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Anvisningar för att fylla i 

ansökningsblanketten  
I ansökningsblanketten ska ni tydligt sammanfatta den verksamhet ni söker bidrag 

för under året 2021. För att lyckas bra med sammanfattningen och ifyllandet av 

ansökningsblanketten krävs det att ni ägnar tid åt att planera och diskutera 

tillsammans i er organisation. 

Ansökningsblanketten är en digital blankett som ni hittar på bidragets 

utlysningssida på Folkhälsomyndighetens webbplats. Ni kan skriva text direkt i 

ansökningsblanketten. Ni kan också kopiera in text från ett dokument. Om ni väljer 

att kopiera in text så är det viktigt att ni säkerställer att ni inte kopierar in för 

mycket text, alltså att ni överskrider maximalt antal ord under ett visst fält. Om ni 

gör detta så kommer ansökningsblanketten att automatiskt radera den text som 

överskrider maximalt antal ord och då går delar av ert innehåll förlorat. 

I ansökningsblanketten finns fem flikar som ni ska fylla i: 

1. Grunduppgifter 

2. Om hiv/STI-verksamheten 

3. Budget 

4. Bilagor 

5. Skicka in ansökan 

Nedan beskriver vi vilken information vi vill att ni ska fylla i under respektive 

rubrik i ansökningsblanketten. Vi ger också exempel på frågor som det är bra att ni 

har funderat igenom innan ni fyller i ansökningsblanketten och som ni försöker 

besvara i ansökningsblanketten. 

 

Flik 1. Grunduppgifter  
I detta avsnitt ska ni fylla i uppgifter om 

 er organisation 

 kontaktperson för ansökan* 

 organisationens revisor* 

 sökt belopp och om ni söker ett högre belopp än föregående år* 

 konto som bidraget ska utbetalas till 

*Att tänka på: 

 

Kontaktperson för ansökan: Om er organisation arbetar ideellt eller har få 

anställda kan det vara bra att uppge en e-postadress som hela styrelsen eller 

åtminstone två medarbetare har tillgång till. Detta för att vi ska kunna komma i 

kontakt med er även om den som är kontaktperson för ansökan inte är tillgänglig.  
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Organisationens revisor: Om er organisation får bidrag som uppgår till minst fem 

prisbasbelopp (236 500 kronor för år 2020) ska ni använda en godkänd eller 

auktoriserad revisor som finns registrerad hos Revisorsnämnden. Om bidraget är 

lägre än fem prisbasbelopp kan ni välja att antingen använda en auktoriserad 

revisor eller låta er förtroendevalda revisor i organisationen hantera uppdraget. Läs 

mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Sökt belopp och om ni söker ett högre belopp än föregående år: Här fyller ni i 

sökt belopp. Beloppet ska anges i jämna tusental vilket betyder att beloppet ska ha 

tre nollor på slutet, till exempel 250 000. Om ni räknat fram en detaljerad budget 

som inte är i jämna tusental sak ni avrunda sökt belopp till jämna tusental. 

Om ni söker ett högre belopp än föregående år: Här vill vi också att ni förklarar 

för oss varför er organisation har behov av ett högre bidrag. Här nedan finns två 

exempel, det kan även finnas andra orsaker till behov av högre bidrag. 

Ser ni ett behov av att utöka befintlig verksamhet? Förklara i så fall vilka behov ni 

identifierat som motiverar en utökning av er verksamhet. 

Vill ni utveckla en ny delverksamhet? Förklara i så fall vilka behov ni identifierat 

som motiverar utvecklingen av den nya delverksamheten. 

Flik 2. Om hiv/STI-verksamheten  
I det här avsnittet fyller ni i uppgifter som beskriver det arbete som er organisation 

planerar att utföra. 

Insatsområde  
Här ska ni fylla i vilken eller vilka insatstyper er organisationen arbetar med. De 

insatstyper ni kan välja mellan är: 

 utbildning  

 information 

 opinionsbildning  

 socialt stödjande arbete 

 organisationens utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad 

Medlemmar/Medlemsorganisationer 
Här ska ni fylla i antal medlemmar och antal lokalföreningar/ 

medlemsorganisationer.  

Verksamhetsmål (huvudmål)   
Här ska ni beskriva verksamhetsmål/en för den verksamhet ni söker 

organisationsbidrag för. Verksamhetsmål beskriver vad ni strävar mot att uppnå på 

sikt. Regeringen har beslutat om ett nationellt övergripande mål om att begränsa 

spridning av hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner, samt 

begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/redovisning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/redovisning/
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Arbete som ni genomför med stöd av organisationsbidraget ska bidra till att nå 

detta övergripande nationella mål. Om er ansökan överskrider fem prisbasbelopp 

(236 500 kr för år 2020) ska ni tydligt beskriva hur er organisations 

verksamhetsmål relaterar till den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra 

smittsamma sjukdomar.  

