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Abstract

In this paper I have studied how feminist parents talk to their children about body and sexuality 

and with which intentions they speak the way they do. The aim of the study was to locate 

strategies applied to give children positive relations to their bodies and their sexuality. My data are 

constituted by answers from a questionnaire sent out to an e-mail list for feminist parents. The 

answers have been compiled and analyzed, mainly qualitatively by the use of discourse analysis, 

with support of poststructuralist theories about language, gender and heteronormativity, as well 

as theories about children’s sexuality.

In the reports I found several patterns. The most obvious ones were that these parents 

made great efforts to talk as openly as possible with their children about sexuality, and 

communicating with them about sexual and bodily integrity appeared to be important. The 

parents generally showed a relaxed attitude to children’s sexual behaviour. Many of them were

also anxious not to force the children into static normative models, such as heterosexuality or 

fixed gender roles. Naming all body parts, female genitalia in particular, was another important 

issue to many of them.
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1. Inledning

Många vuxna människor har komplicerade och skamfyllda relationer till sina kroppar och sin 

sexualitet. Vi har uppfostrats omgivna av uppfordrande ideal och av föräldrar och andra vuxna 

som kanske inte alltid har talat så mycket med oss om sex. Vår omgivning erbjuder oss dels ett 

förnekande och sexualfientligt klimat, dels en utpräglad sexhets, riktad främst till unga människor. 

Ämnet sexualitet, inte minst barns sexualitet, är för många laddat och känsligt, och inte sällan 

präglas diskursen av problem, våld och övergrepp. Trots skolans samlevnadsundervisning 

kommer åtskilliga frågor alltför sällan upp till ytan, vilket kan vara en av anledningarna till att 

många människor i vuxen ålder har ambivalenta förhållanden till sin sexualitet. Många har svårt 

att veta och uttrycka vad de vill, att lita på sig själva och att sätta gränser. Dessutom har en 

benämningsproblematik funnits kring främst flickors och kvinnors könsorgan, vilket ytterligare 

försvårat möjligheterna till vettiga samtal. Detta får i sin tur konsekvenser för hur flickor och 

kvinnor uppfattar sin sexualitet samt hur den uppfattas av andra. Att studera hur vi talar med 

barnen är ett av flera tänkbara sätt att närma sig denna problematik, och jag har funderat över hur 

dagens medvetna småbarnsföräldrar gör för att förbättra den här situationen. Hur talar 

feministiskt orienterade föräldrar med sina barn om sexualitet, kropp och könsorgan, och med 

vilka avsikter talar de som de gör? 

Ett antal viktiga studier om hur vuxna förhåller sig till barn, kön1 och sexualitet har gjorts, 

varav flera främst har haft fokus på förskolepersonal (se till exempel Gäredal 2006 och 

Kosztovics 2003). I min undersökning ligger betoningen på föräldrarnas tal med sina barn, och 

mitt bidrag kommer förhoppningsvis att utgöra ett komplement till existerande forskning. Det jag 

önskar få fram med den här undersökningen är en insikt i vad som pågår i personers hem, i det 

privata, och framför allt varför. Jag tror att situationen jag beskrivit ovan har bidragit till att 

många föräldrar idag aktivt, med hjälp av språket och annat, verkar för att förändra situationen 

(för sina barn), och jag är nyfiken på hur.

Förhoppningsvis kan min uppsats, förutom att bidra med kunskap och inbjuda till 

diskussion, fungera som inspiration för föräldrar som har svårt att förhålla sig till sina barns (och 

varför inte till sin egen?) sexualitet på ett avslappnat sätt.2

                                                
1 Termerna kön och genus används i denna uppsats växelvis, då jag inte gör någon skillnad mellan dem.
2 Jag vill här passa på att varmt tacka alla informanter som delat mig sig av sina historier och gjort undersökningen 
möjlig. Ett stort tack också till Foff för inspiration i vardagen. Vidare vill jag tacka min handledare Anna Vogel för 
oumbärlig uppmuntran och fin vägledning. Tack Emma och Daniel för värdefulla synpunkter, och sist men inte 
minst tack till Albin och Lova för ert stöd.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att studera hur genusmedvetna föräldrar använder sig av språket 

för att ge sina barn bra förutsättningar och bra relationer till sina kroppar och till sin sexualitet. 

Min huvudfrågeställning är: Hur talar feministiska föräldrar med sina barn om kropp, könsorgan, 

sexualitet och sexuellt beteende, samt av vilka anledningar talar de som de gör? Går det att 

urskilja några strategier? Jag kommer även att titta på vilka egna erfarenheter som kan ligga 

bakom föräldrarnas beteenden. Jag är övertygad om att det finns en koppling mellan vårt språk, 

våra beteenden och våra känslor inför oss själva och våra kroppar, och detta vill jag studera 

närmare.

3. Forskningsläge

Den forskning som är relevant för min undersökning kan delas in i två huvudinriktningar, 

nämligen Barn, sexualitet och könsroller samt Språk och benämningsproblematik. Denna tematisering är 

väsentlig eftersom jag kommer att analysera mitt material med stöd av forskning och teorier inom 

båda dessa till områden, som till viss del skiljer sig åt även om det också finns beröringspunkter.

3.1 Barn, sexualitet och könsroller

Den existerande forskningen på området berör i första hand förskolepersonal och deras beteende 

och språkbruk. Ett exempel på sådan forskning är Anna Kosztovics arbete Barns sexualitet (2003), 

där förskolepersonals inställning till barns sexualitet undersöks. Arbetet är en rapport från ett 

projekt om barns sexualitet och vuxnas förhållande till den, utförd på initiativ av RFSU Malmö 

där Kosztovics då var ordförande. Det var i samband med detta projekt som ordet snippa

lanserades för att bryta tystnaden kring flickors könsorgan. Undersökningens underlag består av 

enkätsvar och diskussioner med förskolepersonal. En c-uppsats skrevs år 2006 som uppföljning 

till projektet. Uppsatsen har titeln Genusstrukturer i förskolemiljö. En studie av förskolepersonals 

inställning och attityd till barnens kön och författaren heter Magnus Gäredal.

Vidare på området barn och sexualitet finns boken Är det normalt eller…? (1994), för vilken 

IngBeth Larsson var redaktör. Larsson är en av få svenskar som har forskat kring ämnet barn och 

sexualitet.3 I den här boken diskuterar Larsson tillsammans med tre medförfattare barns sexuella 

beteenden och övergrepp samt hur förskolepersonal förhåller sig till detta, huvudsakligen mot 

bakgrund av en studie som genomfördes under 1991 och 1992. I studien har förskolepersonal 

fått observera förskolebarns sexuella beteende, och därefter diskuteras detta samt de vuxnas 

inställning. Bokens författare diskuterar vad som är ”normalt” sexuellt beteende hos barn, samt 
                                                
3 Jancke, Förskoletidningen nr 4:2006, s. 23 ff
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vad som skulle kunna tyda på att ett barn blivit utsatt för övergrepp. Huvudstudien i Är det 

normalt eller…? används även i Larssons avhandling Children and sexuality. ”Normal” Sexual Behaviour 

and Experiences in Childhood (2001). I avhandlingen har förskolepersonal och föräldrar fått 

observera barns sexuella beteenden, och Larsson diskuterar hur dessa kan uppfattas av vuxna 

samt vilka skillnader i beteende man kan upptäcka hos barnen hemma respektive på förskolan.

Psykologen och sexologen Thore Langfeldt skriver i boken Barns sexualitet (1987)4 som 

titeln indikerar om barns sexualitet, hur den kan ta sig uttryck samt hur vi kan förstå den. Han för 

i boken diskussioner kring bland annat sexualitet och språk, vid sidan av mer anatomiska 

beskrivningar av barns kroppar och exempelvis onani. Langfeldt är mycket noga med att påpeka 

vikten av de vuxnas inställningar och reaktioner på barnens sexuella beteenden, samt att detta kan 

påverka barns sexualliv även senare i livet.5

I Hur flickor och pojkar gör kön (2003) redogör Bronwyn Davies för på vilka sätt samhällets 

sociala konstruktioner av maskulinitet och femininitet förs över på barnen. Hon har undersökt 

barns beteende bland annat genom att studera hur de reagerar på barnböcker med feministiska 

undertoner. Davies analys har en poststrukturalistisk utgångspunkt, och sin grund i teorin om den 

knivskarpa (diskursiva) uppdelningen av människor i två separata kön.6 Om denna dikotomi har 

bland andra Yvonne Hirdman resonerat, och hennes numera klassiska artikel Genussystemet –

reflexioner kring kvinnors sociala underordning i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3:1988 fick stort 

genomslag när den kom. Detta leder in på ämnet heteronormativitet 7 och dess inverkan på oss, vår 

sexualitet, våra barn och vårt språk. Fanny Ambjörnsson resonerar kring bland annat 

heteronormativitet i boken Vad är queer? (2006). Hon sammanfattar där hur begreppet queer kan 

definieras8, placerar det i en historisk kontext och diskuterar sedan hur olika kulturellt skapade 

normsystem växelverkar för att definiera oss som antingen normala eller som avvikare. Tiina 

Rosenberg är ytterligare en av dem som har diskuterat heteronormativitet, till exempel i boken 

Queerfeministisk agenda (2002). Hon skriver där om queerteori och queeraktivism utifrån exempel 

från kulturvärlden. 

3.2 Språk och benämningsproblematik

Språkvetaren Deborah Cameron har skrivit en rad teoretiska böcker om språk, bland andra 

Feminism and Linguistic Theory (1992). I den vävs diskussioner kring språk och feminism samman 

genom resonemang om bland annat språklig manlig sexism och misogyni (kvinnofientlighet), 

                                                
4 En film har gjorts utifrån denna bok.
5 Langfeldt (1987), bl a s. 47 och 50 f
6 Davies, bl a s. 10
7 Begreppet heteronormativitet definieras och diskuteras i avsnitt 4.1.2.
8 Nämligen ungefär som brott mot normen, Ambjörnsson (2006), s. 8
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samt feministisk kritik av denna. Cameron presenterar och diskuterar även, på ett ofta 

humoristiskt sätt, olika typer av feministiska motståndsstrategier. Hennes resonemang pendlar 

mellan det rent lingvistiska och det mer samhällsvetenskapliga. Hon frågar sig bland annat varför 

det bara talas om skillnader mellan könen och så sällan om de många likheterna.9

Karin Milles har skrivit en artikel som behandlar språk och kön med fokus på ordet snippa

som heter En jämställd kroppsdel? Om lanseringen av ett neutralt ord för flickors könsorgan10. Milles 

analyserar, med referenser till bland andra Cameron, språkets reproducerande effekt på (den 

kvinnofientliga) verkligheten.11 Materialet som Milles har utgått ifrån utgörs av artiklar i dags- och 

specialpress, barnböcker samt enkätundersökningar riktade till studenter och förskollärare.

Sandra Dahlén är sexualupplysare på RFSU, och hon har skrivit Sex med mera (2006) som 

främst riktar sig till unga tjejer. Boken tar upp ämnen som rör relationer, sex, makt, 

härskartekniker, media och samhälleliga normer på ett sätt som avviker ifrån det som de flesta av 

oss har erfarenheter av från skolans samlevnadsundervisning. Bland annat finns i boken ett 

kapitel om bristen på ett gemensamt ord på flickors och kvinnors könsorgan samt tips på hur 

man kan hantera det.12 Dahlén ger även råd om hur man genom feministisk analys kan 

genomskåda den manliga normen i det vardagliga livet. Om förväntningar och könsroller skriver 

hon bland annat såhär:

Det första folk frågar när en bebis föds är vilket kön den tillhör. Samtidigt säger man att 
alla ska behandlas lika. Varför är det då så viktigt att veta könet på en person? Jo, därför 
att man inte behandlar tjejer och killar lika.13

Detta visar uttryckligt den önskan och tro att vi är jämställda som de flesta av oss har, samt ett 

tydligt exempel på att vi ännu inte är framme. Även om Dahlén inte är forskare i traditionell 

bemärkelse anser jag att hon är viktig att nämna i sammanhanget.

