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Sammanfattning 
 
Barn inom samhällets barn- och ungdomsvård, däribland familjehemsplacerade barn, 

är mer utsatta för sexuella risker än andra. Familjehemsföräldrar har således en viktig 

roll att kunna möta de placerade barnen och på olika sätt samtala om sexualitet. 

Genom kvalitativa intervjuer och tematisk analys undersöker denna studie fyra 

familjehemsföräldrars förhållningssätt till och förståelse av samtal om sexualitet med 

det placerade barnet. Den teoretiska analysen utgår från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv och kombineras med teori om sexuella script, teori om sexuella 

värdehierarkier samt systemperspektivet. Resultatet visade att underlättande strategier 

såsom platsen och situationen var av stor betydelse för samtal om sexualitet. 

Familjehemsföräldrarna ville i samtal om sexualitet förmedla öppenhet och 

tillgänglighet gentemot barnet. I samtal om sexualitet var familjehemsföräldrarna 

särskilt angelägna om att förmedla kunskap om samtycke och egna och andras 

gränser, bland annat eftersom en del placerade barn inte har fått lära sig om detta i 

sina ursprungliga familjer. Vidare visar resultatet att de placerade barnens sexualitet 

var nära sammanbunden med risker. Genomgående uttryckte familjehemsföräldrarna 

en balansgång i samtal om sexualitet som handlar om porr, risker och ursprungliga 

föräldrar. I samtalen om porr skapades en balansgång mellan viljan att vara en 

motvikt till porren och risken för att skuldbelägga ungdomen som konsumerade den. 

I samtal om risker uttryckte familjehemsföräldrarna en balansgång mellan viljan att 

samtala om risker, och oro för att skrämma barnet. En ytterligare balansgång 

uppstod när familjehemsföräldrarna ville förmedla ett annat sexuellt script än det 

som barnen lärt sig från sina ursprungliga föräldrar, med risk att påverka barnen 

negativt. 

Nyckelord: Sexualitet, familjehemsföräldrar, sexuella script, familjehemsplacerat 
barn, fosterbarn. 
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1. INLEDNING 

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, gender 

identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. 

Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, 

behaviors, practices, roles and relationships. While sexuality can include all of these 

dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality is influenced by the 

interaction of biological, psychological, social, economic, political, cultural, ethical, legal, 

historical, religious and spiritual factors (WHO 2020). 1 

Sexualitet är ett kontroversiellt och tabubelagt ämne, men sexualiteten är även ofta en stor del av 

en människas välbefinnande. Den tillskrivs en betydande del av en människas identitet och tangerar 

många delar av en människas liv, både mentalt och fysiskt. Den kan vara något som bidrar till 

välmående genom exempelvis njutning eller tryggt identitetsskapande, men den kan också 

omgärdas av utsatthet, ångest och psykisk ohälsa. 

Bakgrund och problemformulering 
Unga personer inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård lever ofta i större utsatthet och har en 

sämre sexuell hälsa jämfört med andra unga (RFSU 2020).2 De har ofta ett större sexuellt 

risktagande, vilket bland annat kan förklaras med svårigheter att sätta gränser, otrygga 

uppväxtförhållanden, bristande självkänsla och oförmåga att värna om egna behov (Forsberg 

2007). Exempelvis har unga som har sex mot ersättning oftare än andra ungdomar kontakt med 

socialtjänsten (Folkhälsomyndigheten 2017). I Sverige placerades enligt Socialstyrelsen (2019) 38 

800 barn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga i ett annat hem än sitt eget och den vanligaste formen var familjehemsplacering. Med 

familjehem avses enligt socialtjänstförordningen 3 kap. 2 § ett hem som tar emot ett barn för 

stadigvarande vård och fostran vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Dessa familjer har ett 

stort ansvar för det placerade barnet3 och hur sexualitet bemöts och behandlas i familjehemsvården 

är av stor betydelse. Studier visade bland annat att kommunikation mellan förälder och barn om 

sexuell hälsa kan minska risken för sexuellt överförbara infektioner (Sutton, Lasswell, Lanier och 

Miller 2014:383). RFSU (2020) menar att familjehemsföräldrar kan, genom att vara öppna inför 

samtal om sexualitet och relationer, spela en betydande roll för placerade ungdomar. För att 

möjliggöra respektfulla förhållningssätt till sex och relationer både i mötet med människor och på 

nätet behövs samtal som uppmuntrar till reflektion om sexualitet, integritet och dess möjligheter 

samt risker (Folkhälsomyndigheten 2017). För att skapa öppenhet i samtal om sexualitet och sexuell 

utsatthet med unga är det också nödvändigt att vuxna reflekterar över sina egna föreställningar och 

 

 
1 I denna studie använder jag mig av WHO:s definition av sexualitet. 

2 Sexuell hälsa definieras i denna studie i enlighet med Folkhälsomyndighetens definition av sexuell och reproduktiv 
hälsa som lyder: ”Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet reproduktion, inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion 
eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll njutbara sexuella 
relationer, förtroende och kommunikation har för självkänsla och allmänt välbefinnande.” (Folkhälsomyndigheten 
2018). 
3 Med begreppet ”placerat barn” åsyftas i denna studie endast barn som är placerade i familjehem. 
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fördomar om sexualitet (MUCF 2015). Sexualitet är dock ett ämne som är nära sammankopplat 

med skuld och skam (Knutagård 2016:33), vilket kan hindra människor från att samtala om ämnet. 

Det finns omfattande forskning om familjehem överlag, men det finns mindre forskning om 

familjehem och frågor om sexualitet. Diamant-Wilson och Blakey (2019:475) menar att 

familjehemsföräldrar inte kan hållas ansvariga för ungas sexuella handlingar, men att de har ett 

föräldraansvar vilket inkluderar att förse ungdomen med de verktyg som behövs för att kunna göra 

hälsosamma sexuella val. Mot denna bakgrund är det relevant att undersöka familjehemsföräldrars 

förhållningssätt till och förståelse för samtal om sexualitet med det placerade barnet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer skapa en bild av familjehemsföräldrars 

förhållningssätt till och förståelse av samtal om sexualitet med det placerade barnet. 

 

o Vilka strategier och tankar har familjehemsföräldrar till att samtala om sexualitet med det 

placerade barnet? 

o Vad förmedlar familjehemsföräldrarna i samtal om sexualitet och sexuella normer med det 

placerade barnet? 

o På vilka sätt förhåller sig familjehemsföräldrar till samtal om sexualitet och risker med det 

placerade barnet? 

 

Denna studie inleds med tidigare forskning om placerade barns hälsa och samtal om sexualitet. 

Därefter följer studiens teoretiska ramverk som består av socialkonstruktivism, systemperspektiv, 

sexuella script samt sexuella värdehierarkier. Den kvalitativa metoden med semistrukturerade 

intervjuer presenteras och därefter redogörs för den tematiserade analysen och resultatet. I slutet 

av studien följer ett diskussionskapitel som relaterar till resultatet och de tidigare presenterade 

delarna med en avslutning om implikationer för det sociala arbetet. 

2. TIDIGARE FORSKNING OM SEXUELL HÄLSA OCH SAMTAL 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om samtal om sexualitet inom familjer samt mellan 

socialarbetare och barn. Forskningsöversikten syftar till att ge läsaren en överblick av 

forskningsfältet samt att sätta uppsatsen i relation till det rådande kunskapsläget. Presentationen av 

tidigare forskning fungerar därtill som en referensram som diskuteras i relation till studiens resultat 

i det avslutande kapitlet. 

Den tidigare forskningen har tematiserats på följande sätt: Placerade barns risk för ohälsa, 

främjande och hindrande faktorer för samtal om sexualitet, samt att inkludera fler aspekter i samtal 

om sexualitet. I presentationen av de placerade barnens ohälsa följer inledningsvis en kort 

redogörelse om placerade barns generella risk för ohälsa, fokus i denna del ligger dock på risken 

för sexuell ohälsa. Jag har valt att inrikta min presentation av tidigare forskning på samtalet mellan 

familjehemsföräldrar och placerade barn men också på studier om samtal mellan föräldrar och barn 

i allmänhet, där dessa varit relevanta. Detta innebär att jag till största del har uteslutit material som 
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behandlar samtal mellan placerade barn och andra aktörer, såsom socialarbetare eller skolkuratorer. 

Dessa aktörer kan dock finnas med i de publikationer jag valt att använda mig av. 

Placerade barns risk för ohälsa 
Det finns omfattande forskning om barn som placeras i familjehem och deras hälsa. I en kvantitativ 

studie utförd i Sverige presenterade forskarna resultat som handlar om placerade barns risk för 

ohälsa (Engh, Janson, Svensson, Bornehag, och Eriksson 2013). Studien visade att barn som var 

placerade i familjehem generellt hade sämre hälsa än andra barn. De hade en ökad risk för kroniska 

sjukdomar, att misslyckas i skolan samt att använda tobak och droger. Ett resultat som fanns bland 

tjejerna, men inte killarna, var att de hade större risk för psykiska och psykosomatiska besvär 

jämfört med tjejer som inte var placerade. De hade bland annat högre risk för dålig självkänsla och 

att känna sig missnöjda med sina kroppar. Resultaten framhöll vidare att de placerade barnen 

uttryckte en mer negativ inställning till livet jämfört med andra barn (Engh, Janson, Svensson, 

Bornehag, och Eriksson 2013:1638). 