Verksamhetsmålet ska gärna formuleras SMART. Ett SMART mål kännetecknas 

av att det är:  

 Specifikt 

 Mätbart 

 Accepterat 

 Realistiskt 

 Tidsbundet 

Specifikt handlar om att målet ska vara tydligt och avgränsat. Mätbart handlar om 

att ni redan i förväg bestämmer hur ni ska veta om målet är uppnått eller inte. De 

som förväntas jobba mot målet behöver acceptera och förstå målet, och känna att 

det är möjligt att uppnå. Det ska också vara tydligt inom vilken tid målet ska vara 

uppfyllt. 

Organisationen respekterar demokratins idéer inklusive jämställdhet och 

förbud mot diskriminering 
Ni besvarar frågan genom att markera ja eller nej i ansökan. Organisationen bör i 

sitt arbete och sin struktur avspegla samhällets mångfald. 

Målgrupp 
Här fyller ni i vilka målgrupper er verksamhet riktar sig till. Ni kan välja en eller 

flera av följande målgrupper 

 personer som lever med hiv och deras anhöriga  

 personer som lever med hepatit C 

 personer med ursprung i högendemiska områden/migranter 

 personer med erfarenhet av sex mot ersättning 

 män som har sex med män 

 transpersoner 

 personer som injicerar droger  

 unga och unga vuxna i riskutsatthet  

 annan. 

Målgrupperna som ni kan välja mellan är huvudsakligen de grupper som 

regeringen beslutat är prioriterade för förebyggande och främjande arbete. 

Målgrupperna ska dra nytta av det arbete som er organisation utför. 

Förtydliga också varför er organisation valt att arbeta mot en eller flera 

målgrupper. Om er organisation valt flera målgrupper ska ni också uppge vilken av 

dessa målgrupper som är viktigast för er i ert arbete. 
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Beskriv verksamheten  
Här ska ni beskriva hur er organisation arbetar med de insatstyper som ni 

markerade under rubriken Inriktning. Beskrivningen ska ge en övergripande bild av 

er verksamhet. 

Samverkan  
Här kryssar ni i ja eller nej på frågan om er organisation samverkar med andra. Om 

ni samverkar med andra vill vi att ni uppger vilka ni samverkar med och beskriver 

hur samverkan går till. 

Flik 3. Budget 
Under flik 3. Budget ska ni fylla i uppgifter om sökt budget och övrig ekonomi. 

De medel som erhållits från Folkhälsomyndigheten ska vara särredovisade i 

organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från organisationens övriga medel 

genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många 

organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av 

redovisning.  

Intäkter 2021 
Ansökningsblanketten hämtar automatisk summan för sökt belopp som ni fyllt i 

under Flik 1. 

Kostnader 2021 
Summan för samtliga kostnader (B) samt sökta medel (A) ska anges i jämna 

tusental vilket betyder att beloppet ska ha tre nollor på slutet. Exempelvis 25 000. 

Om ni räknat fram en detaljerad budget som inte är i jämna tusental sak ni avrunda 

sökt belopp till jämna tusental. 

Personalkostnader 

Här fyller ni i den totala summan för personalkostnader för anställda som 

finansieras med bidrag från Folkhälsomyndigheten. Personalkostnader inkluderar 

lön, semesterersättning och lönebikostnader som arbetsgivaravgifter och andra 

avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. 

Skattepliktig förmån får inte räknas in.  

Tjänster 

Här anger ni kostnader för tjänster som ni betalar med faktura, t ex arvoden till 

konsulter och föreläsare som ni avser att använda i den verksamhet ni ansöker 

medel för. Kostnader specificeras per uppdrag. 

 

Administrativa kostnader 

Fyll i den totala summan för administrativa kostnader. Detta avser exempelvis 

telefoni, porto, försäkring, bankkostnader och ska specificeras per kostnad i mesta 
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möjliga mån. Observera att administrativa kostnader ska specificeras och lämnas i 

bilaga. 

 

Lokalkostnader 

Fyll i beräknade lokalkostnader för det sökta bidraget genom att ange kostnad för 

egen lokal och omkostnader, exempelvis städning (ej reparationer). Kopia på 

hyresavi eller beräkningsunderlag kan vid återrapportering begäras in för den del 

av kostnaden som rör det sökta bidraget. 

 

Investeringskostnader 

Fyll i eventuella inköp eller investeringar kopplade till verksamheten som 

organisationen ansöker medel för, t.ex. inköp av teknisk utrustning (ej 

reparationer). 

 

Resor och logi 

Fyll i summan för planerade resor och logi. Resor och logi ska vara kopplade till 

aktiviteterna och man bör även använda sig av billigaste/mest kostnadseffektiva 

resesätt. Redogör för i vilket syfte resorna ska genomföras. Kostnaden ska kunna 

styrkas i efterhand. 

 

Utvärderingar 

Fyll i eventuella kostnader för planerade utvärderingar. Här anges kostnader utöver 

personalkostnader som är kopplade till utvärdering.  