Larsson kan nämnas även under denna kategori, främst genom boken Är det normalt eller…?

Där diskuterar Larsson och hennes medförfattare på åtskilliga ställen benämningsproblematiken 

kring det kvinnliga könsorganet och dess kopplingar till andra samhälleliga värderingar.14 Detta är 

även något som Langfeldt tar upp, även om det inte är hans huvudfokus. Av utrymmesskäl kan 

jag här inte presentera all existerande forskning på området, men jag har i detta avsnitt redovisat 

undersökningar som är relevanta för min studie.

                                                
9 Cameron (1992), s. 37 ff
10 Språk & stil nr 16:2006
11 Milles, Språk & stil nr 16:2006, s. 151
12 Boken utkom första gången 2002, alltså innan ordet snippa aktivt lanserades.
13 Dahlén (2006), s. 55
14 Larsson (1994) s. 16 f
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4. Teori

De teorier jag valt att stödja min studie på är indelade i två huvudkategorier, som presenteras i 

varsitt delavsnitt. I det första avsnittet, Feministiska teorier, redogör jag för poststrukturalistiska 

teorier kring språkets inverkan på skapandet av identitet och sexualitet, samt för mer 

queerteoretiska teorier om heteronormativa strukturer. Det andra avsnittet, Teorier om barns 

sexualitet, består av teorier och undersökningar om barns sexualitet och om vuxnas inställning till 

denna.

4.1 Feministiska teorier

4.1.1 Poststrukturalistisk teori och språk

De teoretiska utgångspunkterna för min studie ligger i en poststrukturalistisk syn på språk, 

identitet och så kallad verklighet. Jag har valt dessa teorier eftersom temat för min studie är 

föräldrars sätt att med hjälp av språket påverka sina barn och deras syn på sig själva och sin 

sexualitet. Hela denna idé bottnar i en syn på världen och verkligheten som en serie handlingar 

och förlopp, på identitet som någonting instabilt samt på språk som en begreppsram med vilken 

vi formar och förstår oss själva och vår omgivning – inte som en verklighetsspegling.15 Således är 

poststrukturalistisk teori med fokus på språket en idealisk utgångspunkt för uppsatsen. 

Genus, sexualitet och identitet ses inom poststrukturalistisk teori som sociala 

konstruktioner och inte som statiska, essentiella identiteter.16 Kön och sexualitet uppfattas alltså 

som någonting som görs och inte som någon medfödd essens. Viktigt inom poststrukturalistisk 

teori är att ingen sanning anses finnas. Hur världen ser ut beror på vem det är som tittar på den 

och tolkar den – vems perspektivet är.17

Språket är centralt i poststrukturalistisk teoribildning, då språket anses bidra till att forma 

och kategorisera oss som människor. Vårt språk är en av de faktorer som bestämmer vilka 

parametrar vi har att definiera oss utefter, och ord och handlingar kan laddas med värderingar 

som reproduceras via språk och kommunikation. Saker och ting må existera, men det är genom 

språket de görs begripliga för oss. Detta kallas Sapir–Whorf-hypotesen.18 Davies uttrycker det 

som att språket ger oss verktyg för att göra världen begriplig samtidigt som det begränsar oss och 

vår förmåga att uppfatta oss själva, andra och världen. Ord får i sin tur innebörd genom att de 

konstrueras, och ofta även hierarkiseras, i relation till andra ord.19 Språket upprätthåller även 

sociala strukturer. Språket har alltså en skapande effekt, men även språket i sig omskapas hela 

                                                
15 Davies (2003), s. 10 f
16 Viktigt är att komma ihåg att inte alla definierar sig som sexuella såsom begreppet vanligen används idag.
17 Cameron (1992), s. 11
18 The Penguin Dictionary of Philosophy, s. 600 f (uppslagsord Whorf)
19 Cameron (1992), s. 84 f
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tiden. Nya ord bildas och lånas medan andra försvinner eller byter innebörd.20 Inom

poststrukturalistisk teori framhålls också att diskurser och språk består av motstridigheter och 

inte av enhetlighet.21

Att ha kontroll över språket är att ha makt, då man på detta sätt kan påtvinga andra 

personer sin egen attityd och sitt sätt att betrakta saker. Då makten i allmänhet återfinns hos den 

maskulina kategorin har språket från flera feministiska håll kritiserats för att vara androcentriskt 

och misogynt. Rådande diskurser bekräftar enligt kritikerna mäns maktposition och presenterar 

den som verklig och sann, och detta manssexistiska språk gestaltar i sin tur världen på ett orättvist 

sätt.22 Genom en feministisk språkanalys kan man alltså både påvisa orättvisor och hitta vägar till 

förbättring via förändring av diskurser.

Sättet på vilket språket skapar och vidmakthåller rådande strukturer är ofta subtilt. De 

diskursiva praktiker som omger kön är mycket dikotoma och upprätthåller föreställningen om att 

vi har två statiska kön att välja mellan – antingen det ena eller det andra och utan alternativ. I

denna modell pressas sedan alla in, och avvikarna marginaliseras alternativt osynliggörs.23 ”Det är 

orden som är bipolära, inte människorna”24 som Davies träffsäkert uttrycker det. Dessa 

könskategorier överförs oundvikligen till våra barn, bland annat via vårt språk. Betydelsen av vad 

som är maskulint respektive feminint är relationell – det maskulina är maskulint därför att det inte

är feminint och vice versa, både i de diskurser som råder och på andra sätt.25

Langfeldt skriver i ett kapitel i Barns sexualitet om språkets inverkan på vår förståelse av oss 

själva och vår sexualitet. Vuxnas sätt att tala om sina egna könsorgan påverkar barnens syn på 

sina kroppar, och då många vuxna är generade över sin egen sexualitet föreligger en risk att detta 

mönster reproduceras.26 Språkliga svårigheter och luckor bidrar till att skapa problem, och detta 

gäller främst flickor. Flickor saknar ofta adekvata ord för sina könsorgan och sexuella reaktioner 

vilket kan göra dessa svårare för flickorna att tolka.27 Att över huvud taget uppfatta sexuella 

sensationer kan bli problematiskt när ingen lärt en vad det är som händer och då man inte har 

några ord för att benämna dessa känslor.

                                                
20 Cameron (1992), s. 113
21 Davies (2003), s. 12 ff
22 Cameron (1992), s. 128 f samt Davies (2003), s. 149
23 Davies (2003), s. 35. För vidare läsning, se Sara Edenheims artikel om intersexualism, Kön/genus/begär och andra 
besvärligheter, i Lambda Nordica nr 1–2:2003.
24 Davies (2003), s. 21
25 Cameron (1992), s. 82 ff
26 Langfeldt (1987), s. 45
27 Ibid, s. 32 f samt Larsson (1994), s. 24
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4.1.2 Heteronormativitet och genuskonstruktion

Begreppet heteronormativitet återkommer ofta inom poststrukturalistisk feministisk teori och 

queerteori. Ordet innebär mycket kortfattat ”antagandet att alla är heterosexuella och att det 

naturliga sättet att leva är heterosexuellt”28. Ett heteronormativt synsätt förutsätter i sig en 

uppfattning att det existerar två kön och att dessa är varandras motpoler. De två givna könen är 

isärhållna men samtidigt beroende av varandra. Då könen inte värderas lika högt, utan män som 

grupp och traditionellt maskulina egenskaper i regel värderas högre än kvinnor som grupp och 

traditionellt feminina egenskaper, skapas en hierarkisk relation – en könsmaktsordning, eller ett 

genussystem för att använda Hirdmans ord.29 Att kvinnan definieras som Den Andra i relation till 

mannen, normen, är en teori som har hävdats ända sedan Simone de Beauvoirs mastodontverk 

Det andra könet utkom 1949. Detta är idag en av grundstenarna i nästan alla feminismer. 

Heterosexualitet definieras i förhållande till homosexualitet på samma sätt som könen definieras i 

relation till varandra (med detta dock inte sagt att inga fler sexualiteter än dessa två existerar). Att 

vara heterosexuell är alltså att inte vara homosexuell.30 Samma hierarki som återfinns mellan 

könen existerar mellan heterosexualitet och homosexualitet, där heterosexualitet konstant 

värderas högst.31 Ytterligare en dimension av heteronormativiteten är att det främst är en viss typ 

av heterosexualitet som fungerar normerande, nämligen monogam, inomäktenskaplig, helst 

reproduktiv sådan mellan en man och en kvinna i ungefär samma ålder.32

Heteronormativa föreställningar återfinns på samtliga områden i samhället, även om de inte 

alltid är synliga vid första anblicken. Det är nämligen ofta först när normerna bryts som man 

lägger märke till dem.33 Heteronormativitet påverkar oss alla, inklusive barnen. Barnen erbjuds en 

diskursiv praktik som genomsyras av uppfattningen att vi människor helt och fullt är uppdelad i 

två kategorier som grundar sig på hur vi ser ut mellan benen.34 Utifrån dessa kategorier får barnen

sedan definiera sina identiteter, näst intill oåterkalleligen. Samhället förväntar sig olika saker av 

barn beroende på om de har snippor eller snoppar. Det förväntas bland annat att de som har 

snoppar och de som har snippor ska attraheras av varandra. Idén om bipolära kön hänger 

nämligen ihop med sexualitet och sexuell läggning.

Den sexualitet som kommit att betraktas som naturlig kopplas ihop med potentiell 

reproduktion, alltså i första hand genitalt penetrerande sex mellan en man och en kvinna.35 Denna 

                                                
28 Rosenberg (2002), s. 100
29 Hirdman, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3:1988, s. 51 f och 57
30 Ambjörnsson (2006), s. 66 f
31 Ibid, s. 61
32 Rubin (1984), s. 279 ff
33 Rosenberg (2002), s. 101
34 Davies (2003), s. 214
35 Ibid, s. 182 f
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typ av biologistiska resonemang har kritiserats av feminister och andra. Inom poststrukturalistisk 

teori menas att könsorganen inte ska behöva kopplas ihop med identitetsskapande egenskaper. 