Majoriteten av forskningen som behandlar placerade barns hälsa, särskilt forskning som 

berör sexuell hälsa, finns bland den internationella forskningen. USA är ett land som utmärker sig 

i omfattning av forskning på området såväl som i forskningens fokus. Studierna handlar till största 

del om preventivmedel, oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Ramseyer-

Winter, Brandon-Friedman och Ely (2016) presenterade en litteraturöversikt av tidigare forskning 

som redogör för placerade barns och tidigare placerade barns sexuella hälsa. Studien visade att 

placerade ungdomar4 som tidigare bott i familjehem hade en ökad risk för att utsättas för sexuellt 

överförbara infektioner. Dessa personer var också i större utsträckning inblandade i transaktionella5 

sexuella relationer, jämfört med andra personer. Placerade barn och de som tidigare varit placerade 

hade även en ökad sannolikhet för flera graviditeter vid en ung ålder (Ramseyer-Winter, Brandon-

Friedman och Ely 2016:8-10). Även Finigan-Carr, Steward och Watson (2018:31) skriver om att 

individer i samhällets barn- och ungdomsvård tar större sexuella risker, har ökad risk för oönskade 

graviditeter samt sexuellt överförbara infektioner jämfört med andra ungdomar. 

Främjande och hindrande faktorer för samtal om sexualitet 
Det finns omfattande forskning om samtal om sexualitet mellan föräldrar och barn, men mindre 

forskning som berör specifikt familjehem. Det som forskningen med några få undantag har 

fokuserat på är samtal om preventivmedelsanvändning, sexuellt överförbara infektioner samt 

oönskade graviditeter. Dessa ämnen beskrivs i studierna som sexuell och reproduktiv hälsa eller 

säkrare sex. Forskningsfältet presenterar många faktorer som främjar samtal om sexualitet mellan 

vuxna och barn, vilka redogörs för nedan. 

I en kvantitativ studie från USA med ungdomar och deras föräldrar undersökte Martino, 

Elliott, Corona, Kanouse och Schuster (2008) hur ungdomars uppfattning av relationen till och 

kommunikationen med sina föräldrar påverkades av hur ofta och djupgående de pratade om 

sexualitet. Resultatet visade att ungdomar som hade återkommande samtal om sexualitet med sina 

 

 

4 I några avseenden använder jag ordet ungdom istället för barn, exempelvis i presentationen av den tidigare 
forskningen där studierna har använt ordet ungdom. Ordet ungdom används också exempelvis i analysen om porr, 
där användningen av ordet barn rent språkligt ger andra associationer än dem som avses. 
5 Med transaktionella sexuella relationer menas relationer där personer köper eller säljer sex. 
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föräldrar upplevde att de hade en närmare relation till dem. Dessa ungdomar upplevde också att 

samtalen präglades av större öppenhet jämfört med ungdomar som sällan pratade om sexualitet 

med sina föräldrar (Martino, Elliott, Corona, Kanouse och Schuster 2008:612). Öppenhet beskrivs 

även som främjande i samtal om sexualitet mellan föräldrar och deras barn i en kvalitativ studie 

från Kanada som undersökte samtal om sexuell hälsa (Davis, Gahagan och George 2013:6-7). 

Denna studie som genomfördes med fokusgrupper och djupintervjuer med föräldrar, barn och 

professionella framhöll också att ärlighet och positivitet i samtalen om sexualitet var något 

främjade. Studien visade att media kunde fungera som en katalysator för samtal mellan barn och 

förälder om STI:er6. När barnen sett program som tog upp STI:er ställde de frågor till sina föräldrar 

vilket ledde till vidare samtal. I denna studie ansåg de föräldrar som hade skapat en god 

kommunikation med sina barn att det var främjande att samtal om sexualitet skedde från en tidig 

ålder och att de präglades av öppenhet och ärlighet. Något som också framkom i studien var att 

det var vanligare att mammor samtalade om sexualitet med sina barn jämfört med pappor (ibid 

George 2013:6-7). 

Färre studier, om än många, finns om samtal om sexualitet mellan familjehemsföräldrar och 

placerade barn. Även denna forskning fokuserar främst på sexuell och reproduktiv hälsa. De flesta 

studierna är genomförda i USA och forskningsdeltagarna är ofta afroamerikaner. Forskarna 

Diamant-Wilson och Blakey (2019) undersökte i sin kvalitativa studie hur och vem afroamerikanska 

placerade ungdomar fick stöd av för att skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner. I resultatet 

presenterade forskarna att humor hade en främjande effekt i samtal om säkrare sex mellan 

familjehemsförälder och placerad ungdom. Humorn bidrog till att ungdomen upplevde att svåra 

ämnen kändes lättare att prata om samt att ämnet blev mindre genant. De personer som motiverade 

ungdomarna mest till säkrare sexuella praktiker var personer som de hade en nära relation till och 

som kunde samtala öppet om ämnet. De placerade ungdomarna föredrog därtill att ha tydliga, 

direkta, ärliga och icke-dömande samtal om säkrare sex med vuxna (Diamant-Wilson och Blakey 

2019:470-473). Även Serrano, Crouch, Albertson och Ahrens (2018:438) presenterade i sin studie 

att icke-dömande och öppna samtal var något som främjande samtal om sexualitet mellan 

familjehemsföräldern och den placerade ungdomen. 

I en fokusgruppsstudie med familjehemsföräldrar och socialarbetare genomförs en tematisk 

analys av olika ämnen som deltagarna diskuterade (Harmon-Darrow, Burruss och Finigan-Carr 

2020). Forskarna efterfrågade deltagarnas uppfattning om vilket stöd de placerade barnen behövde 

för sin sexuella och reproduktiva hälsa Deltagarna menade att samtal var av stor vikt för att nå de 

placerade barnen med information om sexuell och reproduktiv hälsa. Deltagarna konstaterade 

också att de vuxna måste vara bekväma med att samtala om ämnet för att samtalet ska bli 

konstruktivt (Harmon-Darrow, Burruss och Finigan-Carr 2020:3-4). 

Albertson, Crouch, Udell, Schimmel-Bristow, Serrano och Ahrens (2018) undersökte hinder 

som familjehemsföräldrar upplevde för att uppmana placerade ungdomar till säkrare sex. Studien 

bestod av elva fokusgrupper med 86 familjehemsföräldrar. Det vanligaste hindret för samtal om 

sexualitet var familjehemsföräldrarnas upplevda olikhet med ungdomen vad gäller kön, ålder och 

sexuell läggning. Familjehemsföräldrarnas bristande kunskaper om sex samt osäkerhet till att 

samtala om ämnet ansågs också vara hindrande. En del familjehemsföräldrar upplevde att den 

ungas psykiska ohälsa, beteendeproblematik och tidigare erfarenhet av misshandel och sexuellt 

 

 
6 Sexual transmitted infections 
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utnyttjande gjorde det svårt att samtala om sex. Även institutionella hinder förekom i det att en del 

familjehemsföräldrar upplevde att de inte fick det stöd från välfärdssystemet och socialarbetarna 

som de hade behövt för att bidra till sexuell och reproduktiv hälsa hos barnet (Albertson, Crouch, 

Udell, Schimmel-Bristow, Serrano och Ahrens 2018:85-86). 

Även Davis, Gahagan och Georges (2013) lyfter fram föräldrarnas osäkerhet och rädsla som ett 

hinder för samtal om sexualitet. Denna rädsla berodde på okunskap om sexualitetsfrågor men 

också på att föräldrar under sin egen uppväxt upplevde samtal om sexualitet som mystiska och 

tabubelagda. Genom att exempelvis ta kondomer från ungdomen ökade föräldrarna omedvetet 

risken för sexuellt risktagande hos de unga (Davis, Gahagan och George 2013:5). I en studie om 

unga placerade afroamerikaner upplevde flera tjejer att de var rädda för att framstå som 

promiskuösa när de pratade om sexualitet med vuxna (Diamant-Wilson och Blakey 2019:473). I 

denna studie beskrev även de placerade ungdomarna att vuxnas religiösa uppfattningar kunde vara 

ett hinder för samtal om sexualitet (ibid. 2019:472). Att vuxnas trosuppfattning och värderingar 

hindrade samtal om sexualitet mellan familjehemsförälder och placerat barn beskrev även forskarna 

Serrano, Crouch, Albertson, och Ahrens (2018:436). 

Osäkerhet inför att samtala om sexualitet är ett återkommande hinder som presenteras i 

forskningen. Även Harmon-Darrow, Burruss, och Finigan-Carr (2020:4) presenterade i sin studie 

att många socialarbetare och familjehemsföräldrar på grund av deras bristande kunskap om HBTQ-

frågor kände osäkerhet inför att samtala med HBTQ-ungdomar om sexuell och reproduktiv hälsa. 