 

Revisorskostnader 

Fyll i eventuella kostnader för en extern revisor. Om er organisation får bidrag som 

uppgår till minst fem prisbasbelopp (236 500 kronor för år 2020) ska ni använda en 

godkänd eller auktoriserad revisor som finns registrerad hos Revisorsnämnden. Om 

bidraget är lägre än fem prisbasbelopp kan ni välja att antingen använda en 

auktoriserad revisor eller låta er förtroendevalda revisor i organisationen hantera 

uppdraget. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

 

Aktivitetskostnader 

Fyll i kostnader för aktiviteter såsom utbildningskostnader, möteslokaler, 

informationsinsatser mm. Specificera vilken typ av kostnad det gäller. 

 

Övriga kostnader 

Fyll i eventuella övriga kostnader. Bör användas sparsamt och måste specificeras i 

budgeten. 

Information om annan finansiering/ andra intäkter 2021 
Ekonomiskt stöd från andra 

Fyll i de bidrag som er organisation får från andra myndigheter, kommuner, 

landsting, stiftelser, föreningar eller samarbetspartners och finansiärer. Om inte 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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organisationen har något ekonomiskt stöd från andra instanser, markera nej i 

blanketten. 

 

Medlemsavgifter 

Fyll i vilken medlemsavgift per år som era medlemmar betalar samt den beräknade 

totala summan för medlemsavgifter under 2021. 

 

Aktivitetsintäkter 

Om organisationen har intäkter genom aktiviteter, såsom inträden eller via 

insamlingar, ska dessa fyllas i här. 

 

Lönebidrag 

Om organisationen får lönebidrag ska det fyllas i här, både som antal tjänster samt 

total summa lönebidrag. 

 

Övriga intäkter  

Fyll i om organisationen har andra intäkter, t.ex. hyresintäkter.  

Flik 4. Bilagor 
Här laddar ni upp bilagor till er ansökan. 

 

Kom ihåg att ladda upp bilagorna som separata dokument. Namnge gärna 

dokumenten enligt rubrikerna nedan.  

 

Om dokumenten inte finns digitalt kan de skickas in med post, se adressen under 

fliken Skicka in ansökan nedan. Meddela i rutan Bilagor som skickar per post om 

de bilagor som ni skickar med post. Meddela även om ni avser att komplettera 

ansökan med bilagor senare, skriv gärna beräknat datum när dessa bilagor skickas 

till oss.  

Obligatoriska bilagor  

Treårsplan  
Bifoga den treårsplan som organisationen antagit. I treårsplanen bör det framgå hur 

ni planerar er verksamhet under dessa tre år. 

Organisationens aktuella stadgar eller stiftelseurkund 
Dessa är organisationens egna föreskrifter för verksamheten.  

Verksamhets- eller förvaltningsberättelse inkl. balans och resultaträkning  
Denna redogör för organisationens verksamhet och ekonomi under föregående år.  

Revisionsberättelse  
För närmast föregående år.  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Handlingar som visar vem som har rätt att företräda organisationen  
Årsmötesprotokoll eller annat protokoll där det framgår vilka som ingår i styrelsen 

(inklusive befattning) samt vilka som är firmatecknare.  

Bifoga eventuellt kontobevis från bank om bankkontonummer uppges 
Kontobevis skickas bara om bankkontonummer har angetts istället för bankgiro 

eller plusgiro. Handlingen ska vara utfärdad av organisationens bank.  

Specifikation av administrativa kostnader 
Om ni söker bidrag för administrativa kostnader ska dessa specificeras. 

Övriga bilagor  

 

Specifikation av deltagande vid konferenser och studieresor utanför Sverige 
Om ni söker bidrag för konferenser och studieresor utanför Sverige ska kostnader 

och syfte specificeras 

Annat av vikt för ansökan 
Till exempel utvärderingar av tidigare verksamheter/ projekt eller framtaget 

informationsmaterial. 

Flik 5. Skicka in ansökan  

Steg 1 Skicka in ansökan 
Kom ihåg att kontrollera att alla uppgifter i er ansökan är korrekta innan ni skickar 

in ansökan. Acceptera därefter villkoren och klicka på knappen Skicka ansökan. 

Steg 2  
Klicka på knappen Skriv ut exemplar för underteckning. Signera ansökan och 

skicka den till adressen Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna 

 

Endast fullständiga ansökningar kan handläggas av Folkhälsomyndigheten, för sent 

inkommen ansökan avvisas alltid.  

Ansökan ska vara inkommen till Folkhälsomyndigheten den 1 september 2020. 

Kontaktuppgifter 
Tekniska frågor:  

bidrag@folkhalsomyndigheten.se  

Ange vilket slags bidrag ni söker och vilket konto som används vid inloggning. 