Dessa kopplingar är strukturella och socialt skapade, inte medfödda.36 Davies menar dock att 

ansträngningar för att få flickor att till exempel leka traditionella pojklekar och tvärtom, för att 

kasta om rollerna och skapa motvikt, snarare kan förvirra barnen än hjälpa dem att vidga sina 

vyer. Anledningen till att det blir förvirrande är att vi försöker släta ut de mest extrema 

genusmarkerande uppförandena hos barnen, samtidigt som allting runt omkring oss kräver att de

ska skapa sig en könsidentitet utifrån dualismen kvinnligt–manligt. Davies hävdar att det inte 

räcker att arbeta mot kategorierna genom att klä pojkar i rosa och uppmuntra flickor att klättra i 

träd, krasst uttryckt. Hon hävdar snarare att det är kategorierna som sådana som måste 

ifrågasättas och upplösas, så att vi och barnen kan inta vilka positioner vi vill och beskriva oss 

själva bortom tudelningen av mänskligheten i en feminin och en maskulin fålla.37 Försök att 

omkasta rollerna menar hon kan härröra från en uppfattning om åtskillnaden mellan biologiskt 

kön och socialt konstruerat genus. Utgångspunkten är då trots allt att pojkar är på ett sätt och 

flickor på ett annat. Detta kan och bör enligt många motarbetas men föreställningen om 

skillnaderna kvarstår.38 Vissa teoretiker, med Judith Butler och Gender Trouble (1990) i spetsen, 

förnekar att det finns ett biologiskt kön som föregår socialt genus, då en biologisk kropp får 

mening först när den identifieras och namnges av en kulturell ordning. En biologisk kropp är 

således konstruerad även den.39

4.2 Teorier om barns sexualitet

Inställningen till barns sexualitet har sett olika ut genom den västerländska historien. Fram till 

sent 1800-tal ansågs alla barn i princip vara asexuella, ”oskyldiga” som man uttryckte det.40 Barns 

onani bedömdes under lång tid vara skadlig och syndig. Oroade föräldrar och läkare gjorde allt 

för att få barnen att inte ägna sig åt detta. Det hävdades att onani kunde orsaka sinnessjukdom, 

blindhet eller förstöra möjligheterna till ett fungerande samliv med en partner i vuxen ålder.41

Sedan dess har attityden till barns sexualitet varierat. Bara sedan 1970-talet har en tydlig 

attitydförändring skett. Den mer liberala synen på sexualitet som rådde efter 1960-talet har blivit 

mer restriktiv under de senaste decennierna, och den allmänna diskursen präglas alltmer av 

problematik och rädsla.42

                                                
36 Davies (2003), s. 26 f
37 Ibid, s. 9 ff och 180 f
38 Ibid, s. 17
39 Butler (2005), s. 45 ff
40 Larsson (2001), s. 18
41 Langfeldt (1987), s. 11 ff samt Larsson (2001), s. 18
42 Larsson (1994), s. 89
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Föräldrarnas inställning till sexualitet – både till barnens och till sin egen – påverkar enligt 

Langfeldt barnen i allra högsta grad. Hur vuxna reagerar då barn exempelvis ställer frågor eller 

onanerar lär barnet hur det ska se på sin sexualitet och på sin kropp.43 Erfarenheterna av 

sexualitet i barndomen anses i sin tur påverka en persons sexualliv i vuxen ålder.44 Eventuella 

negativa känslor kring sexualitet i barndomen sägs ibland till och med kunna påverka en 

människa rent fysiskt genom sexuella låsningar, uteblivna orgasmer och liknande.45 Hur det än må 

vara har barn, liksom alla andra människor, rätt till sin sexualitet.

Resultaten av studier av vuxnas relationer till sex utifrån deras erfarenheter som barn har 

tolkats som att positiva sexuella relationer i barndomen (med jämnåriga syskon) gav framför allt 

kvinnor bättre sexuellt och kroppsligt självförtroende.46 Även andra undersökningar pekar på att 

betydligt fler uppfattade att sexuella erfarenheter i barndomen hade haft positiv inverkan på deras 

vuxna sexliv, än att de hade haft negativ inverkan (ca 30 % mot 4 %).47

Både Larsson och Langfeldt uttrycker sig tidvis på ett mycket essentialistiskt och 

heteronormativt sätt.48 Vad små flickor och pojkar än ägnar sig åt under barndomsåren förväntas 

de i princip förr eller senare rikta sin uppmärksamhet mot ”det motsatta könet”. Homosexuella 

handlingar, vilka för övrigt hos Langfeldt i princip bara omnämns genom exempel med pojkar, 

skiljs tydligt åt från en uttalad homosexuell identitet.49 Flickors och pojkars olika anatomiska 

utformning nämns också upprepade gånger som anledning till att flickor generellt har en sämre 

relation till sin sexualitet än pojkar,50 vilket jag diskuterar i avsnitt 7.3. Langfeldt skriver dock även 

att flickors och pojkars sexualitet och könsorgan på många sätt liknar varandra väldigt mycket51, 

vilket annars inte framhävs så ofta.

5. Analysmetod

I min analys studerar jag hur feministiska föräldrar talar om kropp, kön och sexualitet med sina 

barn. Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod och göra en diskursanalys 52 av mitt 

material. Jag utför alltså en genusvetenskaplig undersökning med språkligt fokus. Språket ser jag, 

                                                
43 Langfeldt (1987), bl a s. 8 och 26
44 Langfeldt, Förskoletidningen nr 4:2006, s. 4
45 Langfeldt (1987), s. 24
46 Gustafsson i Larsson (red.) (1994), s. 38
47 Larsson (2001), s. 66
48 En liten reservation bör göras för att Barns sexualitet utkom 1987 och Är det normalt eller…? 1994, även om detta 
inte kan ursäkta allt.
49 Langfeldt (1987), s. 37 ff, 54 och 72
50 Ibid, bl a s. 32 och 48 samt Larsson (1994), bl a s. 53 och 62 f
51 Langfeldt (1987), s. 16
52 Begreppet diskurs kan användas på många sätt. Här avses den allmänna definitionen ”sätt att resonera inom ett 
visst område” (SAOL 2006), alltså hur det talas om någonting.
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som nämns i avsnitt 4.1.1, som något som formar verkligheten (i den mån man kan tala om 

någon sådan), och inte som något som objektivt representerar den.53 Jag har för avsikt att ha ett 

reflexivt förhållningssätt till mitt material, och att vara öppen för flera tolkningsmöjligheter. 

Förutom att kvalitativt analysera materialet kommer delar av det att bearbetas kvantitativt. I detta 

fall innebär det att vissa svar och vissa begrepp i svaren räknas och jämförs med varandra (se till 

exempel avsnitt 6.6 och 7.3).

I mitt analysarbete kommer jag att bearbeta mitt material genom att upprepade gånger läsa 

igenom svaren jag fått in, ta anteckningar och försöka urskilja mönster. Jag vill se vilka tendenser 

som utkristalliserar sig, vilka begrepp som återkommer i svaren, och sedan tematisera dem efter 

informanternas egna ord. Jag är dock noggrann med att undantagen inte ska generaliseras bort 

och materialet ska få behålla sin bredd. Det är viktigt för mig att det är människors personliga 

erfarenheter som får stå i centrum och att dessa utgör min kunskapskälla.

6. Material

Här följer en redovisning av hur jag fått fram mitt empiriska material. Jag diskuterar också

användandet av enkäter som metod samt min egen position som forskare. Begreppen förälder och 

barn definieras och problematiseras även i detta avsnitt, och slutligen presenteras materialet 

kortfattat i siffror.

6.1 Insamling av empiriskt material

Mitt material har jag samlat in genom att skicka ut ett e-postmeddelande54 med ett frågeformulär55

bifogat till alla medlemmar i nätverket Foff – Forum för feministiska föräldrar56. Innan frågorna 

skickades ut hade jag testat dem på två småbarnsföräldrar i min närhet, och utefter deras svar och 

åsikter justerat frågorna något. Den 30 mars 2007 skickade jag ut brevet med frågorna bifogade 

till Foff:s diskussionslista57. Frågeformuläret innehöll 18 frågor av varierande karaktär. Svaren 

började komma in nästan omgående och efter en vecka hade jag fått in 18 ifyllda frågeformulär. 

Jag skrev då ytterligare ett meddelande som jag skickade till samma lista där jag tackade för alla 

svar samt meddelade att jag nu fått in tillräckligt med material. Av de 18 svar jag fick in var 17 

användbara, ett föll bort på grund av oklarheter. Jag har använt mig av alla de 17 enkäterna, men 

av utrymmesskäl kommer jag i uppsatsen inte att kunna ta upp allt som förekom i alla enkätsvar.

                                                
53 Bergström & Boréus (2005), s. 305 och 326 f
54 Se bilaga 1.
55 Se bilaga 2.
56 Foff beskrivs närmare i avsnitt 6.2.
57 Foff driver två e-postlistor – en diskussionslista och en informationslista. Detta förklaras närmare i avsnitt 6.2.



Kajsa Haraldson

14

Informanterna är i undersökningen fullständigt anonyma, och inga namn eller andra uppgifter om 

dem kommer att redovisas.

Beslutet att använda mig av Foff:s e-postlista grundade sig på att jag var intresserad av att 

höra vad personer som troligtvis redan hade funderat kring de här frågorna skulle ha att säga. Jag 

kände till Foff sedan tidigare och är själv medlem. Jag ansåg att vägen via Internet i allmänhet och 

Foff i synnerhet var ett bra sätt att komma i kontakt med den typ av informanter jag sökte. Jag 

anser att det är viktigt att poängtera att undersökningsfrågorna har riktats till en liten, avgränsad 

grupp där alla individer befinner sig inom någon specifik kulturell kontext. Deltagandet i studien 

har dessutom varit högst frivilligt. Några bredare generaliseringar blir således svåra att göra 

utifrån mina resultat. 

Utan att föregripa resultatredovisningen vill jag här nämna att svaren jag fick in överlag var 

mycket utförliga, genomtänkta och engagerade.58 Det märks att ämnet är angeläget för många 

feministiska föräldrar och flera av de personer jag fick kontakt med var väldigt aktiva i sitt arbete 

med att fostra sina barn öppet och jämställt. Då jag läste igenom enkätsvaren upplevde jag en 

känsla av vördnad och ansvar. Jag har i förtroende fått ta del av dessa personers värdefulla 

historier och tankar, vilket jag i föreliggande uppsats vill göra mitt bästa för att förvalta.

6.2 Foff

Foff – Forum för feministiska föräldrar (www.foff.se) – är en nätburen mötesplats för 

feministiska föräldrar som drivs av den ideella föreningen Foff Stockholm59. Foff finns sedan 

2004 och driver två svenskspråkiga e-postlistor – en diskussionslista där medlemmarna kan 

diskutera frågor som rör föräldraskap och feminism, samt en informationslista där syftet mer 

specifikt är att tipsa varandra om evenemang och aktiviteter. Diskussionslistan (vilket var den jag 

använde mig av då jag skickade ut mina frågor) hade i april 2007 strax över 400 medlemmar. Hur 

många av dessa som var kvinnor respektive män var svårt att avgöra då man enbart kan få 

tillgång till medlemmarnas e-postadresser – inte till deras namn. Av namnen bedömde jag dock 

ca 65 % vara kvinnor och knappt 9 % vara män, och resterande fjärdedel kunde jag inte avgöra.60

6.3 Min positionering

Jag vill framhålla att jag som feministisk forskare inte anser mig vara objektiv, utan att mina 

tillvägagångssätt, tolkningar och resultat kommer att präglas av mig som subjekt. Inte minst 

                                                
58 Detta är anledningen till att jag ansåg materialet fullt tillräckligt för en analys, och att ingen av informanterna 
kontaktades för någon längre intervju.
59 Ytterligare en ideell förening finns i Göteborg.
60 Jag vill dock betona att dessa siffror enbart har medlemmarnas namn som grund, vilket inte alltid kan avgöra en 
persons genus.
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eftersom det är jag som har bestämt vilka frågor som ska ställas samt vilka som inte ska ställas. Jag 

anser det även vara viktigt att vara medveten om att rollen som forskare ger mig ett 

tolkningsföreträde och en typ av privilegierad auktoritet i sammanhanget som jag inte tar för 

självklar. Jag har just nu rätten att producera något som kan kallas kunskap eller vetenskap, men vad 

dessa termer innebär bör enligt mig inte förbli oproblematiserat. Att utföra den här typen av 

forskning är ett sätt av många tänkbara att ta del av människors utsagor och sedan sammanställa 

dem. Jag har här haft förmånen att få läsa mina informanters historier och sedan analysera dem 

utifrån mitt eget feministiska, genusvetenskapliga perspektiv, mina föreställningar, min bakgrund, 

min person och framförallt – utifrån mina beslut.

