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A little gay history : desire and diversity across the world
Avoimena ammatissa : homo-, lesbo- ja bi-opettajien kokemuksia
Being homosexual : gay men and their development
Criminally queer : homosexuality and criminal law in Scandinavia 1842-1999
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Eihän heterotkaan kerro... : seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä
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Kärlekens pris : en antologi om homofobi och heteronormativitet
Lesbian and gay parents and their children : research on the family life cycle
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Saranapuolelta
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The invention of heterosexuality
Therapeutic perspectives on working with lesbian, gay, and bisexual clients
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Ulos kaapista : tositarinoita homoseksuaalisuuden kohtaamisesta
Vaaleanpunaisen kolmion vangit
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Är klänningar farliga? : om homosexuella, bisexuella och transpersoner