 

Övriga frågor: 

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se  

Frågorna besvaras av medarbetare vid enheten för sexuell hälsa och hivprevention. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
mailto:bidrag@folkhalsomyndigheten.se
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Bilaga 1 – Kunskapsunderlag för stöd i 

planeringen av verksamhet 
 

Innehållsförteckning 

 

Allmänt .................................................................................................................... 9 

Policydokument som relaterar till hiv eller hivprevention ............................................ 10 

Metod, uppföljning och utvärdering .......................................................................... 11 

Personer med ursprung i högendemiska områden/migranter ...................................... 11 

Män som har sex med män ..................................................................................... 12 

Personer som injicerar droger .................................................................................. 13 

Personer som lever med hiv .................................................................................... 14 

Unga och unga vuxna i riskutsatthet ........................................................................ 15 

Sex mot ersättning ................................................................................................. 17 

Utlandsresenärer .................................................................................................... 17 

Transpersoner ........................................................................................................ 18 

 

Allmänt 

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/12/nationell-strategi-mot-

hivaids-och-andra-smittsamma-sjukdomar/  

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information och länkar till 

kunskapsunderlag om olika målgrupper. Där finns även länkar till nationell statistik 

för hiv och STI.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/hiv-och-sti-

prevention/ 

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion, Rapport Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/s/smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion/  

Användning av hivtester med snabbsvar, Rapport Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12863/anvandning-hivtester-

snabbsvar.pdf 

Användning av snabbsvarstest för påvisning av syfilisinfektion, Rapport 

Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/12/nationell-strategi-mot-hivaids-och-andra-smittsamma-sjukdomar/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/12/nationell-strategi-mot-hivaids-och-andra-smittsamma-sjukdomar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/hiv-och-sti-prevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/hiv-och-sti-prevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/smittsamhet-vid-behandlad-hivinfektion/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12863/anvandning-hivtester-snabbsvar.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12863/anvandning-hivtester-snabbsvar.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/anvandning-av-snabbsvarstest-for-pavisning-av-syfilisinfektion/
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material/publikationsarkiv/a/anvandning-av-snabbsvarstest-for-pavisning-av-

syfilisinfektion/  

Uppföljningstid efter hivexposition. Vägledning från Folkhälsomyndigheten och 

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/19994/Uppfoljningstid-efter-

hivexposition-15026.pdf  

Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv - en 

kunskapsöversikt. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/p/preexpositionsprofylax-for-att-minska-risken-for-

infektion-med-hiv-en-kunskapsoversikt/ 

Rapport om frånvaron av SRHR inom högre utbildning. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/23504acda08d42daaeeec5570c

bc9ea5/kartlaggning-utbildning-hivprevention-srhr-04331-2017-1-webb.pdf  

Artikel: Areskoug-Josefsson, K., et al. (2019). "Swedish Social Work Students’ 

Attitudes Toward Addressing Sexual Health Issues in Their Future Profession." 

Sexuality and disability: 1-13. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-019-09563-w 

Christianson, M., et al. (2017). "Men don’t think that far”–Interviewing men in 

Sweden about chlamydia and HIV testing during pregnancy from a discursive 

masculinities construction perspective." Sexual & Reproductive Healthcare 12: 

107-115. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877575617301076 

Bahner, J. (2015). "Sexual professionalism: for whom? The case of sexual 

facilitation in Swedish personal assistance services." Disability & Society 30(5): 

788-801. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2015.1021761 

Policydokument som relaterar till hiv eller hivprevention 

Agenda 2030, Globala målen.  

https://www.globalamalen.se/ 

The 2030 Agenda for Sustainable Development. 

https://sustainabledevelopment.un.org/  

Action Plan for Sexual and Reproductive Health: towards achieving the 2030 

Agenda for Sustainable Development in Europe – leaving no one behind (2016). 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-

health/publications/2016/action-plan-for-sexual-and-reproductive-health-towards-

achieving-the-2030-agenda-for-sustainable-development-in-europe-leaving-no-

one-behind-2016 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/anvandning-av-snabbsvarstest-for-pavisning-av-syfilisinfektion/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/anvandning-av-snabbsvarstest-for-pavisning-av-syfilisinfektion/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/19994/Uppfoljningstid-efter-hivexposition-15026.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/19994/Uppfoljningstid-efter-hivexposition-15026.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/preexpositionsprofylax-for-att-minska-risken-for-infektion-med-hiv-en-kunskapsoversikt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/preexpositionsprofylax-for-att-minska-risken-for-infektion-med-hiv-en-kunskapsoversikt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/preexpositionsprofylax-for-att-minska-risken-for-infektion-med-hiv-en-kunskapsoversikt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/23504acda08d42daaeeec5570cbc9ea5/kartlaggning-utbildning-hivprevention-srhr-04331-2017-1-webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/23504acda08d42daaeeec5570cbc9ea5/kartlaggning-utbildning-hivprevention-srhr-04331-2017-1-webb.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-019-09563-w
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877575617301076
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2015.1021761
https://www.globalamalen.se/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/publications/2016/action-plan-for-sexual-and-reproductive-health-towards-achieving-the-2030-agenda-for-sustainable-development-in-europe-leaving-no-one-behind-2016
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/publications/2016/action-plan-for-sexual-and-reproductive-health-towards-achieving-the-2030-agenda-for-sustainable-development-in-europe-leaving-no-one-behind-2016
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/publications/2016/action-plan-for-sexual-and-reproductive-health-towards-achieving-the-2030-agenda-for-sustainable-development-in-europe-leaving-no-one-behind-2016
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Metod, uppföljning och utvärdering 

Att lyckas med Folkhälsoprojekt, Skrift från SKR, uppdaterad 2012. 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-757-3.pdf   

Att beställa utvärderingar, Ekonomistyrningsverket.  