6.4 Enkätens problematik

Det man kan få fram vid den här sortens undersökning är människors tankar, önskningar och 

strategier, vilka i sin tur kan ses som delar i en diskurs. Jag anser det dock även vara viktigt att 

framhäva vad som inte kan framkomma vid den här typen av arbete. De svar jag fått in utgör 

personers beskrivningar av sitt tal och beteende, inga direktobservationer har alltså gjorts. Det finns 

således ett glapp mellan materialet och beteendet som jag ber läsaren vara medveten om. Detta 

gör emellertid inte denna typ av undersökning mindre intressant, så länge man är medveten om 

vad det är man studerar. Det som framkommer här är föräldrarnas medvetna påverkan, till 

skillnad mot den mer omedvetna som kan visa sig vid andra typer av observationer. Kanske 

påverkar vuxna sina barn mer med det de gör och uttrycker omedvetet,61 åtminstone i de fall då 

de inte reflekterat över sina handlingar.

Det faktum att många av enkätfrågorna var öppet formulerade, så kallade verbala frågor, har 

haft både för- och nackdelar. Att ge informanterna stort utrymme i dessa frågor var ett medvetet 

val. Svaren jag fick in var mycket användbara även om de ibland var något svåra att tolka. Detta 

är vanligt vid den här typen av enkätfrågor.62 Många har skrivit fritt och personligt, och jag tycker 

mig ha fått en bra inblick i informanternas tankar. Ibland har svaren dock alltså varit något 

svårtydda och inte minst svåra att kategorisera vilket har visat sig i de fall där jag till exempel har 

försökt räkna dem eller strukturera upp dem efter teman. Vissa informanter har uttryckt åsikter 

angående frågorna och somliga har tyckt att frågorna och svaren på sina ställen gick in i varandra. 

Detta har emellertid, såvitt jag kunnat märka, inte inneburit några större problem för analysen.

Frågeenkäten som intervjuverktyg ger inga möjligheter att ställa följdfrågor, och inga 

förklaringar har kunnat ges i de fall där informanterna har missuppfattat frågorna. Jag har bara 

kunnat få svar på det jag har frågat efter, vilket inte alltid ger en bra helhetsbild. Inga av 
                                                
61 Larsson (1994), s. 13 och 15
62 Bell (2006), s. 138
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uppgifterna jag fått in går heller av förståeliga skäl att kontrollera, utan jag utgår i min analys från 

att de uppgifter jag fått in är uppriktiga.

6.5 Definitioner

6.5.1 Definition av föräldrar och barn

Inför min studie blev det nödvändigt att definiera begreppen en förälder och ett barn samt att 

problematisera dem. Innebörden av dessa ord är inte självklar idag, då kärnfamiljen knappast kan 

sägas ha den status den tidigare haft, även om den på många vis fortfarande fungerar som norm 

och ideal. Alla informanter utom en har uppgett sig vara biologiska föräldrar till sina barn. Den 

sista informanten skrev att hon var biologisk förälder till ett av barnen och bonusförälder63 till det 

andra. En annan talade om att både hon och barnets andra förälder hade ny partner, men att inga 

av dem bodde ihop. En informant uppgav att hennes barn hade tre föräldrar, och en annan att 

hennes barn hade två föräldrar men att hon var ensamstående. Gällande ålder och generation var 

det dock personer som definierar sig som just föräldrar jag var ute efter, inte exempelvis äldre 

syskon eller far- och morföräldrar. Detta av flera anledningar, bland annat för att det var barnens 

vårdnadshavare jag ville komma i kontakt med.64 Hur sedan en feministisk förälder skulle definieras 

lät jag helt enkelt avgöras genom det faktum att personen hade anslutit sig till Foff.

Det var även nödvändigt att fundera över vilken roll barnens ålder skulle spela. Det jag var 

intresserad av att undersöka var föräldrars tal med barn som ännu var i en ålder då de inte hade

speciellt mycket samhällelig och allmänt vedertagen kunskap om sexualitet och om hur man kan 

förhålla sig till sin kropp. Då alla barn som frågesvaren avsett enligt mig befann sig inom (den 

något godtyckliga) kategorin små barn65 var jag inte av denna anledning tvungen att utesluta någon 

enkät.

6.5.2 Vuxna, barn och kön

I enkätens inledning frågar jag bland annat efter föräldrarnas och barnens kön. Sätten på vilka

dessa två frågor är ställda skiljer sig dock åt, vilket är värt en förklaring. Jag frågar till en början 

med vilket kön föräldern identifierar sig, och fortsätter i nästa fråga med att be informanten 

ange ålder och kön på sitt/sina barn. Dessa formuleringar speglar enligt mig faktumet att 

poststrukturalismens könsdekonstruering till trots så förblir fortfarande barnens kön ofta 

oproblematiserat och biologiskt.

                                                
63 Med bonusförälder menas vanligen partner till biologisk förälder/adoptivförälder.
64 Eventuellt borde jag i frågan ha sökt antal vårdnadshavare och inte föräldrar till barnet/barnen. Detta med 
anledning av att en förälder inte alltid är detsamma som en vårdnadshavare.
65 Barnens ålder redovisas i avsnitt 6.6.
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Skälet till att dessa två frågor fanns med är att jag till viss del var intresserad av att 

undersöka huruvida det fanns mönster i föräldrarnas språk och beteende som kunde kopplas till 

föräldrarnas och barnens kön, även om detta inte skulle vara undersökningens huvudtema. Jag 

ville således inte utesluta frågorna. Anledningen till att frågorna utformades på det här sättet var 

att jag antog, möjligen felaktigt, att det skulle innebära problem att be föräldrarna låta barnen 

själva definiera sina genus, med hänvisning till mitt antagande att barnen i många fall skulle vara 

små. Man kan även begrunda huruvida en persons genus enbart definieras av individen själv. Hur 

som helst anser jag det vara viktigt att reflektera över situationen samt hur man kan tackla den. I 

delar av analysen påtalas vissa skillnader i föräldrarnas beteenden som kunde knytas till barnens 

kön. Jag vill dock påpeka att dessa skillnader oftast var små och att det var likheterna som 

dominerade. Både Davies och Cameron resonerar kring att det i regel är lättare att uppfatta 

skillnader mellan könen än likheter, då de senare inte passar in lika bra i våra dikotomier.66 Att 

studera och tolka olikheter mellan könen kan emellertid vara ett sätt att synliggöra hur skillnader, 

om de finns, beskrivs och förklaras i samhället och sedan används som grund för förtryck.67

Ingen fråga har ställts angående föräldrarnas sexuella läggning, och ingen information finns 

angående könstillhörigheten hos informanternas eventuella partner(s), förutom då de själva valt 

att uppge den. Jag fann det inte relevant i sammanhanget att fråga om detta. Jag funderade även 

över huruvida informanternas egna genus skulle vara intressant att redovisa, och jag tycker i det 

här fallet att det är relevant att framföra att alla föräldrar som svarat är kvinnoidentifierade. Man 

kan reflektera över vad detta har för följder för undersökningen. Värt att fundera över är också 

huruvida informanternas kön verkligen är relevant om deras partners kön inte är det. Vad är det 

informanternas kön egentligen säger oss någonting om – om hur kvinnor beter sig med sina barn, 

om vilka det är som valt att besvara enkäten, eller är det hela kanske endast ett resultat av den 

ojämna könsfördelningen på Foff:s diskussionslista?

Inga frågor har heller ställts angående föräldrarnas och barnens etnicitet eller sociala 

bakgrund. Vid tidpunkten då enkätfrågarna utformades ansåg jag inte denna information vara 

väsentlig för undersökningen. Inga så kallade kulturskillnader skulle undersökas, och uppsatsen 

skulle heller inte ha något uttalat intersektionalitetsperspektiv.68

6.6 Materialet i siffror

Jag fick totalt in 18 svar på frågeformuläret, varav 17 var användbara. 100 % av de 17 använda 

enkätsvaren skickades in av personer som identifierade sig som kvinnor. Samtliga uppgav sig vara 

                                                
66 Davies (2003), s. 23 f
67 Cameron (1992), s. 37
68 Här uppmuntras till fortsatt forskning.
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biologiska föräldrar till sina barn. 16 av 17 angav att deras barn hade två föräldrar inklusive dem 

själva, och en förälder angav tre föräldrar. Föräldrarna var mellan 26 och 41 år gamla och 

genomsnittsåldern var drygt 33 år. De flesta som svarat hade två barn – strax under 60 % 

(10 personer). Tre föräldrar hade ett barn, tre föräldrar hade tre barn och en hade fyra barn. 

Barnens ålder varierade mellan sex månader och sju år, och snittåldern var 3,3 år. Inga månader 

har räknats, och barn under ett år har räknats som 0 år (samtliga barn som var under ett år gamla 

hade dock äldre syskon). Då föräldrarna skrivit exempelvis ”snart tre år” har jag alltså räknat 

barnet som två år gammalt. Sammanlagt hade de 17 föräldrarna 36 barn, varav två inte angivits 

någon ålder. 50 % av barnen var flickor och 50 % var pojkar.

7. Analys

Analysavsnittet är uppbyggt på så sätt att jag i början av varje avsnitt redovisar under vilken eller 

vilka enkätfrågor jag hittat den största delen av de svar jag använder till avsnittet i fråga. Därefter 

sammanställer jag och diskuterar de mönster som framträtt, både i kvalitativ och i kvantitativ 

form. Enkätfrågorna redovisas inte i kronologisk ordning, och vissa av frågesvaren har enbart 

använts till kortare redogörelser och statistik. Alla frågor kommer alltså inte att redovisas som 

egna avsnitt, men alla frågor har behandlats på ett eller annat sätt. Svaren struktureras i avsnitt 7.1 

upp i tre huvudkategorier och sedan följer två avsnitt där jag närmare granskar föräldrarnas 

redogörelser av sina egna erfarenheter från barndomen, för att vidare titta närmare på 

informanternas tankar om ordet snippa. Slutligen sammanfattas och utvärderas metodanvändning, 

analysarbete och resultat. Jag kommer i analysen att ställa det empiriska materialet mot teorierna 

för att se vilka beröringspunkter respektive motstridigheter som utkristalliserar sig. Jag har också 

för avsikt att försöka tolka svaren från flera olika synvinklar, oavsett vad informanterna haft för 

ursprungliga, uttalade avsikter i sina redogörelser. Jag vill återigen poängtera att analysarbetet görs 

helt utifrån mina personliga bedömningar av vad som framstår som viktigt att redovisa. 

7.1 Strategier – hur och varför?

Det mesta av underlaget till hela avsnitt 7.1 kommer ifrån svaren på följande tre frågor:

1. Beskriv med egna ord hur du talar med ditt/dina barn om kön och sexualitet/sexuellt beteende och 

förklara varför.

2. Beskriv hur du reagerar och vad du säger om ditt barn tar på sitt könsorgan.

3. Använder du dig medvetet av några strategier för att ge ditt/dina barn en bra och oproblematisk relation 

till deras könsorgan och kropp(ar)? Ge gärna ett eller flera exempel på situationer som kan uppstå/har 

uppstått, där du på ett medvetet sätt verkar för detta.
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7.1.1 Öppenhet, integritet och självförtroende

Ett antal mönster och formuleringar återkommer i informanternas svar på dessa frågor. Några av 

de vanligare är att föräldrarna beskriver att de försöker tala om sexualitet och kropp på ett så 

öppet och odramatiskt sätt som möjligt. Åtskilliga föräldrar beskriver att de talar om barnens 

snoppar och snippor som de talar om vilken annan del av kroppen som helst, för att könsorganet 

inte ska kännas som en laddad kroppsdel. Kanske görs detta för att undvika de tabun som annars 

ofta omger könsorganen och i förlängningen sexualiteten. Föräldrarna uppger också att de svarar 

när barnen är nyfikna och ställer frågor. Strax under hälften av informanterna tar upp att de 

försöker förmedla att könsorganet är någonting privat som man bestämmer över själv och som 

ingen annan får ta på om man inte själv vill. Ett flertal, dock inte alla, skriver att de inte låter 

barnen ta på föräldrarnas könsorgan, för att markera den personliga integriteten. Många är alltså 

noga med att lära sina barn att ha respekt för andra människor och deras kroppar, och att man 

måste lyssna på vad andra vill och inte vill. Här hittar man (om man letar) ett visst könsmönster. 