Studien visade också att en del familjehemsföräldrar genom att ge utryck för sina konservativa 

värderingar kränkte HBTQ-ungdomar under samtal om sexualitet (Ibid. 2020:7). 

Att inkludera fler aspekter i samtal om sexualitet 
Som nämnt fokuserar de flesta studier på samtal om sexuell och reproduktiv hälsa. Det finns dock 

en amerikansk studie som utmärker sig. Ritchwood, Peasant, Powell, Taggart, Corbie-Smith och 

Akers (2018) undersökte bland annat föräldrars samtal med sina barn om sådant som anses vara 

känsliga sexualitetsämnen. Studien genomfördes genom kvantitativ metod med afroamerikanska 

deltagare. Forskarna jämförde faktorer som kan påverka samtal om sexuell hälsa med faktorer som 

kan påverka samtal om mer känsliga sexualitetsämnen. Känsliga sexualitetsämnen beskrev 

forskarna som exempelvis onani, lust eller olika sexpraktiker. Resultatet visade att 

familjehemsföräldrar oftare samtalar med de placerade ungdomarna om sexuell och reproduktiv 

hälsa jämfört med känsliga sexualitetsämnen (Ritchwood, Peasant, Powell, Taggart, Corbie-Smith 

och Akers 2018: 2216-2218). Studien visade att faktorer som en positiv attityd till samtal, att 

placerade ungdomar är äldre, egen tilltro till att samtala samt öppenhet var sammankopplade med 

att oftare samtala om sexuell och reproduktiv hälsa. Det enda som var sammankopplat med samtal 

om känsliga sexualitetämnen var egen tilltro till att samtala om ämnet samt öppenhet i 

kommunikationen (ibid. 2018: 2217-2218). 

I en annan amerikansk kvantitativ studie framförde forskarna Jerman och Constantine (2010) 

att ju mer bekväm föräldern var till att prata om sexualitet ju fler delar inom ämnet behandlades. 

Forskarna argumenterar för att kommunikation om sexualitet mellan förälder och barn ska handla 

om mer än sådant som inbegriper den sexuella akten. Forskarna menar att samtal om sexualitet bör 

handla om lust, respekt, valmöjligheter och mer därtill. De argumenterar vidare för att det borde 

finnas möjlighet till utbildning för föräldrar så att de kan bli bättre på att samtala om sexualitet med 

sina barn (Jerman och Constantine 2010:1172) 
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Reflektioner över kunskapsläget 

Den tidigare forskningen visar att många placerade ungdomar har ökad risk för sexuell ohälsa och 

sexuellt riskbeteende. Studierna betonar vikten av vuxnas samtal om sexuell och reproduktiv hälsa 

med ungdomar och att det finns många främjande och hindrande faktorer för samtalen. Några 

tydliga främjande faktorer som kan utskiljas är öppenhet i samtalen, en icke-dömande och positiv 

inställning, samt viljan till att samtala om ämnet. Hindrande faktorer som särskilt framträder är att 

den vuxna känner sig obekväm, den vuxnas bristande kunskap, upplevd olikhet gentemot barnet, 

samt religiösa och värderande uppfattningar. 

Några av de presenterade studierna har särskilt undersökt samtal om sexualitet i 

afroamerikanska familjer med motiveringen att denna grupp av ungdomar är särskilt utsatt vad 

gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Bland de artiklarna finns både studier som genomförts 

kvalitativt och kvantitativt. Många av de kvalitativa studierna har använt sig av intervjustudier och 

majoriteten av dessa har analyserats tematiskt. Detta är en analysmetod som kommer att användas 

även i min studie, vilket blir intressant då ingen av de studier som undersökt samtal genomförts i 

Sverige. 

De flesta forskningsstudier som behandlar samtal om sexualitet mellan förälder och barn 

fokuserar på preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner samt oönskade graviditeter. Jag vill 

förtydliga att dessa ämnen är viktiga, men att endast ha samtal om dessa aspekter av sexualiteten 

riskerar att förmedla en negativ och begränsande syn på sexualitet. 

De allra flesta vetenskapliga artiklarna är från USA och det saknas såväl kvalitativ som 

kvantitativ forskning om samtal om sexualitet mellan föräldrar och barn i Sverige. Och i hela fältet 

saknas kvalitativ forskning som behandlar samtal om andra viktiga delar som berör 

sexualitetsämnet, exempelvis samtycke, sexuella läggningar, kroppskännedom, respekt och 

konstruktioner av manligt och kvinnligt genus. Det finns alltså ett utrymme att i en svensk kontext 

genomföra en kvalitativ intervjustudie som undersöker familjehemsföräldrars samtal om sexualitet 

med det placerade barnen. Min förhoppning är att denna studie ska bidra till ett mer omfattande 

kunskapsunderlag för det sociala arbetet i detta, liksom att undersöka andra aspekter av sexualiteten 

än vad som tidigare behandlats i forskningen. 

3. TEORETISKT RAMVERK 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som används i uppsatsen. Inledningsvis 

redogörs för hur sexualitet kan förstås som en social konstruktion med särskilt fokus på barns 

sexualitet. Därefter presenteras systemperspektivet, sexuella script och avslutningsvis sexuella 

värdehierarkier. 

Den sociala konstruktionen av sexualitet  
Michael Foucault (2002:114) skriver ur ett konstruktivistiskt perspektiv i Viljan att veta, hur 

sexualiteten är något föränderligt och av naturen icke givet. Foucault förstår sexualiteten som 

socialt konstruerad vilket också kommer att vara en utgångspunkt i denna uppsats. Sexualiteten bör 

förstås i det sociala och kulturella sammanhang som den existerar i, och vad som anses vara en 

normal eller avvikande sexualitet förändras över tid (Elmerstig 2012:235). Helmius (2010:89) 
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skriver ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att samhällen förhåller sig olika till ungdomars 

sexualitet men att vuxna ofta vill kontrollera och reglera den.  Ett barns syn på sexualitet grundar 

sig i den syn och de förhållningssätt som internaliserats, primärt i hemmet, under uppväxten. Vad 

barnet socialiseras till att förstå som en ”normal” sexualitet beror på en kombination av 

familjeförhållanden, etnicitet, kön, funktionsvariation, sexuell preferens, etnicitet, socioekonomisk 

status, religion och livsstil (Helmius 2010:89). Hur sexualiteten förstås, vilka normer och ideal som 

omgärdar den skiljer sig runt om i världen (Elmerstig 2012:236). Detta är något som förstärker 

Foucaults idé om att sexualiteten är föränderlig och socialt konstruerad. I min uppsats utgår jag 

från sexualitet som en social konstruktion. Jag kan därmed analysera konstruktionen av 

familjehemsföräldrars tankar och förståelse för samtal om sexualitet med det placerade barnet. 

Systemperspektiv 
Den strukturalistiska traditionen är inriktad på hur olika fenomen relaterar till varandra, vilket 

innebär att socialkonstruktivismen är nära besläktad med systemperspektivet (Sohlberg och 

Sohlberg 2013:101). Inom systemteorin förstås människan genom de system som omgärdar 

individen. Systemen kan vara familj, arbetskollegor eller klasskamrater som hänger samman i en 

helhet. Dessa system har nära samband med varandra, vilket påverkar både systemet och individen 

(Payne 2015:244). Systemperspektivet belyser dessa samband och kan användas för att få 

sambanden att fundera på ett bra sätt. Inom systemperspektivet sammanlänkas flera olika faktorer 

inom system som på flera sätt samverkar med andra system. Systemen kan analyseras på olika 

nivåer: mikronivå, mesonivå samt makronivå. En individ kan utgöra ett mikrosystem, en familj ett 

mesosystem och samhället ett makrosystem. Om en del i systemet förändras påverkas andra system, 

men detta sker inte genom orsak och verkan utan i ett komplext samspel mellan olika system (Payne 

2015:241-244). Detta blir ett sätt att förstå verkligheten genom pendling mellan del och helhet 

(Sohlberg och Sohlberg 2013:217). I uppsatsen används systemperspektivet för att förstå 

familjehemsföräldrarnas resonemang om barnens olika relationer och sammanhang (olika system) 

samt hur dessa samverkar. 

Sexuella script 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kommer jag beskriva sexualiteten med hjälp av 

begreppet sexuella script som utvecklades av Simon och Gagnon och publicerades första gången 

1973. Teorin är sprungen ur symbolisk interaktionism (Simon och Gagnon 2003), där bland annat 

Goffmans dramaturgiska perspektiv ingår (Goffman 2014). Sexuella script används för att förklara 

hur sexualitet görs på olika nivåer i samhället och blir därför relevant för denna uppsats. 

Genom teorin sexuella script utmanade och förkastade Simon och Gagnon (2003:492) den 

dåvarande diskursen om att endast förklara och se på sexualitet utifrån ett biologiskt perspektiv. 