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Publikationer/2005/Att-bestalla-utvarderingar/  

Resultatindikatorer, Fördjupning i beskrivning av mål, indikatorer och effekter, 

Ekonomistyrningsverket.  

https://www.esv.se/contentassets/43ca2828508b437dbdf5ef4a5298c65e/slutrapport

-resultatindikatorer-esvnr-2012-41.pdf 

Verksamhetslogik. 

https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/verksamhetslogik/  

Att lyckas med hivprevention. Vägledning och Arbetsbok. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/att-lyckas-med-hivprevention/  

EU-projektet Quality Action. 

www.qualityaction.eu 

Projektplanering enligt LFA-metoden. 

https://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Socialfonden%202014-

2020/LFA.pdf  

Litteraturöversikt om Motiverande samtal, hiv och sexuell 

hälsa.https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/75bd265cb980499eb5c3

b4f53698e0d0/motiverande-samtal-unga-sexuell-halsa-18102-webb-2.pdf  

Metodstöd om motiverande samtal. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/ 

Personer med ursprung i högendemiska 

områden/migranter 

Statistik över migration, från Migrationsverket. 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html  

Migration, sexuell hälsa och hiv/STI prevention - en sammanfattande rapport, 

Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/m/migration-sexuell-halsa-och-hivsti-prevention/ 

Manijeh Mehdiyar, Rune Andersson & Katarina Hjelm (2020) HIV-positive 

migrants’ experience of living in Sweden. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16549716.2020.1715324 

Statistik SRHR och hiv-prevention på SFI. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21773/Satt-ord-pa-halsan-

Konferens-SRHR-sfi.pdf  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-757-3.pdf
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Publikationer/2005/Att-bestalla-utvarderingar/
https://www.esv.se/contentassets/43ca2828508b437dbdf5ef4a5298c65e/slutrapport-resultatindikatorer-esvnr-2012-41.pdf
https://www.esv.se/contentassets/43ca2828508b437dbdf5ef4a5298c65e/slutrapport-resultatindikatorer-esvnr-2012-41.pdf
https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/verksamhetslogik/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/att-lyckas-med-hivprevention/
http://www.qualityaction.eu/
https://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/LFA.pdf
https://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/LFA.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/75bd265cb980499eb5c3b4f53698e0d0/motiverande-samtal-unga-sexuell-halsa-18102-webb-2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/75bd265cb980499eb5c3b4f53698e0d0/motiverande-samtal-unga-sexuell-halsa-18102-webb-2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/migration-sexuell-halsa-och-hivsti-prevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/migration-sexuell-halsa-och-hivsti-prevention/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16549716.2020.1715324
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21773/Satt-ord-pa-halsan-Konferens-SRHR-sfi.pdf
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Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hiv--

och-sti-prevention-och-sexuell-och-reproduktiv-halsa-for-migranter/ 

Hälsoundersökning av nyanlända. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18233/Moten-om-halsa-

vagledning.pdf 

Artiklar om hälso- och sjukvårdens erfarenheter att möta migranter samt gruppens 

syn på hälsoundersökningar: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3557194/ 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10903-011-9509-y# 

http://sjp.sagepub.com/content/early/2015/04/17/1403494815576786.full.pdf+html 

ECDC. 2017 progress report. HIV and migrants. 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/HIV%20and%20migrants.pdf 

ECDC, Report: Assessing the burden of infectious diseases among migrant 

populations in the EU/EEA. 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/assessin

g-burden-disease-migrant-populations-summary.pdf 

Män som har sex med män 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt 

transpersoner. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/s/sexue

ll-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-bland-homo--och-bisexuella-samt-

transpersoner-/ 

Relating to risk: sexual behaviour and risk perception among men who have sex 

with men. Kristina Ingemarsdotter Persson, 2018. 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46352/Thesis_Kristina_Ing

emarsdotter_Persson.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Minority stress factors as mediators of sexual orientation disparities in mental 

health treatment: a longitudinal population-based study, 2017. 

http://jech.bmj.com/content/early/2017/01/02/jech-2016-207943 

MSM2013 – En studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i 

Sverige.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/m/msm2013-en-studie-om-sex-hiv-och-halsa-bland-

man-som-har-sex-med-man-i-sverige/  

Killar som har sex med killar: En studie i Sverige om sexuell hälsa och hiv bland 

internetaktiva unga killar som har sex med killar - fördjupade analyser på MSM-

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hiv--och-sti-prevention-och-sexuell-och-reproduktiv-halsa-for-migranter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hiv--och-sti-prevention-och-sexuell-och-reproduktiv-halsa-for-migranter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18233/Moten-om-halsa-vagledning.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18233/Moten-om-halsa-vagledning.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3557194/
http://link.springer.com/article/10.1007/s10903-011-9509-y
http://sjp.sagepub.com/content/early/2015/04/17/1403494815576786.full.pdf+html
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/HIV%20and%20migrants.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/assessing-burden-disease-migrant-populations-summary.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/assessing-burden-disease-migrant-populations-summary.pdf
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46352/Thesis_Kristina_Ingemarsdotter_Persson.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46352/Thesis_Kristina_Ingemarsdotter_Persson.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://jech.bmj.com/content/early/2017/01/02/jech-2016-207943
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/msm2013-en-studie-om-sex-hiv-och-halsa-bland-man-som-har-sex-med-man-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/msm2013-en-studie-om-sex-hiv-och-halsa-bland-man-som-har-sex-med-man-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/msm2013-en-studie-om-sex-hiv-och-halsa-bland-man-som-har-sex-med-man-i-sverige/
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enkäten 2013 i åldersgruppen 15-25.  