Föräldrar till flickor var mer noggranna med att tala om för sina barn att de bara ska göra det som 

känns bra, än föräldrar till pojkar. Det var också, inte helt oväntat, vanligare att föräldrar till 

flickor sade till sina barn att ingen fick röra dem, och vanligare bland föräldrar till pojkar att det 

betonades att man inte fick röra någon annan som inte vill bli tagen på, pussad eller kramad 

(skillnaderna var dock ganska små).

Larsson hänvisar till forskning på barn i förskoleåldern som pekar på att pojkar oftare än 

flickor tvingar eller manipulerar andra barn, både flickor och pojkar, att delta i sexuella 

handlingar. Samma undersökning visade dock att fler flickor än pojkar hade minnen där de själva 

hade tvingat ett annat barn till sexuella aktiviteter. 13 % av personerna som deltog i den 

undersökning Larsson skriver om hade erfarenheter av att ha tvingat eller blivit tvingade till 

någon form av sexuellt umgänge, de allra flesta var flickor. I majoriteten av fallen, 77 %, hade 

händelserna ägt rum med ett barn i samma ålder.69 Jag anser emellertid att man bör vara lite 

försiktig då man tolkar resultaten av undersökningar som denna. Studien det hänvisas till riktades 

till 18–20-åringar, och man ställde frågor kring deras minnesbilder av sexuella erfarenheter i 

barndomen. Hur man minns saker så många år senare speglar inte nödvändigtvis händelsen exakt 

så som den utspelade sig. Två personer kan också minnas en sak på två helt olika sätt.70 Om det 

stämmer att pojkar oftare än flickor tvingar andra barn att delta i sexuella aktiviteter är det möjligt 

att detta beror på att någonting har brustit i kommunikationen med dessa pojkar. Att vuxna i 

allmänhet kommunicerar på olika sätt med flickor och pojkar är ingen ny kunskap.71

                                                
69 Larsson (2001), s. 66 f
70 Detta dock sagt utan att vilja förringa de utsattas upplevelser av dessa situationer.
71 För vidare läsning, se Einarsson, Jan och Hultman, Tor (1984). Godmorgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan.
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Vissa beskriver, på frågan huruvida de använder sig av några strategier för att ge barnen 

oproblematiska relationer till sina kroppar, att de är noga med mycket kroppskontakt och att de 

brukar berömma barnens kroppar för deras förmågor, för att stärka den kroppsliga självkänslan. 

Ett exempel på detta är en informant som skriver att hon säger saker som ”Vilka fantastiska ben 

du har, som kan springa så snabbt! Vilka bra händer du har, som kan hålla så starkt och rita så 

roligt!” till sina barn. Flera skriver att de undviker ordet duktig. Hur man pratar med barnen om 

könsorgan och om kroppen i övrigt, och samtidigt hur man gör för att ge barnen positiva 

relationer till dem, tycks alltså inte sällan gå in i varandra. Detta kan komma ur en vilja att ge 

barnen en helhetsbild av sin kropp och ett kroppsligt självförtroende, där inga specifika delar är 

mer laddade än andra.

Några informanter skriver att de inte talar med barnen om sexualitet med anledning av att 

barnen är för små. Åldern på barnen vars föräldrar skrev detta varierade dock mycket. Kanske 

saknas helt enkelt enligt vissa de språkliga verktyg som skulle behövas för den här typen av samtal 

med små barn. Språkets utformning är en av de faktorer som begränsar oss, vad vi uppfattar, vad 

vi gör och vad vi uttrycker.72 Det kan också tolkas som att föräldrarna inte tror att barnen skulle 

förstå, eller att det är föräldrarna själva som är obekväma inför situationen, medvetet eller 

omedvetet.

Mina informanter verkar alltså vilja förmedla idéer om gränsdragning och integritet vid 

sidan om värderingar om att sexualitet ska vara något som man ska kunna tala om på ett öppet 

och avspänt sätt. Dessa kan sägas gå hand i hand – om man vet vad man vill och tycker om är det 

också lättare att känna vad man inte tycker om, och att säga det. Vissa uttrycker en tydlig avsikt att 

skydda barnen från att bli utsatta för övergrepp. Detta kan tolkas som exempel på hur rådande 

samhälleliga diskurser påverkar föräldrars samtal med barn om sexualitet.73 En annan långsiktig 

plan kan också ligga bakom, såsom en vilja att ge barnen goda förutsättningar till ett bra sexliv i 

vuxen ålder.74 Även om ingen informant uttalat gör den kopplingen så är detta tidvis 

underförstått (vilket möjligen kan härledas till frågornas utformning). Kopplingarna mellan 

barndom och vuxen ålder är dock desto mer tydliga när det gäller föräldrarnas diskussioner kring 

heteronormativitet och socialt kön, där jag uppfattade ett klart framtidsperspektiv.75

Ett annat intressant resultat jag fått fram är att ingen förälder (utom möjligtvis en) i 

enkätsvaren uttrycker, som motivering till varför de talar som de gör med sina barn, någon 

uttalad vilja att ge barnen kunskap om sexualitet som strategi, även om det ofta förekommer att 

föräldrarna skriver att de berättar för barnen om sexualitet på olika sätt. Kommunikationen med 
                                                
72 Davies (2003), s. 12
73 Kosztovics (2003) s. 7 f samt Larsson (1994), s. 88 f
74 Något som Langfeldt ständigt påpekar som enormt viktigt.
75 Läs mer om heteronormativitet i avsnitt 7.1.3.



Kajsa Haraldson

21

barnen tycks emellertid i nära nog samtliga fall vara mycket viktig. Ingen förälder uppger att de 

ignorerar barnens frågor eller sexuella beteenden. Vad man än väljer att säga så säger man i alla 

fall någonting. Där finns en avsikt att inte osynliggöra sexualiteten utan att på något sätt bekräfta 

den.

Några av informanterna uppger att de, oftast kortfattat, har beskrivit för sina barn hur barn 

blir till. En eller två säger sig ha berättat mer utförligt om könsorganens olika delar och ett par 

har sagt till sina barn att det kan kännas skönt att ha sex. Vad sex är verkar alltså i talet med 

barnen vara ganska tätt sammankopplat med reproduktion. Att tala om hur barn blir till kan 

tolkas som att man vill ge barnen kunskap även om detta inte är ett uttalat motiv i informanternas 

svar. I de allra flesta fall tycks dock kunskapen begränsas till att beskriva könsorganen på ett 

ganska tekniskt sätt. Tolkningen beror dock på hur man väljer att definiera kunskap. Andra saker 

hade också kunnat framkomma om andra frågor hade ställts. En vilja att tala om sexualitet som 

något naturligt återkommer i svaren, även om det inte är särskilt vanligt. Detta skulle kunna spegla 

en underliggande syn på sexualitet som något biologiskt givet, då begreppet inte 

problematiseras.76

Undersökningar har visat att barn ofta har svårt att få information om sexualitet från sina 

föräldrar. Detta kan bero på många saker. Informanterna skriver ofta om hur de aktivt anstränger 

sig för att ge barnen en bra relation till sin sexualitet. Jag tolkar dessa resultat som att sexuell 

otrygghet hos de vuxna anses ha tendens att smitta av sig på barnen och ”gå i arv” om inte någon 

går in och bryter mönstret. Detta skulle alltså kunna vara en anledning till att det i allmänhet inte 

talas så mycket med barn om sexualitet och sexuella känslor, och samtidigt en anledning till att 

flera av dessa föräldrar väljer att göra tvärtom. Allra svårast verkar det enligt Larsson vara för 

barnen att få tala med någon om just känslorna som kan omge sexualitet.77 Vissa av mina 

informanter anger att de mest talar med barnen på ett sakligt och neutralt sätt, medan ett fåtal

beskriver att de även försöker beskriva den emotionella delen för barnen. Också här kan det vara 

så att språkliga resurser saknas. Tal om sexualitet är ofta anpassat för vuxna, och det kan på 

grund av detta bli svårt att tala om sexualitet och känslor, såväl fysiska som psykiska, kring den 

med barn.78 Sexualitet associeras även ofta med samlag och definieras på så vis för många inom 

väldigt snäva ramar.79 Alla tänker inte på att sex också kan vara kyssar, smek eller onani, vilket 

troligen påverkar diskursen och möjligheten till samtal. Genom feministisk analys kan man 

koppla denna samlagsfixering till en patriarkal språkdiskurs där heterosexuella män har låtits 

definiera vad sex ska vara. Hela konceptet att ha sex är alltså kanske i behov av prövning. Möjligen 
                                                
76 Se även Gäredal (2006), s. 21 och 26
77 Larsson (1994), s. 14
78 Detta diskuteras vidare i avsnitt 7.1.2.
79 Dahlén (2006), s. 40 ff
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borde begreppet omdefinieras och öppnas upp för att tillåta att nya associationsbanor skapas. 

Det skulle kunna bidra till avdramatisering och underlätta kommunikationen för både vuxna och 

barn.

Kopplingen mellan nakenhet och sexualitet är många gånger närvarande i enkätsvaren, 

särskilt i diskussionerna kring öppenhet. Att själv visa sig naken (hemma) verkar många gånger 

anses vara ett bra sätt att ge barnen en positiv och avspänd känsla för sina kroppar. Det finns 

undersökningar som styrker detta antagande, som påvisar positiva följder hos barn vars föräldrar 

har visat sig nakna och haft en avspänd relation till kropp och sexualitet, och att barnen anammar 

denna attityd.80 Inställningen till nakenhet på förskolorna varierar, men enligt Kosztovics 

enkätundersökning i Malmö var nakenhet i allmänhet inte något som uppmuntrades. Att 

inställningen har förändrats sedan det mer tillåtande 1970-talet anses bero på det mer restriktiva 

samhällsklimat som nu råder och på det man kallar pedofildebatten.81

7.1.2 Här men inte där

Sexuellt beteende bland små barn är mycket vanligt, och det som förekommer mest är onani.82

Ingen av informanterna vill förbjuda eller fördöma onani, men det verkar ändå vara viktigt att 

förmedla att det finns vissa regler och gränser kring det. Många, över hälften av dem, berättar att 

de låter barnen ta på sina könsorgan och onanera, men bara på vissa bestämda platser.83 Svaren 

växlar mellan föräldrarnas avsikter att bekräfta handlingen och att inte säga någonting alls, för att 

inte skapa en obekväm situation. Föräldrarna säger sig vilja visa barnen att onani är okej men inte 

i exempelvis offentliga rum, när det är andra i närheten, vid matbordet eller liknande, utan 

förslagsvis i det egna sovrummet (eventuellt i den egna sängen). Detta kan vara ett sätt att lära 

barnen var de sociala gränserna går, men det kan också säga någonting om föräldrarnas 

inställning till barnens onani. Flera av dem uppger att de tycker att det är svårt att sätta gränser. 

Andra har problem med sin egen sexualitet och gör vad de kan för att inte föra över dessa 

känslor på sina barn.

Informanterna skriver inte sällan att de talar med barnen om sexualitet och könsorgan ”på 

förekommen anledning”, det vill säga att de vid händelse att barnet tar på sitt könsorgan brukar 

fråga barnet om det kliar, eller om hon eller han behöver kissa. Detta kan tolkas på många sätt. 

Å ena sidan kan det vara något man säger för att bekräfta barnet och barnets handling. Å andra 

sidan inger det här handlingssättet en antydan om att man vill frångå att barnet kan ta på sitt 

könsorgan enbart för att det känns skönt. Att barn onanerar för att det ger sexuell njutning knyts 
                                                
80 Gustafsson i Larsson (red.) (1994), s. 33 f
81 Kosztovics (2003), s. 8
82 Larsson (2001), s. 64 och 78
83 Jag fann inga mönster kopplade till barnens kön i dessa kommentarer.
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lätt till en typ av ”vuxen sexualitet”, en medveten och icke-oskyldig sådan. Denna koppling kan 

kännas obehaglig för vuxna, då vissa kanske har svårt att förlika sig med tanken på att små barn 

exempelvis kan vara sexuellt upphetsade och få orgasm.