Simon och Gagnon menar att biologiskt härledda ord som sexuell instinkt, impulsivitet och 

drivkraft endast är kategorier som egentligen beror på inlärda sexuella processer. De menar att det 

inte finns någon naturlig inneboende sexualitet i människan och att den sexuella meningen endast 

existerar i den kontext som den befinner sig i. Detta innebär att även om den sexuella akten är 

högst privat och sker i en personlig sfär så är den en konsekvens av en historisk, social och kulturell 

kontext (ibid. 2003:492). Dessa inlärda processer kallas för sexuella script vilka utgör ett slags 

manus för människligt sexuellt uppförande. 
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Dessa script delas upp i tre olika analytiska nivåer: det intrapsykiska scriptet, det interpersonella 

scriptet och det kulturella scriptet (Simon och Gagnon 1984:53). Det intrapsykiska scriptet 

fokuserar på människans personliga sexuella tankar, önskningar, fantasier och lust, vilka påverkas 

av de andra två scripten (ibid. 1984:54). Det interpersonella scriptet undersöker det som sker mellan 

människor på gruppnivå, exempelvis människors sexualvanor (Berg 2009:45). Det handlar vidare 

om vilken mening det sexuella får i interaktionen mellan människor i det sociala livet (Simon och 

Gagnon 2003:495). På denna nivå är människan inte bara en enskild individ med egna tankar, utan 

en medskapare till det interpersonella scriptet genom interaktion med andra människor (Simon och 

Gagnon 1984:53). Genom att individer lär sig av sin sociala kontext och reproducerar den bidrar 

människor i mötet med varandra till att skapa det interpersonella sexuella scriptet (Simon och 

Gagnon 1986, 1987, 2003 refererade i Wiederman 2015:8). Det kulturella scriptet utgörs av de 

samhälleliga normer som omgärdar sexualiteten (Berg 2009:45). Dessa normer skapas av 

massmedia, religion, skola, stat och andra institutioner i samhället (Gagnon 1990 och Simon 1996 

refererad i Wiederman 2015:8). Wiederman (2015:8) skriver om hur det kulturella scriptet utgör 

vad som är passande och opassande sexuella beteenden och därmed sätter denna analytiska nivå 

ramarna för det sexuella. Alla tre nivåer av sexuella script är föränderliga och skiljer sig från olika 

tider och kontexter (Simon och Gagnon 1984:54). Simon och Gagnons synsätt är strukturalistiskt 

och de menar att det sexuella landskapet är komplext och samverkar nära med hur kön görs i 

samhället. De menar att män och kvinnor lär sig olika typer av sexuella script, baserat på vilket kön 

de tillhör (Simon och Gagnon 2003:494-496). 

Sexuella värdehierarkier 
Olika sexuella praktiker och sexuella script värderas olika i samhället, vilket Gayle Rubin beskrev 

år 1984. Rubin menar att sexualiteten är indelad i värdehierarkier som delas upp i vad som anses 

vara ”normal” och god sexualitet samt ”onormal” och förkastlig sexualitet (Rubin 1984:152). Detta 

beskriver hon med hjälp av en cirkel där den goda sexuella praktiken befinner sig i den inre cirkeln 

medan den icke önskvärda och onormala sexuella praktiker, identiteter och begär befinner sig i den 

yttre delen av cirkeln (se bilaga 4). De individer som anses ha en normal sexualitet premieras medan 

de som anses ha en onormal sexualitet nedvärderas (Rubin 1984:171). Den ”normala” sexuella 

praktiken sker bland annat inom äktenskapet, monogamt, heterosexuellt, i hemmet, icke-

kommersiellt och för ett reproduktivt syfte. Den ”onormala” sexualiteten menar Rubin är den som 

sker homosexuellt, mellan flera personer, med redskap, pornografiskt, utanför hemmet, med stor 

åldersskillnad eller utom äktenskapet (Rubin 1984:152). Rubin kritiserar denna värdehierarki och 

menar att den upprätthåller förtryckande strukturer i samhället. Genom denna teori analyserar jag 

familjehemsföräldrarnas förståelse för resonemang om sexualitet och sexuella normer.  
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4. METOD 

I följande kapitel presenteras uppsatsens forskningsmetod. Inledningsvis redogör jag för min 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkt och därefter argumenterar jag för mina metodval. En 

redogörelse av uppsatsens etiska förhållningssätt presenteras och avslutningsvis följer ett avsnitt 

om metodologiska och etiska överväganden. 

Socialkonstruktivism och tolkning av meningsskapande 

Socialkonstruktivismen behandlar hur människor i mötet med varandra konstruerar mening, regler 

och relationer (Sohlberg och Sohlberg, 2013:274). Den verklighet som människor ser är inte en 

objektiv sanning. I de kulturella, sociala och historiska kontexter som människorna befinner sig 

skapar de en gemensam social konstruktion av verkligheten. Denna verklighet skapas genom 

interaktion, språk och idéer (Payne 2015:320). Payne (2015:320) menar att den 

socialkonstruktivistiska praktiken innebär att se denna gemensamma uppfattning om verkligheten, 

vad denna leder till samt hur konsekvenserna av denna uppfattning kan förändras. 

Då uppsatsen syftar till att undersöka familjehemsföräldrars förståelse är hermeneutiken en 

lämplig vetenskapsfilosofisk ansats. Hermeneutiken intresserar sig för förståelse och tolkning av 

meningsskapande (Kvale och Brinkmann 2014:74). För att nå denna förståelse har det i text och 

meningsanalyser betonats att det ska finnas en pendling mellan del och helhet. Detta innebär att en 

del av ett fenomen endast kan förstås om det sätts i sitt sammanhang, samt att sammanhanget 

endast kan förstås med hjälp av dess delar. Pendlingen mellan del och helhet kallas för 

hermeneutisk cirkel och är en viktig del i processen av förståelse för ett fenomen (Alvesson och 

Sköldberg 2017:134). Att i denna studie arbeta utifrån en hermeneutisk ansats möjliggjorde att jag 

kunde gå på djupet i vissa delar av de transkriberade intervjuerna för att sedan relatera dessa till 

intervjun som helhet. Uppsatsen utgår vidare från ett abduktiv ansats. Kvale och Brinkmann 

(2014:240) beskriver hur en forskningsansats kan vara deduktiv, induktiv eller abduktiv. Den 

abduktiva ansatsen är av dynamisk karaktär och är användbar när forskaren inte känner till de 

fenomen som studeras (Kvale och Brinkmann 2014:240). Genom en abduktiv ansats kan studiens 

tillvägagångssätt och teori utvecklas och förfinas under arbetets gång (Alvesson och Sköldberg 

2017:13). Detta har varit aktuellt i denna studie då tillvägagångssätt och teori har anpassats efter 

min förståelse för vad intervjupersonerna har berättat. En abduktiv ansats möjliggör för forskaren 

att utifrån intervjupersonernas perspektiv och de innebörder som beskrivs forma en teoretisk 

förståelse (Bryman 2018:478). När forskaren förstår intervjupersonernas verklighet beskrivs denna 

genom en samhällsvetenskaplig redogörelse som formats med utgångspunkt i denna verklighet 

(Bryman 2018:478). 

Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa studier lämpar sig när forskaren vill undersöka människors uppfattningar och synsätt 

(Bryman 2018:561). Eftersom denna studies syfte är att undersöka familjehemsföräldrars förståelse 

och tankar lämpar sig alltså en kvalitativ intervjustudie som metod. Enligt Repstad (2007:13) 

kännetecknas en kvalitativ analys av få analysenheter som undersöks på djupet. I uppsatsen är detta 

en lämplig metod då jag genomfört fyra intervjuer, vilket är få analysenheter. Bryman (2010:561) 

menar att det i kvalitativa intervjuer är av vikt att intervjupersonerna får möjlighet att vara 

medstyrande, i intervjun eftersom detta skapar förståelse för vad personen upplever som relevant. 
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Med beaktning av detta var intervjuerna därför semistrukturerade och intervjuguiden lämnade 

utrymme för intervjupersonernas egna beskrivningar. Semistrukturerade intervjuer innebär en 

flexibilitet i intervjun där forskaren utgår från en intervjuguide med några teman och frågor som 

intervjun kretsar kring. Utöver dessa kan forskaren ställa andra frågor för att följa upp vad 

intervjupersonen berättar om (Bryman 2018:563). Detta skapar en djupare förståelse för vad 

intervjupersonen finner viktigt i sammanhanget. Intervjuguiden finns bifogad i slutet av denna 

studie (se bilaga 3). 

Urval 

Sammanlagt har fyra personer intervjuats. Dessa är familjehemsföräldrar som har ett eller flera 

placerade barn boende hos sig. Samtliga familjehemsföräldrar är kvinnor och har erfarenhet av 

placerade barn både i tonåren och yngre barn. Alla lever med män och har egna barn sen tidigare. 

Familjehemsföräldrarna är mellan 40 och 53 år. 