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A927934&dswid=1700  

Persson KI, Berglund T, Bergstrom J, Eriksson LE, Tikkanen R, Thorson A, 

Forsberg BC: Motivators and barriers for HIV testing among men who have sex 

with men in Sweden. Journal of Clinical Nursing 2016. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.13293/abstract  

DOI: 10.1111/jocn.13293 

Persson KI, Tikkanen R, Bergstrom J, Berglund T, Thorson A, Forsberg BC: 

Experimentals, bottoms, risk-reducers and clubbers: exploring diverse sexual 

practice in an Internet-active high-risk behaviour group of men who have sex with 

men in Sweden. Culture, Health & Sexuality 2016, 18(6):639-653. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2015.1103384 

DOI:10.1080/13691058.2015.1103384 

EMIS-2017 – The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey – 

Key findings from 50 countries. Resultatrapport. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/European-MSM-internet-

survey-2017-findings.pdf 

EMIS 2017 Community-rapport på svenska. Vol. 1 juli 2018. 

https://www.iwwit.de/sites/default/files/Swedish_EMIS-2017_Community-

Report01.pdf 

A systematic review of evidence to inform hiv prevention interventions among 

men who have sex with men in Europe (2015) 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21096  

ECDC GUIDANCE. HIV and STI prevention among men who have sex with men. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-guidance-hiv-and-

sti-prevention-among-men-who-have-sex-men  

Implementing Comprehensive HIV and STI Programmes with Men Who Have Sex 

with Men. Practical guidance for collaborative interventions. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MSMIT_for_Web.pdf  

Personer som injicerar droger 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som 

injicerar droger. En vägledning. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/19347/Hälsofrämjande-

förebyggande-hepatit-hiv-personer-injicerar-droger-15001.pdf 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/h/halsoframjande-och-forebyggande-arbete-med-

hepatiter-i-sverige/ 
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utvärderingsstudie om effektiviteten av smittorförebyggande 

hälsorådgivningstjänster riktade till sprutdrogbrukare., in Folkhälsoinstitutets 

publikationer, F.-. KTL, Editor. 2008, Avdelningen för infektionsepidemiologi och 
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ECDC and EMCDDA Guidance: Prevention and control of infectious diseases 
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aids/EFA%20effectiveness%20sterile%20needle.pdf 

Personer som lever med hiv 

Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige. 

Avhandling Desireé Ljungcrantz; Linköpings Universitet.; Linköpings Universitet.; 

[2017] 

Quality of life and sexual health among transgender people and people living with 

HIV in Sweden. Galit Andersson, 2019. 
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http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/EFA%20effectiveness%20sterile%20needle.pdf
http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/EFA%20effectiveness%20sterile%20needle.pdf
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46577/Thesis_Galit_Andersson.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46577/Thesis_Galit_Andersson.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Leva livet: att åldras med hiv / text: Lars Åberg; foto: Martine Castoriano, 2018. 

http://www.hiv-sverige.se/projekt/aldreprojektet/  

Rapport: Att leva med hiv i Sverige. En studie om livskvalitet hos personer som 

lever med hiv. Folkhälsomyndigheten 2015. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-

leva-med-hiv-i-sverige-en-studie-om-livskvalitet-hos-personer-som-lever-med-hiv/ 

Ytterligare information om studien finns på www.attlevamedhiv.se  

Sexual (Dis)satisfaction and Its Contributors Among People Living with HIV 

Infection in Sweden.Schönnesson LN, Zeluf G, Garcia-Huidobro D, Ross MW, 

Eriksson LE, Ekström AM. Arch Sex Behav. 2018 Feb 13.  

http://europepmc.org/abstract/MED/29441436 

Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion. Resultat från 

två enkätundersökningar bland personer som lever med hiv och infektionsläkare 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d743f8d73c544980bfd5bdafc1

e320a7/tillampning-smittskyddslagen-forhallningsregler-hivinfektion-18015-

webb.pdf  

Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och 

smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/e/erfarenheter-och-upplevelser-av-kommunikation-

kring-forhallningsregler-och-smittsamhet-bland-personer-som-lever-med-hiv-i-

sverige/ 

HIV: kunskaper och attityder inom primärvården. Malmö: Malmö högskola, 

Fakulteten för hälsa och samhälle, 2017. 9789171047700. Hall Ida, Plantin L, 

Tornberg J.  