En del informanter nämner att de i de fall då de talar om barnens könsorgan brukar säga att 

könsorganet är någonting man kissar med. Detta är inte felaktigt, men ett könsorgan har många 

fler funktioner än så. Även det här kan vara ett sätt att komma runt talet om sexuell njutning, 

möjligen för att man anser barnen vara för små. Kanske bildas lätt en tankekedja mellan njutning, 

barn, samlag och övergrepp, och därför nöjer man sig med att prata om de funktioner som känns 

mindre dramatiska. Utifrån ett annat perspektiv stämmer även detta in i mönstret jag beskrev i 

avsnitt 7.1.1, att informationen man ger små barn om könsorgan i huvudsak (dock inte i helhet) 

rör tekniska funktioner snarare än känslor och sensationer. Främst snippor kopplas även på andra 

sätt ofta samman med avföring, då många av namnen på flickors könsorgan innefattar orden stjärt

eller kiss. Detta kan skapa förvirring och negativa associationer.84

Langfeldt skriver om föräldrars och förskolepersonals överdrivna kontroll av barnen som 

någonting hämmande, och att det är viktigt att barnen får ha sitt privatliv.85 Viljan att kontrollera 

kan eventuellt bottna i vuxnas rädsla för att någon tar skada, vilket i sin tur kan förklaras av den 

allmänt rådande samtalstonen kring ämnet. Beteendet att hänvisa barn som onanerar till 

avskildhet kan å sin sida förklaras med de sociala koder som råder som vi vill att våra barn ska 

anpassa sig efter. En rädsla kan finnas för vad andra människor ska tycka om ens barn, att 

personer i omgivningen ska uppfatta deras beteende som stötande eller ”onormalt”. En 

informant uppger att hon, när hennes söner pillar på sina snoppar och visar upp dem, talar om 

för dem att det är straffbart att göra så när man är vuxen, för att tydligt markera var samhällets 

gränser går. De flesta tycks dock nöja sig med något mildare tillsägelser, och någon enstaka 

uppger sig inte säga någonting alls. Man vill helt enkelt helst vara med och bestämma var och när 

barnen ska onanera och leka sexuella lekar, och när de väl gör det vill man gärna veta vad som 

försiggår. Både Langfeldt och Larsson är dock överens om att barn i de allra flesta fall själva 

uppfattar de sociala koderna om vad som är accepterat och inte, och att de kommer att lära sig att 

bete sig därefter (alltså inte onanera eller leka sexlekar offentligt).86

Denna överlag ändå positiva inställning till att barn tar på sina könsorgan går att jämföra 

med en undersökning av föräldrars inställning till små barns onani som Gustafsson hänvisar till i 

Är det normalt eller…? Där var den vanligaste reaktionen från föräldrar att försöka stoppa 

beteendet, följt av att distrahera barnet eller i sista hand tala om för barnet att onani var något 

                                                
84 Larsson (1994), s. 17 samt Milles, Språk & stil nr 16:2006, s. 168
85 Langfeldt (1987), s. 64 f
86 Ibid, s. 71 samt Larsson (1994), s. 80
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man gjorde när man var ensam.87 Observera att ingen förälder uppgav att de reagerade positivt 

eller bekräftande. Dessa resultat bekräftas av Kosztovics undersökning. Där framkom att de allra 

flesta anser att barns onani är normalt men att väldigt få kan tänka sig att på något sätt möta 

handlingen med positiv bekräftelse, till exempel genom att le.88

7.1.3 Heteronorm och könsstereotyper

Påfallande många informanter skriver att de arbetar aktivt för att inte påtvinga sina barn 

omvärldens heteronormativitet. De anstränger sig för att ge barnen en nyanserad världsbild och 

för att peka på det som annars i vanliga fall osynliggörs. Tankar om normerande heterosexualitet 

och om hur den påverkar barnen tycks vara ganska väletablerade hos informantgruppen i stort. 

De uppger att de till exempel säger saker som ”vi får se om du blir kär i en flicka eller en pojke” 

till sina barn, vilket pekar på att paralleller mellan sexualitet och sexuell läggning görs redan i talet 

med små barn. Detta är enligt mig ett mycket aktivt och medvetet sätt att motarbeta samhälleliga 

normer som kan upplevas som alltför snäva och tvingande. De informanter som berättar om 

dessa strategier tycks således med hjälp av språket anse sig kunna bidra till att förändra sina barns 

uppfattning av världen och av sig själva, vilket jag finner mycket intressant. Detta speglar en 

poststrukturalistisk syn på världen, där språket ger oss referensramarna inom vilka vi ges 

möjlighet att förstå oss själva. Genom att förändra dessa ramar och tala på ett nytt sätt finns en 

förhoppning om att världen ska förändras och förbättras.

Flera informanter uppger att de försöker uppmuntra sina söner att ta mindre plats och sina 

döttrar att ta mer plats. Dessa ansträngningar för att omvälva kategorierna kan vara ett försök att 

ge barnen större handlingsutrymme att förflytta sig mellan kategorierna. Enligt Davies fungerar 

dock strategin att vända på rollerna upprätthållande för faktumet att rollerna existerar, vilket i sin 

tur fortsätter att tvinga fram ett val hos individen att vara antingen feminint eller maskulint 

identifierad.89 Davies utmanar dessutom uppfattningen om vuxnas inflytande över barn, och hur 

vuxnas beteende anses orsaka barns beteende. Hon vänder sig emot teorierna om att barn är 

objekt som vi kan forma som vi vill, och hävdar att barn positioneras som Den Andra i

förhållande till vuxna på samma sätt som kvinnan ses som Den Andra i relation till mannen. 

Barnen menar hon i stället bör ses som aktivt handlande personer som också deltar i att 

upprätthålla de sociala strukturerna.90

13 av de 17 informanterna svarade nekande på frågan huruvida de trodde sig bete sig 

likadant tillsammans med flickor respektive pojkar (två svarade ja, en svarade att hon inte visste 
                                                
87 Gustafsson i Larsson (red.) (1994), s. 39
88 Kosztovics (2003), s. 9 ff
89 Davies (2003), s. 180. Detta diskuterades mer utförligt i avsnitt 4.1.1.
90 Ibid, s. 15 ff
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och ett svar gick inte att placera). De flesta som svarade nej hade en kommentar till sitt svar, 

såsom ”Nej, men jag önskar att jag gjorde det” eller ”Vi försöker, men det är svårt”. Ett stort 

mått av självkritik återfinns alltså här, en realistisk saklighet uppblandad med vilja och hopp. Vad 

som nästan är mest iögonfallande är dock att två av föräldrarna faktiskt trodde sig bete sig 

likadant tillsammans med flickor och pojkar. Båda dessa personer hade enbart söner, men 

materialets begränsade omfång gör det svårt att dra några vidare slutsatser kring detta.

Två skilda strategier tycks verka växelvis bland informanternas diskurser kring 

heteronormativitet och könsstereotyper tillsammans med barnen. Dels försöker man motarbeta 

normerna och ordningen genom att uppmuntra barnen att förflytta sig mellan rollerna. Dels sker 

hela tiden en kategorisering av barnen i samband med att man talar om för dem att de har 

antingen en snippa eller en snopp, och i denna typ av diskurser riskerar barnens biologiska kön 

snarare att cementeras än att upplösas. Med orden snippa och snopp följer också en rad 

föreställningar, vare sig vi vill eller inte.91 Inte sällan förekommer i svaren även en uppvärdering 

av flickornas sexualitet och könsorgan, vilka annars traditionellt har nedvärderats. Vissa uppger 

till exempel att de försöker tala mer om snippor för att skapa motvikt till allt prat om snoppar.92

Även i samband med denna uppvärdering har en uppdelning skett. Denna särskiljning vittnar om 

ett närmast radikalfeministiskt synsätt, där flickor, kvinnor och femininitet bör värderas högre för 

att samhället ska bli jämställt. Däremot bekräftar föräldrarnas försök att inte placera barnen i 

givna fack en poststrukturalistisk syn på identitet och sexualitet som socialt konstruerade, där 

föräldrarna kan vara med och påverka barnens identitetsskapande arbete genom att tala med dem 

på ett normbrytande sätt. Motiven bakom strategierna tycks alltså variera, och detta är exempel på 

de motstridiga diskursiva praktiker som kan existera och verka inom samma ideologi.

De informanter som skriver att de försöker motarbeta könsstereotyperna ifrågasätter alltså i 

regel inte rollerna som sådana i sina svar, förutom en person som skriver att hon tycker att barn 

ska uppfostras till individer, och inte till flickor eller pojkar. Att inte utmana denna uppdelning 

kan ses som en mer realistisk än teoretisk strategi, förankrad i vardagen, sprungen ur en 

medvetenhet om hur samhället faktiskt ser ut och utformad därefter. Att utmana rollernas 

existens kan vara ett stort steg att ta, då uppdelningen av människor i två kön är mycket 

grundläggande. Som jag diskuterade i avsnitt 4.2 är det inte ovanligt att även forskare ramlar ner i 

heteronormativitetens fallgropar. Isärhållandet av kategorierna reproduceras av isärhållandet i sig, 

och så länge detta sker kommer hierarkin att kvarstå och den ena halvan av befolkningen 

värderas högre än den andra halvan – socialt, ekonomiskt och politiskt.93

                                                
91 Cameron (1992), s. 83
92 Läs mer om detta i avsnitt 7.3.
93 Hirdman, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3:1988, s. 51 och 57
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7.2 Bakgrundshistorier

Den övervägande delen av underlaget till detta avsnitt kommer ifrån svaren på frågan:

Vad har du för erfarenheter och upplevelser från din egen barndom vad gäller kropp, kön och sexualitet? Har 

detta påverkat hur du idag beter dig som förälder?

I denna fråga ombes informanterna att redogöra för delar av sin situation som den såg ut för 

många år sedan. Hur man minns saker och hur mycket man minns kan variera, vilket bör tas med 

i beräkningarna.94 Det jag fått fram med den här frågan är människors aktuella upplevelser av 

diskurser som omgav dem i barndomen. Mycket av poststrukturalistisk teori handlar om att ingen 

sanning finns utan att vår omgivning skapas genom tolkningar. Att här söka efter någon sanning 

om hur det ”verkligen” gick till är alltså enligt mig varken fruktbart, önskvärt eller möjligt.

Informanternas upplevelser av tal om sexualitet i barndomen är väldigt varierade. Vissa har 

erfarenheter av stor öppenhet kring sexualitet och nakenhet i familjen, medan andra beskriver 

sexualitet som något man aldrig någonsin talade om hemma. På flera ställen uppkommer 

resonemang kring bristen på ord på det egna (kvinnliga) könsorganet som en av anledningarna till 

att det var svårt att prata om sex och kropp. Ett par av informanterna vittnar om mycket 

komplicerade relationer till den egna sexualiteten, och i dessa fall uppges föräldrarnas förnekande 

hållning vara orsaken. De informanter som skriver att deras föräldrar aldrig talade med dem om 

sex säger även ofta att de på grund av föräldrarna nu försöker göra precis tvärtom med sina barn, 

alltså prata öppet och inte osynliggöra och skambelägga. En del av informanternas beteenden och 

strategier går följaktligen att härleda till deras egna erfarenheter från barndomen, men inte alla. 