I kvalitativ forskning är det vanligt med ett målstyrt urval vilket innebär att 

forskningsfrågorna styr vilka enheter som ska undersökas och analyseras (Bryman 2018:495). Ett 

målstyrt urval har varit aktuellt i denna studie då uppsatsens forskningsfrågor syftar till att 

undersöka familjehemsföräldrar, vilket gör dessa till ett givet urval. Dock var det få personer som 

ville delta i studien.7 Detta innebar att jag inte hade möjlighet att välja mellan de personer som visat 

intresse, utifrån information om dem, ett så kallat subjektivt urval (Denscombe 2016:74). På grund 

av detta blev det ett istället ett bekvämlighetsurval som innebar att jag valde de första 

intervjupersonerna som finns till hands (Denscombe 2016:77). 

Tillvägagångssätt 
För att komma i kontakt med familjehemsföräldrar valde jag att skicka ut förfrågningar i grupper 

på nätet där familjehemsföräldrar är medlemmar. I en av dessa grupper kunde jag själv inte posta 

inlägget då gruppen endast tillät familjehemsföräldrar som medlemmar. Personen som 

administrerade gruppen lade därför ut förfrågningen å mina vägnar. De familjehemsföräldrar som 

sedan var intresserade av att medverka i studien hörde av sig via mejl, vilket innebar att ingen 

kommunikation skedde i grupperna. Detta för att försäkra personernas anonymitet. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna om uppsatsens syfte och 

förutsättningarna för att delta i studien. Alla intervjuer pågick mellan 60 till 75 minuter vilket 

möjliggjorde att intervjumaterialet blev rikt på information. Intervjupersonerna försågs med 

pseudonym och intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. Även ljud och pauser skrevs ut. I 

arbetet med intervjuerna har dock vissa av dessa ljud tagits bort då de inte har varit av relevans för 

analysen. Intervjuerna genomfördes via Skype eller telefonsamtal, vilket möjliggjorde att jag inte 

var beroende av intervjupersonernas geografiska placering. 

 

 
7 Intresset för deltagande vara inledningsvis stort men sökningen av intervjupersoner sammanföll med 

pandemiutbrottet av Covid-19 och samhällets åtgärder för att förhindra smittspridning, vilket troligen påverkade 

möjligheten att hitta intervjupersoner. 
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Tematisk analys  
Det empiriska materialet har undersökts genom Braun och Clarkes (2006) tematiska analys, vilket 

innebär att kategorier och subkategorier identifierats i empirin. Genom dessa kategorier har sedan 

teman skapas (Braun och Clarke 2006:79). Det finns inga tydliga regler för vad som utgör ett tema, 

men det ska fånga viktiga aspekter som relaterar till studiens frågeställningar (Braun och Clarke 

2006:82). Dock påpekar Braun och Clarke (2006:85) att temana inte ska utgöras av uppsatsens 

frågeställningar. I tematiseringen av empirin var pendling mellan teman, koderna och 

intervjumaterialet som helhet av stor betydelse för att på ett bra sätt komma fram till relevanta 

teman. Braun och Clarke (2006:86) skriver att analysen består av ständig rörelse fram och tillbaka i 

processen, vilket alltså varit aktuellt i den tematiska analysen. Tematisk analys handlar om att finna 

meningsskapande mönster i empirin genom att pendla mellan del och helhet i analysarbetet (Ryan 

och Bernard 2000 refererad i Braun och Clarke 2006:86). Genom uppsatsens hermeneutiska ansats 

var pendling mellan del och helhet betydelsefullt för tolkning och analysen. Den tematiska analysen 

har övergripande följt stegen i Braun och Clarkes (2006:86) tematiska analys, men detta har skett i 

en mer dynamisk än rak process. Analysprocessen började med att jag transkriberade intervjuerna 

och därefter läste jag igenom materialet flertalet gånger. I denna process kunde jag börja se mönster 

och skapa förståelse medan jag antecknade. Jag markerade sedan olika intressanta initiala koder i 

texten genom färgkodning. Dessa färgkoder jämfördes sedan mellan intervjuerna för att skapa 

möjliga teman. Aspekter som återkom i alla eller i majoriteten av texterna som hade nära samband 

med frågeställningarna tematiserades. Teman och koder jämfördes under arbetets gång, 

omformulerades och lades ihop. Till sist återstod de slutliga teman som används i studien analys 

(Jmf. Braun och Clarke 2006:87-93).  

Genom en abduktiv ansats kunde teman skapas utan att de behövde forceras in i redan 

befintliga analytiska utgångpunkter. Temana är därmed sammankopplade till materialet och 

analysen blir därmed till största del empiridriven (Braun och Clarke 2006:83-84). Detta anser jag är 

en god utgångspunkt för att kunna beskriva intervjupersonens förståelse så transparent som 

möjligt. Då mitt val av teoretiskt ramverk utgörs av en socialkonstruktivistisk syn faller det sig 

naturligt att den tematiska analysen är konstruktivistisk. Braun och Clarke (2006:81) beskriver hur 

konstruktivistisk tematisk analys undersöker hur upplevelser, mening och verklighet är en orsak av 

en mängd olika samhällsdiskurser. Analysen kommer vidare utgöras genom en latent syn på 

empirin. En latent tematisk analys innebär att forskaren analys går bortom det som beskrivs och 

undersöker de underliggande meningarna, idéerna och antaganden i materialet (Braun och Clarke 

2006:84).  

Tillförlitlighet: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Inom kvalitativ forskning finns det delade meningar om hur tillförlitligheten eller validiteten och 

reliabiliteten inom forskningen ska uppnås och förstås (Bryman 2018:470). I denna studie har jag 

valt att använda mig av begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet som tillsammans 

samlas under begreppet tillförlitlighet (Bryman 2018:467). 

Inom kvalitativ forskningsmetod handlar trovärdighet om att redogöra för hur forskaren har 

gått till väga för att insamlad data med rimlig sannolikhet ska vara korrekt (Denscombe 2016:410). 

Denscombe (2016:411) menar att forskaren kan försäkra trovärdigheten i arbetet genom 

respondentvalidering, grundade data och triangulering. Respondentvalidering innebär att forskaren 

återkopplar till deltagarna i studien med data som har producerats för att deltagarna ska få möjlighet 
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att förbättra eller förändra data (Denscombe 2016:411). I mitt arbete skickade jag ut de 

transkriberade intervjuerna till deltagarna som efter min förfrågan sagt att de ville ta del av den 

intervju som personen deltagit i. Intervjupersonen fick därmed möjlighet att förtydliga eller ändra 

något som de sagt som annars skulle kunnat vara felaktigt. Grundade data innebär att forskaren 

genomför en djup och detaljerad granskning av det empiriska materialet (Denscombe 2016:411). I 

mitt arbete har jag analyserat ett fåtal intervjuer som har rika beskrivningar. Genom en 

hermeneutiskt ansats och tematisk analys har jag sedan kunnat analysera intervjumaterialet på en 

detaljerad nivå. Detta har möjliggjort en djupare förståelse av det empiriska materialet. 

Triangulering innebär att forskaren använder sig av kontrasterade datakällor och genom dessa tar 

stöd för att försäkra att forskningen är ”på rätt spår” (Denscombe 2016:411) Under arbetets gång 

har jag gjort detta genom att sätta mina data i relation till tidigare forskning samt teori och på så 

sätt stöttat upp min analys. 

Pålitlighet handlar i kvalitativ forskning om att forskaren på ett tydligt och reflexivt sätt ska 

redogöra för vilka beslut och vägval forskaren har tagit arbetet (Denscombe 2016:411). Genom att 

jag redogjort för uppsatsens analysprocess, olika metodologiska och teoretiska val, studiens 

intervjuguide och på ett tydligt sätt använd mig av citat i analysen har jag försökt skapa transparens 

och tydlighet i studien.  

I kvalitativa studier där forskaren använder sig av lite empiri i form av ett fåtal 

intervjupersoner behöver forskaren använda ett annat angreppssätt vad gäller överförbarhet än vad 

som vanligtvis görs i forskning med ett större empiriskt material (Denscombe 2016:413). Istället 

för att ställa frågan hur sannolikt det är att resultatet skulle bli samma vid en likadan studie blir 

frågan istället i hur stor utsträckning skulle informationen i studien kunna återfinnas i ett liknande 

sammanhang (Denscombe 2016:413). Även Bryman (2018:468) skriver om överförbarhet och 

refererar till Lincoln och Guba (1985) som menar att genom rika beskrivningar av empirin skapar 

detta en möjlighet att för läsaren att avgöra i vilken utsträckning resultatet kan tänkas vara 

överförbart till en annan miljö. Då flera av familjehemsföräldrarnas resonemang oberoende av 

varandra återkom i liknande ordalag, kan tänkas att resonemangen även skulle göra detta bland 

andra familjehemsföräldrar, vilket innebär att informationen skulle kunna vara överförbar. Denna 

information har jag genom rika beskrivningar i analysen väglett läsaren i.  