https://muep.mau.se/handle/2043/22439 

Rapporten ”Ett positivt liv” En internationell kunskapsöversikt om att undersöka 

livskvalitet och livssituation hos personer som lever med hiv, 

Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12843/Positivt-liv-2011-15-6-

mini.pdf 

Unga och unga vuxna i riskutsatthet 

Migration, sexuell hälsa och hiv- och STI-prevention. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/m/migration-sexuell-halsa-och-hiv--och-sti-prevention  

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.hiv-sverige.se/projekt/aldreprojektet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-leva-med-hiv-i-sverige-en-studie-om-livskvalitet-hos-personer-som-lever-med-hiv/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-leva-med-hiv-i-sverige-en-studie-om-livskvalitet-hos-personer-som-lever-med-hiv/
http://www.attlevamedhiv.se/
http://europepmc.org/abstract/MED/29441436
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d743f8d73c544980bfd5bdafc1e320a7/tillampning-smittskyddslagen-forhallningsregler-hivinfektion-18015-webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d743f8d73c544980bfd5bdafc1e320a7/tillampning-smittskyddslagen-forhallningsregler-hivinfektion-18015-webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d743f8d73c544980bfd5bdafc1e320a7/tillampning-smittskyddslagen-forhallningsregler-hivinfektion-18015-webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/erfarenheter-och-upplevelser-av-kommunikation-kring-forhallningsregler-och-smittsamhet-bland-personer-som-lever-med-hiv-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/erfarenheter-och-upplevelser-av-kommunikation-kring-forhallningsregler-och-smittsamhet-bland-personer-som-lever-med-hiv-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/erfarenheter-och-upplevelser-av-kommunikation-kring-forhallningsregler-och-smittsamhet-bland-personer-som-lever-med-hiv-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/erfarenheter-och-upplevelser-av-kommunikation-kring-forhallningsregler-och-smittsamhet-bland-personer-som-lever-med-hiv-i-sverige/
https://muep.mau.se/handle/2043/22439
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12843/Positivt-liv-2011-15-6-mini.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12843/Positivt-liv-2011-15-6-mini.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/migration-sexuell-halsa-och-hiv--och-sti-prevention
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/migration-sexuell-halsa-och-hiv--och-sti-prevention
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-bland-unga-vuxna-med-intellektuell-funktionsnedsattning-/
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material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-bland-

unga-vuxna-med-intellektuell-funktionsnedsattning-/  

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - UngKAB15 – en studie om kunskap, 

attityder och beteende bland unga 16–29 år. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-i-sverige-ungkab15-

en-studie-om-kunskap-attityder-och-beteende-bland-unga-1629-ar/  

Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård. En 

studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16–29 år. 

Folkhälsomyndigheten 2018. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6be84e4732334d259c3e8f0f01

467c92/sexualitet-halsa-unga-unga-vuxna-statlig-institutionsvard-18053.pdf 

Bahner, J. and K. Stenqvist (2019). "Motivational Interviewing as Evidence-Based 

Practice? An Example from Sexual Risk Reduction Interventions Targeting 

Adolescents and Young Adults." Sexuality Research and Social Policy: 1-13. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13178-019-00388-y  

Utsatthet och sexuell hälsa. 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/15887/15887%20Lindroth%20(k

appan).pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Hammarström, S., et al. (2019). "Identifying young people exposed to or at risk of 

sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at 

Swedish youth clinics." The European Journal of Contraception & Reproductive 

Health Care 24(1): 45-53. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13625187.2018.1564815 

Sexit (svensk projektsida).  

https://www.srhr.se/kurssida/sexit  

Identification and risk assessment of Swedish youth at risk of chlamydia. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740618 

Rapport: Socialarbetares förutsättningar att arbeta med säkrare sex, Malmö 

högskola. 

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/18577/Socialt%20arbete%20och%20s

%20krare%20sex%20-%20Ida%20Elisabet%20Hall.pdf?sequence=2  

Hammarström, S., et al. (2015). "Identification and risk assessment of Swedish 

youth at risk of chlamydia." Scandinavian Journal of Public Health 43(4): 399-407. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494815572722 

Sex- och samlevnadsundervisning. Tematisk kvalitetsgranskning 2018, 

Skolinspektionen.  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-bland-unga-vuxna-med-intellektuell-funktionsnedsattning-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-bland-unga-vuxna-med-intellektuell-funktionsnedsattning-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-i-sverige-ungkab15-en-studie-om-kunskap-attityder-och-beteende-bland-unga-1629-ar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-i-sverige-ungkab15-en-studie-om-kunskap-attityder-och-beteende-bland-unga-1629-ar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-i-sverige-ungkab15-en-studie-om-kunskap-attityder-och-beteende-bland-unga-1629-ar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6be84e4732334d259c3e8f0f01467c92/sexualitet-halsa-unga-unga-vuxna-statlig-institutionsvard-18053.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6be84e4732334d259c3e8f0f01467c92/sexualitet-halsa-unga-unga-vuxna-statlig-institutionsvard-18053.pdf
http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/15887/15887%20Lindroth%20(kappan).pdf?sequence=2&isAllowed
http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/15887/15887%20Lindroth%20(kappan).pdf?sequence=2&isAllowed
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13625187.2018.1564815
https://www.srhr.se/kurssida/sexit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740618
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/18577/Socialt%20arbete%20och%20s%20krare%20sex%20-%20Ida%20Elisabet%20Hall.pdf?sequence=2
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/18577/Socialt%20arbete%20och%20s%20krare%20sex%20-%20Ida%20Elisabet%20Hall.pdf?sequence=2
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494815572722
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sex-och-samlevnad/
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rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sex-och-

samlevnad/  

Fridlund, V., et al. (2014). "Condom use: the discrepancy between practice and 

behavioral expectations." Scandinavian Journal of Public Health 42(8): 759-765. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494814550518 

