikshandboken 2014. Följande avsnitt: 

- Hembesök: https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/hembesok/;   

- Föräldrastöd i grupp: https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/foraldrastod-i-grupp/ 
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