
Litteratur om funktionsnedsättning och sex 

Titel Författare Länkar 
FHOBIT – en 
förening för 
människor som är 
homosexuella, 
transsexuella, 
bisexuella och 
funktionshindrade. 

 www.fhobit.se 

Har jag chans på dig? Renée Höglin http://www.biblioteket.s
tockholm.se/default.asp
?id=8227&extras=3821
85%2FID  

Hot och våld i 
kvinnors vardag – 
studiematerial om 
mäns våld mot 
kvinnor med 
funktionsnedsättning 

Synskadades Riksförbund http://www.srf.nu/  

I hennes våld Hanna Wallsten  http://www.bokia.se/bo
k/9789185505753/i-
hennes-vald-hanna-
wallsten/  

Kvinnor, handikapp, 
sexologi 

Inger Nordqvist http://biblioteket.stockh
olm.se/default.asp?id=8
227&extras=312008%2
FID  

Kvinna, kropp och 
sexualitet. 
Könsteoretiska 
perspektiv på 
handikapp och 
funktionshinder 

 

Denise Malmberg http://vxu.se/hum/publ/hu
manetten/nummer10/art02
04.html 

	  

Lafa – Stockholms 
läns sida om 
sexualupplysning 
m.m. 

 www.lafa.nu 

	   	  



Titel Författare Länkar 
Middlesex Jeffrey Eugenides  http://www.readinggrou

pguides.com/guides3/mi
ddlesex1.asp  

Opening up – a guide 
to creating and 
sustaining open 
ralationships 

Tristan Taormino http://www.amazon.co
m/Opening-Up-
Creating-Sustaining-
Relationships/dp/15734
4295X  

RFSL, 
Rikksförbundet för  

  

RFSL ungdom  www.rfslungdom.se  
RFSU –om sex och 
funktionsnedsättning 

 http://www.rfsu.se/sv/Sex--
relationer/Sexteknik-och-
praktik/Sexleksaker-och-
sexhjalpmedel/ 

Samlevnad och 
handikapp - det angår 
oss 

Inger Nordqvist http://www.biblioteket.s
tockholm.se/default.asp
?id=8227&extras=1849
93%2FID  

Sexualitet och hälsa Birgitta Hulter http://www.adlibris.com
/se/product.aspx?isbn=9
144028547  

Sexualitet och 
människor med 
funktionshinder -  
vad experterna ofta 
inte känner till 

Adolf Retzka http://www.independentliving
.org/docs5/Sexuality2.html	  
	  

Sexuality and 
disability 

Olika författare. http://www.springerlink.com/
content/u8npl3k631x1/?p=aff
ff0e24c4b46338c03057e0475
642b&pi=0	  
 

Udda Sara Lövestam http://www.piratforlaget
.se/forfattare/sara-
lovestam  

Utvecklingsstörning 
och sexualitet 

Margareta Nordeman http://www.poms.nu/us/
us5.htm  

	   	  



Titel Författare Länkar 
Youtube- film om 
attityder kring 
funktionsnedsättning
ar. 

Aimee Mullins http://blog.ted.com/2009/0
3/aimee_mullins_12.php 

	  

Är klänningar 
farliga? Om 
homosexuella, 
bisexuella och 
transpersoner 

Annika Ruth Persson http://www.adlibris.com
/se/product.aspx?isbn=9
17053067X  

 

Pdf-filer 

Titel Författare Länkar 
“Att leva som andra” 
– om normalisering 
och den personliga 
assistentens 
roll i den 
funktionshindrades 
sexliv 
 

Anneli	  Olsson	   Förbundets sida 

Bland horor, bockar 
och bögar 
- en rapport byggd på 
RFSU Stockholms 
skolprojekt 

RFSU	  Stockholm	   http://intolerans.levandehist
oria.se/default.php?id=33&a
=single&fid=20  

BRYT! 
 

RFSL	  Ungdom	   http://www.fuf.org/swe/conte
nt/download/24749/378068/fi
le/rfslungdom_bryt.pdf 

Clinical Guidelines 
for the Management 
of 
Disorders of Sex 
Development 
in Childhood 

The	  California	  Endowment	  
and	  Arcus	  Foundation	  

Förbundets sida 

Crip theory Susanne	  Berg	  och	  Lars	  
Grönvik	  

http://www.kvinfo.su.se/semi
narieserier/CripTheory-
enintroduktion.pdf  

Det löser man väl 
som förälder 

Mikael	  Björk	  Blomqvist	  
Niclas	  Sandin	  
Mika	  Nielsen 

http://www.rfslungdom.se/de
t-löser-man-väl-som-
förälder  



Dövblindhet 
i ett livsperspektiv 

Lena	  Göransson	  	   http://www.fsdb.org/nyheter
/180  

Fittfakta  RFSU	   http://www.rfsu.se/sv/Sexual
undervisning/RFSU-
material/Sidbank/Fakta-och-
praktikor/Fittfakta---en-
skrift-om-kvinnans-kon/  