Vetenskapsrådets etiska förhållningssätt 
För att bedriva forskning behöver forskaren förhålla sig etisk i sitt arbete. Vetenskapsrådet är en 

statlig myndighet som skrivit om fyra etiska huvudprinciper för forskning vilka är samtyckekravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa ses inte som absolut täckande för att 

försäkra ett etiskt väl genomfört forskningsarbete utan utgör riktlinjer och syftar till att vägleda 

forskaren i sitt etiska förhållningssätt. Således är det forskaren som har ansvaret för att forskningen 

genomförs etiskt och bör därför beakta fler etiska aspekter som påverkar i förhållande till den 

enskilda studien. De etiska huvudprinciperna syftar vidare till att skapa etiska normer i förhållandet 

mellan forskare och intervjuperson (Vetenskapsrådet 1990:5-6). 

Samtyckeskravet handlar om att inhämta samtycke från de personer som deltar i studien 

(Vetenskapsrådet 1990:9). För att inhämta samtycke inför denna studie skickade jag ut en 

samtyckesblankett till intervjupersonen att skriva under innan intervjutillfället. Den andra riktlinjen 

är Informationskravet som innebär att uppgiftslämnaren ska vara väl medveten om studiens syfte, 

under vilka villkor hen är med i studien, hur de insamlande uppgifterna kommer användas samt att 
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personen kan avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet 1990:7). Denna information förmedlades i 

förfrågan av medverkan i studien samt muntligt innan intervjuerna startade. Konfidentialitetskravet 

handlar om att materialet som deltagarna i studien lämnar ska handskas med försiktighet i syfte att 

inga obehöriga ska kunna ta del av det (Vetenskapsrådet 1990:12). I studien läggs en särskild vikt 

vid att inte på något sätt avslöja intervjupersonerna då detta kan få konsekvenser för 

intervjupersonerna själva men också barnen som de berättar om. Sexualitet är ett privat ämne vilket 

medför vikten av en särskild försiktighet med materialet som intervjupersonerna delger i 

intervjuerna. Därför har intervjuerna spelats in med flygplansläge på telefonen samt inte överförts 

till något transkriberingsprogram på nätet. Jag har även valt att skriva om vissa specifika 

beskrivningar i som intervjupersonerna delgett för att ingen i efterhand ska kunna känna ingen sig 

eller på något sätt avslöjas.  Efter slutförd uppsats kommer även all data som kan härledas till 

intervjupersonerna att raderas, något som väl går i linje med den fjärde också sista riktlinjen från 

Vetenskapsrådet som är nyttjandekravet. Denna riktlinje innebär att det inhämtade materialet inte ska 

användas till annat än forskning (Vetenskapsrådet 1990:14), något som har beaktats under arbetets 

gång. 

Etik- och metodöverväganden 

Studiens vetenskapsfilosofiska ansats är hermeneutisk och socialkonstruktivistisk. För att uppfylla 

syftet med studien är metodvalet en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie och analysmetoden 

jag använt är tematisk analys. Att använda semistrukturerade intervjuer medförde att 

intervjupersonerna fick vara medstyrande under intervjuerna. Urvalets består av fyra 

intervjupersoner, vilket är en relativt liten mängt. Detta kan innebära metodologiska problem då 

det kan vara svårare att uppnå mättnad i materialet vid ett litet antal intervjuer. Dock pågick 

intervjuerna i denna studie mellan 60 till 75 minuter vilket möjliggjorde ett djup i empirin. 

Tematisering av materialet pågick parallellt med intervjuerna och efter fyra intervjuer upplevde jag 

att det fanns så väl beskrivna berättelser att materialet var rikt på information, trots det lilla antalet 

intervjuer. Då uppsatsen heller inte syftar till att jämföra eller spegla variation bland 

intervjupersonerna passade också ett mindre urval, något som Bryman (2018:508) skriver om. 

Kunskap som produceras i en intervju är kontextuell och konstrueras genom interaktion 

mellan intervjupersonen och den som intervjuar (Kvale och Brinkmann 2014:35). Dessa personer 

påverkar varandra vilket innebär att om intervjun genomförs med en annan intervjuare blir 

interaktionen annorlunda, vilket därmed kan skapa en annan typ av kunskap (Kvale och Brinkmann 

2014:49). Detta kan kritiseras metodologiskt då studien inte går att upprepa med förväntan att 

skapa samma typ av kunskap. Dock är detta inte syftet med kvalitativa intervjuer då själva 

förutsättningarna för dem är att forskaren är medskapare av kunskapen. Enligt Kvale Brinkmann 

präglas en intervju av en ojämn maktfördelning mellan intervjupersonen och intervjuaren. 

Forskaren står ensam att tolka empirin vilket innebär att denne får makt att beskriva vad 

intervjupersonen menade under intervjutillfället (Kavle och Brinkmann 2014:52). För att förhålla 

mig till denna maktaspekt valde jag att skicka de transkriberade intervjuerna till intervjupersonerna 

för att de skulle få möjlighet att ändra eller förtydliga något som annars hade kunnat tolkas på ett 

felaktigt sätt. Att ge denna möjlighet kan förändra materialet utifrån att intervjupersonen 

exempelvis vill visa en politisk korrekthet som inte synts i det ursprungliga materialet. I min studie 

var det, trots förfrågan, ingen av intervjupersonerna som valde att ändra något vilket därför inte 

föranledde detta problem. 
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Sexualitet är ett ämne som kan anses känsligt eller tabubelagt, vilket jag har tagit hänsyn till i 

förberedelserna av intervjuerna samt under pågående intervjuer. I förarbetet med intervjuguiden 

förhöll jag mig till att inte formulera frågor som kunde tangera alltför känsliga ämnen. Något jag 

var lyhörd för var intervjupersonernas eventuella gränser under intervjutillfällena. Detta innebar att 

jag exempelvis inte ställde följdfrågor om jag märkte att personen blev obekväm eller 

avståndstagande till kopplat till en specifik fråga. Detta innebar en balansgång mellan att vara lyhörd 

inför intervjupersonen och eventuellt missa något som kan vara av värde. Dock upplevde jag inget 

större avståndstagande vilket medförde att jag kunde ställa de frågor jag kände var nödvändiga, 

även om jag i vissa fall formulerade mina följdfrågor med extra varsamhet. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras. Analysen tar sin utgångspunkt 

i frågeställningarna om de strategier och tankar som familjehemsföräldrar har till att samtala om 

sexualitet med det placerade barnet, vad familjehemsföräldrarna förmedlar i samtalen och på vilka 

sätt de förhåller sig till samtal om sexualitet och risker. Genom den tematiska analysen har några 

huvudteman framkommit: förståelser av det goda samtalet, skuld och gränssättning samt samtal 

om risker och risker i samtal. Dessa kommer att redogöras var för sig med ett antal underteman. 

Inledningsvis följer en kortare presentation av intervjupersonerna.  

 

Vanja är 53 år bor med sin man. De har varit familjehemsförälder sen sju år tillbaka och har idag 

tre placerade barn boende hos sig. 

 

Monika är 46 år och lever med sin man. Monika har varit familjehemsföräldrar i nio år och har i 

dagsläget ett placerat barn boende hos sig. 

 

Inger är 46 år och har varit familjehemsförälder i sex år. Hon lever med sin man och har fyra 

placerade barn boende hos sig. 

 

Ajda är 40 år och lever med sin man och har ett placerat barn boende hos sig. Ajda har varit 

familjehemsförälder i fyra år. 

Förståelser av det goda samtalet  
I detta avsnitt presenteras analysen av familjehemsföräldrarnas förståelse av det goda samtalet om 

sexualitet med de placerade barnen. Temat visar vad familjehemsföräldrarna beskrivit som 

underlättande, viktigt och bidragande till ett gott samtal om sexualitet. Detta presenteras i två olika 

underteman som behandlar underlättande strategier samt familjehemsföräldrarnas förhållningssätt 

i samtalen. 

Underlättande strategier, situationer och platser  

Samtal om sexualitet kan vara obekvämt, pinsamt eller känsligt för både barn och vuxna. Några 

familjehemsföräldrar beskriver sexualitet som ett tabubelagt ämne. Ajda menar att vuxna 

reproducerar tabun om sexualitet, att många föräldrar väljer att inte prata om ämnet och hoppas 

att det ska gå bra för barnen ändå. Monika beskriver att alla känner att sexualitet kan vara pinsamt 
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att prata om, men att hon egentligen inte tycker att det ska vara så. Ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv är många aspekter av sexualitet förlagt till en privat sfär och konstruerat som både 

känsligt och tabubelagt. På grund av detta använder några av familjehemsföräldrarna olika typer av 

strategier, situationer och platser för att närma sig ämnet och för att möjliggöra ett gott samtal. 

 Inger berättar i citatet nedan hur hon använder sig av en barn- och ungdomsbok för att 

samtala om sådant som anses vara känsligt som kroppens utseende och reaktioner. 