Klart är att ingen informant anser att deras föräldrar hade talat för mycket med dem om sexualitet, 

och oavsett vad informanterna hade för erfarenheter med sig verkar i allmänhet en öppen relation 

vara vad de idag strävar efter att skapa tillsammans med sina egna barn.

De flesta skriver att de upplever att det finns en problematik kring barns sexualitet, och 

majoriteten av dessa påpekar att problemen ligger hos de vuxna, i deras sätt att bemöta barnens 

sexualitet och sexuella beteende. Svaren på frågan som rörde detta var dock något svåra att tyda. 

Det förekom en del ”nja”, och ibland var det svårt att avgöra huruvida informanterna i svaren 

avsedde problematiken kring sina egna barns sexualitet, eller kring barn och sexualitet i allmänhet 

(möjligen hade den här enkätfrågan kunnat spetsas till en aning).

Majoriteten av informanterna som lever tillsammans med någon uppger att de idag är 

överens med sina partners om hur de ska tala med barnen om sexualitet – åtminstone om det 

mesta, men förvisso många gånger med vissa reservationer. ”Vi är i princip överens” var ett 

mycket vanligt svar på den här frågan. Vi har sett att vuxnas inställning till sexualitet troligtvis 
                                                
94 Bell (2006), s. 142. Detta diskuterades även i avsnitt 7.1.1.
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kommer att färga av sig på barnen, både på gott och på ont. Har man svårigheter med sin egen 

sexualitet men är medveten om det har man dock allt att vinna.

7.3 Ordet snippa

Informationen till det här avsnittet har hämtats från informanternas svar på frågorna om vilka 

ord de använder på barnens könsorgan samt hur dessa val motiveras. Gällande benämningen av 

könsorganen såg fördelningen bland svaren ut såhär:

För pojkar: Snopp: 100 %

För flickor: Snippa: 88 % (15 svar av 17)

Mutta och sköte uppgavs som huvudord för flickors könsorgan av en förälder vardera. Jag har här 

räknat de ord föräldrarna angivit först, och som de uppgett att de använder då de talar med 

barnen. Snopp var det ord som samtliga informanter angav som huvudord för pojkars könsorgan, 

och förblev i princip oproblematiserat. Detta styrker tidigare undersökningsresultat. Ordet snippa

verkar enligt den här (förvisso begränsade) studien ha haft stort genomslag bland feministiska 

föräldrar med relativt små barn, vilket även detta bekräftar tidigare studier.95 Ordet är nu relativt 

väletablerat, inte minst i förskolemiljö,96 och finns sedan år 2006 med i Svenska Akademiens 

ordlista. Flera av föräldrarna uppger att de fått ordet snippa just ifrån barnens förskolor. I 

sammanhanget kan nämnas att Foff på sin hemsida förespråkar användandet av ordet snippa,97

vilket kan ha påverkat åtminstone en del av informanterna.

Av de personer som motiverar valet av snippa som ord på flickors könsorgan har flertalet 

ansett att det är ett bra, fint och efterlängtat ord. Ordet beskrivs även som ”odramatiskt”, 

”jämställt” och ”enkelt”. Vissa gillar att snippa är likt ordet snopp. Andra tycker precis tvärtom och 

menar att snippa är en diminutiv, förminskande form av snopp, och att denna ömsesidigt 

kompletterande parbildning är heteronormativ. Milles diskuterar detta och kommer fram till att 

ordet snippas likheter med ordet snopp kan ha haft betydelse för snippas genomslag, då de två orden 

tillsammans bildar ett ”formmässigt tilltalande ordpar”98. Att vi finner detta ordpar tilltalande kan 

i sin tur kopplas till vår allmänna benägenhet att vilja para ihop de två antagna könen med 

varandra för att få språket att stämma överens med grundläggande samhälleliga konstruktioner. 

Även rent språkligt följer orden snopp och snippa välkända mönster. Orden är sammansatta av 

samma konsonanter och vokalerna utgör skillnaden, vilket länkar orden samman och håller dem 

isär på en och samma gång. Sett ur detta ljus är ordet snippa faktiskt ett tydligt exempel på hur ord 

                                                
95 Gäredal (2006) s. 14 samt Milles, Språk & stil nr 16:2006, s. 159 ff
96 Milles, Språk & stil nr 16:2006, s. 171 samt Yllner, http://www.rfsu.se/ordet_snippa_en_succe.asp 2007-04-18
97 Henkel, http://www.foff.se/resurser/snippa.pdf, 2007-04-30
98 Milles, Språk & stil nr 16:2006, s. 169
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med feminin klang bildas utifrån den maskulina grundformen. Därifrån är steget inte långt till 

teorierna om mannen som norm och kvinnan som Den Andra.99

Flera uttrycker att de har ogillat de ord deras föräldrar använde för flickors könsorgan då de 

var små (såsom framstjärt och springa), eller att föräldrarna inte har haft något ord alls. En väldigt 

vanlig åsikt bland informanterna är att det är mycket viktigt att även flickor får ett vettigt ord på 

sitt könsorgan. Några säger sig försöka tala mer om snippor i allmänhet för att väga upp allt tal 

om snoppar. Länken mellan ord på kvinnors könsorgan och kvinnors frigörelse har existerat 

sedan 1970-talet och detta är inte enbart ett svenskt fenomen.100 Dessa tankar tycks finnas även 

bland informanterna.

Formuleringar om en vilja att barnen ska vara stolta över sina könsorgan uttrycktes 

uteslutande av föräldrar som hade döttrar. Dessa var dock inte påfallande många – fyra stycken 

totalt, varav två hade enbart döttrar och två hade både döttrar och söner (av de senare två 

betonade den ena dock enbart vikten av att flickan skulle vara stolt över sitt könsorgan, inte 

pojkarna). Detta är likväl intressant, då tal om stolthet i sammanhanget kan ses som en uttalad 

motståndsstrategi, en diskursiv praktik med syfte att förändra. Flickors könsorgan och sexualitet 

har genom historien förnekats och belagts med skuld och skam. Till stor del ser det i praktiken 

fortfarande ut så, både i Sverige och på andra platser. Att därför vara extra noga med att göra 

flickor medvetna om sina könsorgan och att tala om för dem att de ska vara stolta över sina 

snippor kan således tolkas som en väldigt medveten strategi för att uppväga en del av dagens 

överlag kvinnofientliga diskurs. Detta kan också tolkas som den typ av uppvärdering av flickor 

och flickors kön som diskuteras i avsnitt 7.1.3.

Ibland försöker man på ett undvikande och biologistiskt sätt förklara den brist som funnits 

på ett gemensamt ord för det kvinnliga könsorganet med att det helt enkelt är svårare att se än 

det manliga, rent visuellt.101 (Huruvida en snippa verkligen är så svår att se anser dock jag vara 

godtyckligt). Detta ska även vara förklaringen till att pojkars könsorgan anses mer intressanta än 

flickors.102 Dessa resonemang speglar hela den freudinspirerade uppfattningen om kvinnor, 

kvinnors kroppar och så kallad kvinnlighet som bristfälliga, som negationer i förhållande till män 

och maskulinitet.103 Det första påståendet, om att benämningsproblemen beror på att snippor 

skulle vara osynliga, går att ställa mot Milles teorier om överlexikalisering och tabu kring flickors 

och kvinnors könsorgan. Anledningen till att det talas mindre om flickors könsorgan och känslan 

                                                
99 Milles, Språk & stil nr 16:2006, s. 169 f
100 Ibid, s. 150
101 Larsson (1994), s. 53. Avsaknaden av ord är även mycket närvarande i bokens exempel, se t ex s. 62 där en flicka 
säger ”titta han har en snopp så han är en pappa, men jag har ingen snopp så jag är en mamma”.
102 Ibid, s. 62 f samt Gäredal (2006), s. 21 ff
103 Cameron (1992), s. 84 f
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av att det råder brist på ord kan i stället härledas till att det råder brist på bra ord, vilket i sin tur 

kan ses i ljuset av det tabu som omger flickors och kvinnors sexualitet.104 Ord råder det nämligen 

ingen avsaknad av – i en enkätundersökning riktad till studenter framkom 61 synonymer på 

flickors könsorgan, i totalt 196 inkomna svar. Det var dubbelt så många som orden för pojkars 

könsorgan.105 Larssons teori som lyder: ”[p]ojkarnas ’snopp’ är givetvis lättast att se och därmed 

antagligen föremål för fler språkliga benämningar”106 visar sig alltså vara rent felaktig. Av de 61 

synonymerna för flickors könsorgan förekom dock två tredjedelar av orden endast en gång, och 

det är där problemet sitter. Även i Gäredals undersökning förekom fler ord för flickors 

könsorgan än för pojkars, men många av dem förekom bara i ett eller ett fåtal fall.107 Att inte ha 

något neutralt och enhetligt ord på sitt könsorgan kan göra det svårare för flickor att 

uppmärksamma att de över huvud taget har ett könsorgan, och att bara ha ord med negativ klang 

och dåliga konnotationer lär flickor att deras könsorgan inte har något positivt värde.108

Inga direkta återkopplingar går att göra mellan informanternas utsagor kring benämningen 

av barnens könsorgan och teorierna om att flickors könsorgan har varit svårare att namnge än 

pojkars för att en snippa skulle vara svårare att se än en snopp. Att döma av svaren tycks denna 

förlegade förklaring vara förkastad. Många beskriver dock det synsätt som innebär att flickors 

könsorgan fortfarande tidvis definieras efter vad det inte är, alltså en snopp, som ett problem och 

som något som måste brytas. Att ordet snippa nu har kommit är ett stort steg på vägen och något 

som underlättat kommunikationen hos otaliga barn och vuxna. Jag vill dock påpeka att områdets 

terminologi fortfarande har brister. Bland annat saknas bra ord för kvinnlig erektion och 

lubrikation samt för barns sexuella lustkänslor.

En förälder skriver att hon har talat med sin dotter om att dottern kommer att få mens, och 

att de då ska fira det. Föräldern vill inte att menstruationen ska vara skamlig och smusslig, utan i 

stället något som visar att kroppen fungerar och som man ska vara stolt över. Detta är ytterligare 

ett exempel på en klar motståndsstrategi. Faktum är att mens idag för väldigt många är någonting 

smussligt, vilket skapar obekväma situationer och problem. Att på detta vis via en subversiv 

diskurs jobba för att förändra läget för dottern är ett sätt ta makten över situationen och över 

språket, genom att ta orden i sin mun, ladda dem med nytt, positivt värde och ge barnet en 

begreppsbild som är annorlunda än den rådande. Liknande strategier för att omforma språket 

och på så vis omforma världen används på olika sätt av uppfinningsrika feminister och andra, och 

                                                
104 Milles, Språk & stil nr 16:2006, s. 165
105 Ibid, s. 161
106 Larsson (1994), s. 53
107 Gäredal (2006), s. 13 f
108 Milles, Språk & stil nr 16:2006, s. 155
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detta har visat sig ge resultat.109 Ovan nämnda exempel med menstruationen är ett tydligt exempel 

på hur man själv kan göra för att påverka sakfrågor. Det kommer förmodligen att krävas mer än 

individuella ansträngningar för att förändra världen helt, men detta är ett arbete i rätt riktning.110

Till de mer fantasifulla strategierna hos informanterna finns en där en förälder berättar att 

hon koreograferat ihop en snippdans till sin dotter, efter att dottern kommit hem och dansat en

snoppdans som hon lärt sig i skolan (snoppdansen kom ifrån en animerad figur som visades på 

tv, sjungandes en text om snoppen). En annan förälder hade gett sin dotter en snippspegel på 

tvåårsdagen, så att dottern lättare skulle kunna se hur hennes snippa såg ut. Även detta 

exemplifierar en strategi för att hjälpa dottern i det här fallet att få en bra relation till sin kropp 

och sin snippa. Detta är en typ av vardaglig agens som kan syfta till att upplysa, ge glädje och 

avdramatisera – åtminstone anser jag att det kan ha dessa effekter.