I don’t want a 
sexualized workplace 

Julia Bahnér Länk på förbundets sida 

Insikt  Lafa	   http://www.lafa.nu/insikt/in
dex.asp  

Kartläggning av Sex- 
och samlevnads-
undervisningen på 
Sveriges 
lärarutbildningar 

RFSU	  2004	   http://www.rfsu.se/sv/Om-
RFSU/Press/Pressmeddelan
den/Arkiv/2004/Ny-
kartlaggning-fran-RFSU/  

Kondom, praktika för 
män 

Hans	  Olsson	  
RFSU	  

http://www.rfsu.se/sv/Sexual
undervisning/RFSU-
material/Sidbank/Fakta-och-
praktikor/Kondompraktika-
for-man/  

Kukkunskap  RFSU	   http://www.rfsu.se/sv/Sexual
undervisning/RFSU-
material/Sidbank/Fakta-och-
praktikor/Kukkunskap---en-
skrift-om-mannens-kon/  

LSS, Lagen om 
särskilt stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade  

	   Förbundets sida 

Möjligheter till val av 
assistansanordnare – 
en studie ur 
brukarperspektiv (C-
uppsats) 

Nataliya	  Nilsson	  och	  Annika	  
Åström	  

http://epubl.ltu.se/1402-
1773/2009/293/  

Normer, med biljett 
ut ur heteronormen 

RFSL	  Ungdom	   http://rfslungdom.kulturdist
ro.se/?sokresultat,19&sPhra
se=normer  

Någonstans går 
gränsen 
En lärarhandledning 
om kön, sexualitet 
och normer 

Gunilla	  Edemo	  ochJoakim	  
Rindå	  

http://www.levandehistoria.s
e/files/Nagonstans-
inlaga_small.pdf 



i unga människors liv 
O/lika LSU,	  Landsrådet	  för	  Sveriges	  

ungdomsorganisationer	  
http://www.lsu.se/adimo4/(S(
owguarfjuojaqsjrbwx120mu
))/Site/LSU/web/default.aspx
?p=769&AspxAutoDetectCo
okieSupport=1  

Onanipraktika  Jack	  Lukkerz	  &	  RFSU	   http://www.rfsu.se/sv/Sexual
undervisning/RFSU-
material/Sidbank/Fakta-och-
praktikor/Onanipraktika/  

PUSSELBITAR, 
MUMINMAMMOR 
OCH MOTSTÅND 

Mika	  Nielsen	   http://www.rfslkronoberg.se/
publikationer/ungdomsorga
nisationers_arbete_med_hbt
-fragor.pdf 

Praktika för 
klitorissex 

Sandra	  Dahlén	  
RFSU	  

http://www.rfsu.se/sv/Sexual
undervisning/RFSU-
material/Sidbank/Fakta-och-
praktikor/Kondompraktika-
for-man/ 

Rapport barns 
sexualitet 

Anna	  Kosztovics,	  RFSU	   http://www.rfsu.se/sv/Sexual
undervisning/RFSU-
material/Sidbank/Rapporter
-och-studier/Rapport-
Projekt-om-barns-sexualitet/ 

rfsu praktika för 
analsex 

RFSU	   http://www.rfsu.se/sv/Om-
RFSU/Press/Pressmeddelan
den/Arkiv/2000/Praktika-
for-analsex/  

Sex, frihet, lust och 
njutning 

RFSL	  Ungdom	   http://www.rfslungdom.se/se
x-frihet-lust-och-njutning 

Stackars flickor… Birgitta Sandström 
(Pedagogiska 
institutionen) 

http://www.arvsfonden.se/up
load/pdfdokument/Utvärderi
ngar/Utvärdering_stackars_
flickor.pdf 

Stiletten nummer 3, 
2009 (tema om 
mamma, pappa, 
barnfamilj) 

Stil,	  Stockholmskooperativet	  
Independent	  Living	  

http://www.stil.se/default.as
p?headId=4&subId=52&pId
=83  

Tillit, mestring og 
selvoppfatning 

Anders 
MitsundstadInstitutt for 
sosialt arbeid og 
helsevitenskap 
NTNU, Trondheim) 

http://www.fritidforalle.no/b
ibliotek/tillit-mestring-og-
selvoppfatning.aspx 



( 
Är normalt och 
vanligt samma sak?  

RFSU	   http://www.rfsu.se/sv/Sexual
undervisning/Metod-och-
handledning/Hetero-homo-
bi-och-trans/Ar-normalt-
och-vanligt-samma-sak/  

 	    
 

 