Jag har alltid gett mina barn Världens viktigaste bok.8 /…/ Då har vi läst den tillsammans och 

de har kunnat titta. Då har man kunnat fråga, vad tänker du om det? /…/ Boken handlar om 

dom där frågorna som du inte vill ställa till dina föräldrar. Allt från hur du ser ut, den här med 

stånd och utlösning och hur killar, då hur det är när man kan få det på nätterna och så. Då har 

de fått läsa lite själva och sen har vi pratat om det. Då blir det inte så att vi har satt oss ner runt 

köksbordet och (gör till rösten) ’jaha nu ska vi ha sexualundervisning idag’ (Inger). 

I citatet beskriver Inger att boken handlar om sådana frågor som barn inte vill ställa till sina 

föräldrar och att boken möjliggör känsliga samtal om sexualitet. Barnen har tittat i boken och i 

samband med det har Inger frågat vad de tycker om vad de har läst och sett, vilket har underlättat 

samtalen. Utifrån detta resonemang förstås att boken skapar en slags fokusförskjutning i samtalet, 

från barnets egna kropp till vad som visas och beskrivs i boken. Detta gör att samtalen om sexualitet 

blir mindre känsliga och personliga. Även Ajda uttrycker att hon brukar prata om sexualitet genom 

”att samlas kring någonting”. 

Jag gillar inte det här med att, nu ska vi sitta och prata om sexualitet. /…/ Inte så i mötesformer 

där man tittar någon i ansiktet och pratar om sex, utan att man liksom sitter i soffan och tittar 

på tv och säger någonting då. Inte riktat mot personen i fråga utan att man samtalas kring 

någonting. Jag märker också att barn när man tittar dom i ansiktet för att samtala då känner 

dom att dom måste prestera någonting tillbaka. Det bästa är att sitta bredvid varandra och 

prata (Ajda). 

Något som framträder i både Ajdas och Ingers resonemang är att de anser att samtal om sexualitet 

inte ska ske i ”mötesformer”. De menar att de hellre samtalar om ämnet genom att titta på tv eller 

i en bok. Detta blir strategier för att underlätta och närma sig samtal om sexualitet på ett lättsamt 

sätt. Ajda beskriver i citatet ovan att barn kan känna att de måste prestera något om den vuxna 

tittar på dem i samtal. Hon menar därför att det är bra om den vuxna inte tittar på barnet när de 

samtalar om sexualitet, utan att det är bättre att sitta bredvid varandra, exempelvis i soffan. Ur ett 

interaktionistiskt perspektiv sker samtalet som i ett framträdande där personerna i framträdandet 

genom att inte ha ögonkontakt ”räddar ansiktet” och exempelvis kan undvika att visa eventuell 

rodnad. Framträdandet innebär också en prestation för både den vuxna och barnet, vilket Ajda vill 

undvika (Jmf. Goffman 2014).  

Ajda beskriver vidare i intervjun att hon brukar prata om sexualitet med barnen genom det 

som visas på tv: n. Hon säger: ”oftast brukar jag ta det i samband med en film eller så, vad det gör 

med kroppen, varför man har behov av det eller så, men det är på ett mer romantiserat sätt”. 

 

 

8 Simonsson, N. (2012). Världens viktigaste bok: Om kroppen, känslor och sex. Stockholm: Ordfront. 
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Förutom att soffan framför tv:n är en bra plats, beskriver Ajda även att det som visas på tv:n kan 

användas för att prata om sexualitet, men att detta sker på ett romantiserat vis. Detta kan förstås 

genom att sexualitet som visas på tv ofta porträtteras genom kärlek. Ajda uttrycker vidare att 

förälskelse och kärlek är något som hon tycker är lätt att prata om i samtal om sexualitet. 

Eftersom sexualitet är konstruerat som något känsligt blir ämnet lättare att prata om när 

personerna i samtalet inte möts genom ögonkontakt. Att inte ha ögonkontakt är ett återkommande 

resonemang när Vanja och Inger beskriver bilen som en bra plats för samtal om sexualitet. Nedan 

följer två citat då de innehåller ett liknande resonemang om att inte ha ögonkontakt. Därefter följer 

en analys. 

Jag tror att bilen är ganska bra både för att man tittar inte på varann man sitter och tittar framåt 

och ja när man jobbar med ungdomar är det en väldigt bra plats /…/ Man sitter ju så mer 

inlåst i en liten bubbla. Det blir mindre känsligt för man tittar inte på varann (Vanja) 

Sitta i bilen är jättebra. /…/ Man sitter bredvid varann och har inte den ögonkontakten. Man 

kommer undan lite både som vuxen och barn. Man sitter lite på samma nivå och tonåringen 

kan inte rymma när det blir känsligt /…/ Man får liksom be dom lägga undan telefonen och 

så pratar vi och ingen kan gå. Man sitter på samma nivå och det är inte att man kan luta sig 

över i bilen (Inger). 

Att inte titta på varandra är centralt i både Vanjas och Ingers resonemang om samtal i bilen. Vanja 

och Inger beskriver likt Ajda att det är en fördel att inte titta på varandra i samtal om sexualitet. På 

detta sätt blir det mindre känsligt att prata om ämnet och Inger beskriver att både den vuxna och 

barnet ”kommer undan lite” när de inte har ögonkontakt. På grund av att sexualitet är konstruerat 

som något känsligt och privat kan det tolkas som att både den vuxna och barnet kommer undan 

från att fullt ut mötas i samtalet och det skapas ett slags kryphål i interaktionen. Genom att inte 

mötas undviker de att känna skam. Ämnet blir inte lika personligt vilket verkar bidra till möjligheten 

att skapa ett gott samtal. Vanja beskriver att personerna i bilen är ”inlåst i en liten bubbla”. Denna 

”bubbla” tolkar jag som bidragande till trygghet eftersom personerna är inlåsta och exempelvis inte 

behöver eller kan göra valet att gå, något som också Inger beskriver i citatet. Inger menar också att 

i bilen sitter passagerarna på samma nivå och ingen av dem kan luta sig över den andra. Detta tolkar 

jag som att maktbalansen mellan familjehemsföräldern och barnet blir jämnare, vilket är en fördel 

i samtal med barnet. 

Familjehemsföräldrarna förhåller sig till ämnet sexualitet som något känsligt. Därför 

använder de underlättande strategier, situationer och platser som bilen, soffan, boken och tv:n för 

att möjliggöra goda samtal om sexualitet. Därmed undviker de att barnen, men även de själva, ska 

”tappa ansiktet” (Jmf Goffman 2014) och känna skam. 
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Att vara en tillgänglig, öppen och pratbar vuxen 

Alla familjehemsföräldrar beskriver sig själva som personer som kan prata om det mesta. De 

betonar alla vikten av att visa öppenhet i relationen till de placerade barnen för att de ska våga och 

vilja prata om sådant som berör sexualitet. Vanja beskriver att det är främjande för samtal om 

sexualitet om familjehemsföräldern vill och känner engagemang till att samtala om ämnet. I citatet 

nedan beskriver Inger vikten av att bjuda in barnet till samtal, att förmedla att barnet kan prata med 

den vuxna och att relationen är viktig. 

Det är viktigt att vara en pratbar vuxen, att kunna möta dem och bjuda in om de har frågor 

eller funderingar. De ska veta vart de kan vända sig. /…/ Det är jätteviktigt att som 

familjehemsförälder jobba på relationen och där är det jag som familjehemsförälder som äger 

ansvaret (Inger). 

Knutagård (2016:15) skriver att om vi inom det sociala arbetet vill att människor ska berätta om 

sin sexualitet måste vi förmedla en vilja och önskan om att finnas där och lyssna. I Ingers roll som 

familjehemsförälder är detta något hon beaktar och hon menar att det är viktigt att vara en 

”pratbar” vuxen samt att hon bär ansvaret för hennes och det placerade barnets relation. Även 

Ajda beskriver hur den vuxna måste förmedla till barnet att det är okej att prata om sexualitet, 

särskilt om det har hänt något som tynger barnet. På det sättet menar hon att det blir lättare att 

hjälpa och stötta barnet. Utifrån ett systemperspektiv kan relationen mellan det placerade barnet 

och familjehemsföräldern ses som ett mesosystem (jmf. Payne 2015). När den vuxna skapar en 

trygg och öppen relation inom mesosystemet kan familjehemsföräldern och barnet nå varandras 

mikrosystem och den vuxna kan då lättare hjälpa och påverka barnet (jmf. Payne 2015). Detta blir 

en förutsättning för att barnet ska vilja dela med sig om sina funderingar. 

Även Monika pratar om vikten av att ha en bra relation och visa öppenhet inför att samtala 

om sexualitet. Hon beskriver att hon i relationen till det placerade barnet vill framhålla att hon 

tycker att det är okej med olika sexuella läggningar. Monika beskriver i följande citat ett samtal med 

en placerad tjej. 

Som jag har frågat henne (gör till rösten): har du någon pojkvän nu? Näe svarade hon. Flickvän 

då? Sa jag, just för att inte sätta tabu på det… Att om du hellre väljer det, sa jag (skratt). Så att 

liksom ge en öppning att vi är okej år båda håll. Man behöver inte göra det svårare än så, att 

man är öppen. Och jag tror att det är ganska viktigt (Monika). 