Sex mot ersättning 

Länsstyrelsen i Stockholm, Prostitutionen i Sverige 2014 – En 

omfattningskartläggning. 

https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/Prostitutionen%20i%20Sverige%202

014%20-%20en%20omfattningskartlaggning.pdf 

Material om sex mot ersättning vuxna på Kunskapsguiden.se 

http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/sex-mot-

ersattning/Sidor/default.aspx 

Material om sex mot ersättning unga på Kunskapsguiden.se 

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/sex-mot-

ersattning/Sidor/default.aspx  

Utlandsresenärer 

Sexuellt riskbeteende i samband med utlandsresor. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/08c36834b69448c384459c93e

a183837/sexuellt-riskbeteende-utlandsresor-18011.pdf 

Skarpås Emma, Så länge säsongen inte tar slut: En intervjustudie om 

säsongsarbete, relationer och sexuell hälsa. Mastersprogram i sexologi, Malmö 

Högskola.  

https://muep.mau.se/handle/2043/19387 

Sundbeck M, Emmelin A, Mannheimer L, Miorner H, Agardh A: Sexual risk-

taking during travel abroad - a cross-sectional survey among youth in Sweden. 

Travel Med Infect Dis 2016.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27083687  

DOI: 10.1016/j.tmaid.2016.03.014 

Svensson P, Sundbeck M, Persson KI, Stafstrom M, Ostergren PO, Mannheimer L, 

et al. A meta-analysis and systematic literature review of factors associated with 

sexual risk-taking during international travel. Travel Med Infect Dis. 2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893918300450 

Persson KI, Berglund T, Bergström J, Tikkanen R, Thorson A, Forsberg B. Place 

and practice: Sexual risk behaviour while travelling abroad among Swedish men 

who have sex with men. Travel Med Infect Di. 2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893918300097 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sex-och-samlevnad/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sex-och-samlevnad/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494814550518
https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/Prostitutionen%20i%20Sverige%202014%20-%20en%20omfattningskartlaggning.pdf
https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/Prostitutionen%20i%20Sverige%202014%20-%20en%20omfattningskartlaggning.pdf
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/sex-mot-ersattning/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/sex-mot-ersattning/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/sex-mot-ersattning/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/sex-mot-ersattning/Sidor/default.aspx
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/08c36834b69448c384459c93ea183837/sexuellt-riskbeteende-utlandsresor-18011.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/08c36834b69448c384459c93ea183837/sexuellt-riskbeteende-utlandsresor-18011.pdf
https://muep.mau.se/handle/2043/19387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27083687
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893918300450
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893918300097
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Transpersoner 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt 

transpersoner. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/s/sexue

ll-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-bland-homo--och-bisexuella-samt-

transpersoner-/ 

Quality of life and sexual health among transgender people and people living with 

HIV in Sweden. Galit Andersson, 2019. 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46577/Thesis_Galit_Ander

sson.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka 

forskningsbehov finns?  

https://forte.se/publikation/unga-hbtq/ 

Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser 

av sexuell hälsa.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/r/ratten-till-halsa-hur-normer-och-strukturer-inverkar-

pa-transpersoners-upplevelser-av-sexuell-halsa/  

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om 

hälsoläget bland transpersoner i Sverige. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/h/halsan-och-halsans-bestamningsfaktorer-for-

transpersoner-en-rapport-om-halsolaget-bland-transpersoner-i-sverige  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46577/Thesis_Galit_Andersson.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46577/Thesis_Galit_Andersson.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://forte.se/publikation/unga-hbtq/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/ratten-till-halsa-hur-normer-och-strukturer-inverkar-pa-transpersoners-upplevelser-av-sexuell-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/ratten-till-halsa-hur-normer-och-strukturer-inverkar-pa-transpersoners-upplevelser-av-sexuell-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/ratten-till-halsa-hur-normer-och-strukturer-inverkar-pa-transpersoners-upplevelser-av-sexuell-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsan-och-halsans-bestamningsfaktorer-for-transpersoner-en-rapport-om-halsolaget-bland-transpersoner-i-sverige
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsan-och-halsans-bestamningsfaktorer-for-transpersoner-en-rapport-om-halsolaget-bland-transpersoner-i-sverige
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsan-och-halsans-bestamningsfaktorer-for-transpersoner-en-rapport-om-halsolaget-bland-transpersoner-i-sverige