7.4 Sammanfattning och utvärdering

Jag har i denna uppsats undersökt hur feministiska föräldrar talar med sina barn om sexualitet 

och kropp, samt vilka föreställningar, förhoppningar och egna erfarenheter som ligger bakom 

deras beteende och ordval. Jag fann att de personer som deltog i studien definitivt använde sig av 

strategier för att ge sina barn positiva relationer till sina kroppar och sin sexualitet, både genom 

rent diskursiva praktiker och genom annat beteende. Många försökte med hjälp av egna 

erfarenheter förbättra utsikterna för sina barn genom att tala med dem på ett speciellt sätt, vilket 

speglar en poststrukturalistisk syn på språk och verklighet. De övergripande mönster jag 

lokaliserade bland informanternas redogörelser var att de försökte kommunicera så öppet som 

möjligt med sina barn om sexualitet, och genom ett avslappnat förhållningssätt till sexualitet, 

nakenhet och kön undvika att skapa tabun. De ville förmedla att sexualitet var någonting 

odramatiskt men också privat, och ge barnen bra kroppsligt självförtroende. De försökte lära 

dem att sätta gränser, att respektera sin egen kropp och andra människors kroppar och integritet.

Informanternas inställning bekräftar Langfeldts synsätt som går ut på att vuxnas attityd till 

sexualitet påverkar barnen. Föräldrarnas attityd till barns onani var i regel mer avslappnad än vad 

som redovisats i andra undersökningar, och ingen antydde att de fördömde barn som tog på sina 

könsorgan. Enligt mig hänger detta troligen ihop med att alla mina informanter är uttalade 

feminister. Samtidigt ville dock den största delen av dem att det skulle finnas vissa regler kring 

barns onani och barnen tilläts inte ta på sina könsorgan var som helst, utan företrädelsevis då de 

var ensamma och helst i det egna rummet.

                                                
109 Cameron (1992), s. 101
110 Davies (2003), s. 184
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Många av informanterna arbetade aktivt för att inte tvinga in sina barn i heteronormativa, 

könsstereotypa roller. De ville i stället ge barnen en mer nyanserad bild av världen än enbart den 

som är synlig vid första anblicken. Att identitet och sexualitet kan anses vara instabila och

ständigt skapas och omskapas ger informanterna flera exempel på. Genom att inte ta för givet att 

barnen är heterosexuella, utan tala med dem om alla varianter som kan finnas försöker man ge 

dem utrymme att få definiera sig själva. Uppdelningen av människor i två kön kvarstod dock 

oftast och en viss uppvärdering av flickors könsorgan gick att spåra. Detta valde jag att tolka som 

en motståndsstrategi, en motvikt skapad för att uppväga den dominerande könsmaktsordningen.

De flesta av föräldrarna verkar ha tänkt till om den benämningsproblematik som har 

omgett flickors och kvinnors könsorgan. Samtliga hade ett ord som de använde, majoriteten hade 

valt ordet snippa, även om åsikterna om detta ord tidvis gick isär. Ofta uttrycktes att benämningen 

av snippan är viktig för alla barns utveckling. Utan ett ord på den är det svårt att ge en helhetsbild 

av kroppen och sexualiteten. Flera av föräldrarna gav sina barn information om könsorganens 

funktioner, men det var mindre vanligt att man beskrev sexualitetens emotionella sidor, vilket 

bekräftar tidigare forskningsresultat.

Det är inte alltid helt lätt att orientera sig i sin sexualitet, hur den än ser ut eller inte ser ut, i 

alla ändlösa krav på hur den ska uttryckas. Jag har i min uppsats haft för avsikt att fylla både en 

teoretisk och en praktisk lucka genom att ta upp ett laddat ämne och diskutera identitetsskapande 

i teori och praktik, samt att i positiv anda synliggöra vardagliga strategier för att öka 

medvetenheten om det osynliggjorda och om hur man kan gå till väga för att förändra ytterligare 

en del i ett patriarkalt samhälle. Att använda enkäter som metod för att samla in material samt 

valet av diskursanalys som analysmetod anser jag har fungerat väl för undersökningens syfte. 

Enkätsvaren lät jag representera delar av en diskurs, ett sätt att tala, vilka analyserades som 

varandes just detta. Man kan dock naturligtvis begrunda hur undersökningen hade utfallit om jag 

till exempel hade valt att genomföra muntliga intervjuer, eller om jag hade strukturerat upp och 

analyserat empirin på ett annat sätt. 

Jag anser att min uppsats kompletterar Gäredals i arbetet med att ge en bild av samtal och 

attityder till sexualitet och kön i barns närmiljö. Min uppsats tillför en dimension där feministiska 

föräldrars strategier har studerats och alltså det medvetna agerandet stått i centrum. Vad dessa 

föräldrar har att säga är både relevant och inspirerande. Genom att fundera över hur vi talar med 

barn kan vi också få en insikt i vår egen situation som vuxna eller som föräldrar, och våra 

förhållanden till sexualitet i allmänhet och till vår egen sexualitet i synnerhet. Att studera hur vi 

talar med barn kan även vara ett sätt att synliggöra orättvisor, tabun och könsstereotypt tänkande, 

men också vardagsglädje, hopp och idéer om nya vägar till förändring.
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8. Praktiska råd

Sexualitet är för de flesta en del av livet, och jag anser att barn bör få möjlighet att känna efter 

och välja själva vilka relationer de vill ha till sina kroppar. Detta förutsätter att vi bemöter dem

med öppenhet och bekräftelse och att vi inte skuldbelägger dem. Detta är viktigt för att barnen 

ska kunna lära sig att känna vad de vill och vad de inte vill, att kunna njuta och att våga sätta 

gränser. Barnen är aldrig för små, ju tidigare man börjar tala med dem om sexualitet desto bättre. 

Det är också viktigt att vi arbetar för att lösa upp de normer som omger genus och sexualitet. 

Detta för att alla ska få möjlighet att definiera och omdefiniera sig själva utifrån valfri 

utgångspunkt, för att ingen ska hämmas, osynliggöras eller diskrimineras och för att alla ska ges 

samma värde – på riktigt.

Är det möjligt för oss att med hjälp av språk och kommunikation skapa en annan värld? 

Kan vi ge orden ny mening och innebörd? Jag vill tro det, och att döma av mina informanters 

svar är de benägna att hålla med. Här följer några råd till människor som har kontakt med barn, 

som vill ge barnen goda förutsättningar att utveckla bra relationer till sina kroppar och sin 

sexualitet. Listan är sammanställd utifrån min analys av enkätsvaren.

 Fördöm inte barns onani och sexuella beteende.

 Tala öppet och odramatiskt med barnen. Svara ärligt på deras frågor.

 Låt barnen få definiera sig själva och synliggör de alternativ som finns, även de som

inte alltid är uppenbara.

 Lär barnen att respektera andra och att ha respekt för sig själva. Uppmuntra dem att 

våga ta initiativ och att våga säga ifrån.

 Se över det egna beteendet och försök analysera det.

 Använd ordet snippa.

 Gå kurser, läs böcker, våga ta upp obekväma frågor på föräldramöten och liknande.

Tips för vidare läsning, både för vuxna och för barn, finns på Foff:s hemsida;

http://www.foff.se/lasning.html. Diskussioner kring detta pågår hela tiden, i debatt, på Internet, 

i föreningar och på parkbänkar. Att söka sig till denna typ av forum är ett utomordentligt sätt att 

sprida kunskap och utväxla erfarenheter och idéer om hur vi kan hjälpa varandra. Jag avslutar 

med ett citat ur förordet till Anna Kosztovics fantastiska barnbok Snippor & Snoppar:

Ett barn som älskar sin kropp och har en stark känsla av att själv bestämma över den, är 
mycket bra rustad för en tonårstid med grubbleri och stora förändringar. En bra sexuell 
självkänsla stärker identiteten och är en grund för en ansvarsbetonad och välfungerande 
sexualitet, vilket leder till ett större välbefinnande som vuxen.111

                                                
111 Kosztovics (2007), s. 2
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10. Bilagor

Bilaga 1, brev

[ämne: Frågeformulär till c-uppsats om hur föräldrar talar med barn om sexualitet]

Hej,

Jag heter Kajsa Haraldson och jag studerar genusvetenskap på Södertörns högskola i Stockholm. 

Jag skriver min c-uppsats den här terminen, och jag har valt att studera hur genusmedvetna 

föräldrar talar med sina barn om barnens kroppar, könsorgan och sexualitet/sexuella beteende. 

Jag är intresserad av att undersöka ifall det finns några medvetna strategier bakom föräldrars 

beteende och språk med barnen, och hur de i så fall ser ut. Vilka ord de använder och varför.

Min studie kommer att utgå ifrån de svar jag får in, som jag kommer att analysera och ställa emot 

teorier om kön och språk. Naturligtvis kommer undersökningen att vara fullständigt anonym –

inga namn eller andra känsliga uppgifter kommer att nämnas i uppsatsen. Min handledare heter 

Anna Vogel och är filosofie doktor vid Institutionen för nordiska språk på Stockholms 

universitet. Hon kan nås på telefon 08-674 71 89 eller e-post anna.vogel@nordiska.su.se.

För er som är intresserade av att delta så finns frågeformuläret som en bilaga till det här 

meddelandet. Svara på frågorna – gärna utförligt! – och e-posta svaren till mig på adressen nedan, 

om möjligt inom en vecka. Om någon skulle vara intresserad av att berätta mer än det jag ställer 

frågor om i formuläret, så får ni gärna kontakta mig så kan vi genomföra en längre e-postintervju 

eller ett samtal.

Tack så mycket på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Haraldson

kajsa01.haraldson@student.sh.se
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Bilaga 2, frågeformulär

Frågeformulär
Skriv precis så mycket du vill på varje fråga.

Hur gammal är du?

Svar: 

Vilket kön identifierar du dig med?

Svar: 

Ange ålder och kön på ditt/dina barn.

Svar: 

Hur många föräldrar har ditt/dina barn, inklusive dig själv?

Svar: 

Beskriv din relation till barnet/barnen (biologisk förälder, bonusförälder etc).

Svar: 

Vilket/vilka ord använder du på flickors könsorgan?

Svar: 

Vilket/vilka ord använder du på pojkars könsorgan?

Svar: 

Vad har föranlett dessa val?

Svar: 

Beskriv med egna ord hur du talar med ditt/dina barn om kön och sexualitet/sexuellt 

beteende och förklara varför.

Svar: 

Upplever du att det finns en problematik kring barns sexualitet/sexuella beteende? Hur 

ser den ut i så fall?

Svar: 

Vad har du för erfarenheter och upplevelser från din egen barndom vad gäller kropp, kön 

och sexualitet? Har detta påverkat hur du idag beter dig som förälder?

Svar: 

Beskriv hur du reagerar och vad du säger om ditt barn tar på sitt könsorgan.

Svar: 
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Talar du på något speciellt sätt med ditt/dina barn medan du byter blöja, om barnen är i 

den åldern? Hur?

Svar: 

Använder du dig medvetet av några strategier för att ge ditt/dina barn en bra och 

oproblematisk relation till deras könsorgan och kropp(ar)? Ge gärna ett eller flera 

exempel på situationer som kan uppstå/har uppstått, där du på ett medvetet sätt verkar 

för detta.

Svar: 

Tror du att du beter dig likadant tillsammans med flickor och pojkar?

Svar: 

Är detta frågor som du funderar mycket kring?

Svar: 

Om du lever tillsammans med någon/några – är ni överens om hur ni ska bete er och tala 

om dessa saker? Om inte – var skiljer det sig?

Svar: 

Finns det någonting du vill tillägga? Alla tankar och åsikter är av värde!

Svar: 

Tack för din medverkan!