Monika vill förmedla en öppenhet som hon beskriver ”åt båda håll” för att visa att hon tycker det 

är okej med olika sexuella läggningar. Utifrån Simon och Gagnons teori om sexuella script (2003) 

vill Monika visa en öppenhet inför barnets intrapsykiska script, det vill säga vad barnet har för egna 

sexuella preferenser. Å ena sidan tolkar jag det som att Monika tycker att det placerade barnet ska 

ha rätt till sitt intrapsykiska script oavsett sexuell läggning, å andra sidan tolkar jag det som att hon 

utgår från en heterosexuell norm i sättet hon uttrycker sig. Detta gör hon genom att i sin fråga utgå 

ifrån att den placerade tjejen är heterosexuell för att sedan lägga till ett alternativ i sin fråga ”Flickvän 

då? /…/ att om du hellre väljer det, sa jag”. Utifrån Rubins (1984) teori om en sexuell värdehierarki 

ses den heterosexuella praktiken som det rätta och normala medan den homosexuella praktiken ses 

som avvikande. Genom Rubins (1984) teori kan vi förstå att även om Monika vill förmedla en 

öppenhet, så presenteras homosexualiteten som det avvikande i jämförelse med den heterosexuella. 

Även Ajda beskriver att hon vill vara öppen inför olika sexuella läggningar. Hon berättar i 

citatet nedan hur hon resonerar kring olika sexuella läggningar i samtalet med barnen. Ajda 
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beskriver att familjehemsföräldern i relationen till det placerade barnet inte ska göra någon skillnad 

om barnet har en homosexuell eller heterosexuell läggning. 

Att man inte gör skillnad på det, även om man kanske jag menar det kan ju vara svårt om man 

aldrig kanske har varit nära en homosexuell relation. Det är ofta att man tror att det är 

annorlunda, varför skulle det vara annorlunda? Det är på samma sätt liksom. /…/ Där får 

man vara extra tydlig med barnet att det inte är något konstigt. Att man liksom får jobba med 

sina egna fördomar och sitt synsätt, man får vara försiktig. Har du aldrig levt i en homosexuell 

relation då ska du inte anta en massa (Ajda). 

Även Ajda vill visa en öppenhet inför barnets sexuella läggning och intrapsykiska script. Hon 

beskriver att hon är försiktig och får jobba med sina fördomar om homosexualitet. Hon menar att 

det kan vara ”svårt om man aldrig varit nära en homosexuell relation”. Jag förstår det som att Ajda 

tycker att det kan vara svårare att samtala om homosexualitet jämfört med heterosexualitet, då hon 

själv lever i en heterosexuell relation och tycker sig ha begränsad kunskap om hur det är att leva i 

en samkönad relation. För att skapa öppenhet i samtal om sexualitet och sexuell utsatthet med unga 

är det nödvändigt att vuxna reflekterar över sina egna föreställningar och fördomar om sexualitet 

(MUCF 2015), något som Ajda verkar göra. Dock framträder även här heterosexualiteten som 

norm och homosexualiteten som avvikande genom att Ajda resonerar kring att homosexualiteten 

ofta ses som annorlunda och att hon får jobba med sina fördomar. Helmius (2010:90) menar att 

barn tidigt socialiseras till att förstå heterosexualiteten som det normala. Jag tolkar det som att både 

Ajda och Monika är medvetna om att homosexualiteten kan ses som avvikande i samhället och att 

de därför försöker framhålla öppenhet inför olika sexuella läggningar, vilket visar på en på en viss 

progressivitet. De är dock båda påverkade av heteronormativiteten i sitt sätt att prata, men utifrån 

teorin om sexuella värdehierarkier (Jmf. Rubin 1984) tolkar jag det inte som att de själva anser att 

homosexualiteten tillhör den yttre cirkeln av en icke önskvärd sexualitet, eftersom de aktivt 

försöker visa en öppenhet till olika sexuella läggningar. 

Som nämnt tidigare betonar alla familjehemsföräldrar vikten av att vara öppna och 

tillgängliga för barnen i samtal om sexualitet. Något som har framkommit i intervjuerna är att detta 

till största del verkar gälla kvinnorna som är familjehemsföräldrar. Tre av fyra familjehemsföräldrar 

beskriver att det framförallt är de själva, och inte de män de lever med som pratar med de placerade 

barnen om sexualitet. Här finns alltså en genusskillnad i vem som samtalar om sexualitet med de 

placerade barnen. Monika beskriver att hennes man inte samtalar med barnen om sexualitet då han 

är ”lite mer tillbakadragen” samt att ”han är den roliga pappan” och tar andra diskussioner som är 

mer allmänna. Även Inger beskriver hur hennes man inte pratar om sexualitet med de placerade 

barnen och att han har svårt för det. Ajda menar att hon kan prata med både placerade tjejer och 

killar medan hon uttrycker att hennes man endast kan prata med killarna, men att detta inte sker i 

så stor utsträckning. Detta tolkar jag som att det endast är kvinnorna och inte männen som både 

tar ansvaret och anser att det är viktigt att samtala om sexualitet på ett öppet och tillgängligt sätt.  

Helmius (2010:89) skriver att det generellt är mamman i en familj som är den främsta 

sexualupplysaren och att detta präglar sexualupplysningen. Det anses i större utsträckning vara okej 

för kvinnor att samtala om sexualitet i upplysningssyfte, medan män som samtalar om ämnet kan 

ses med skepsis (Helmius 2010:89-90). Att det är framförallt är familjehemsföräldrarna som är 

kvinnor som samtalar om sexualitet kan tänkas påverka vilken riktning samtalen tar och därmed 

påverka de script som förmedlas till barnen (Jmf. Simon och Gagnon 2003). Inger beskriver bland 
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annat att det är extra lätt för henne att prata om sådant som hon relaterar till som kvinna, vilket 

kan tolkas som att det är svårare att prata om sådant som rör den manligt kodade kroppen. 

I familjehemsföräldrarnas resonemang om både underlättande strategier och om viljan att 

vara en ”pratbar” och öppen vuxen anser jag att det framkommer en stor omsorg gentemot barnen 

i deras vilja att möta dem och skapa ett gott samtal om sexualitet. Detta ansvar tycks dock vila på 

kvinnorna. 

Skuld och gränssättning 
I förra avsnittet presenterades olika delar av familjehemsföräldrarnas förståelse av det goda 

samtalet. I följande avsnitt analyseras föräldrarnas beskrivningar av svårare samtal om porr och 

samtycke. De teman som har framträtt i dessa samtal är skuld och gränssättning. Samtal om porr 

är omgärdat av skuld och i intervjuerna framträder en balans mellan olika gränser i samtal om 

ämnet. Samtycke relaterar till frågor om egna och andras gränser och hör även samman med 

familjehemsföräldrarnas förhållningssätt till samtal om porr. 

Porr  

I intervjuerna har alla familjehemsföräldrar tagit upp ämnet porr. Ämnet omgärdas av skuld och 

ses av alla familjehemsföräldrar som något problematiskt. De anser att porren inte representerar 

hur sex går till i verkligheten och att porr är viktigt att prata om. Familjehemsföräldrarna balanserar 

mellan att vilja förmedla alternativa sexuella script (Jmf. Simon och Gagnon 2003) till porren och 

en rädsla att skuldbelägga ungdomen. Inger beskriver i citatet nedan att porr är normaliserat bland 

ungdomar och att det inte är lätt att prata om ämnet, men att det är viktigt att göra det. 

Idag känns det som att det är normaliserat med all konstig sexualitet eller ja. Ehm alltså det här 

med porrfilmssexualitet kan jag känna ibland är normaliserad bland dagens ungdomar. /…/ 

Det är inte helt lätt att prata med barn som, framförallt om man får tonåringar placerade hos 

sig. Hur viktigt det är, vi måste prata om det samtidigt som vi inte får vara rädda att det tas på 

fel sätt heller, vilket det kan göra… Men hur viktigt det är att vi pratar med våra barn om det 

/…/ Och när grabbarna träffar tjejer så får dom en dos förmaningar emellanåt. Just att man 

ska tänka på att ett nej är ett nej och det som ni ser och hör på porrfilm, om det är så att ni 

tittar på det, att det inte är på riktig (Inger). 

Inger berättar att hon tycker att det är en ”konstig sexualitet” som porträtteras i porr och att killarna 

som är placerade hos henne får förmaningar att de ska tänka på att porr inte är på riktigt och att 

ett nej är ett nej. Enligt Rubins (1984:152) teori om en sexuell värdehierarki befinner sig den 

sexuella praktik som innehåller porr i den yttre cirkeln, vilket innebär att den betraktas som en icke 

önskvärd och avvikande sexuell praktik. Detta syns i Ingers resonemang om att porren är en 

”konstig sexualitet” som hon menar har blivit allt mer normaliserad bland ungdomar; en 

”porrfilmssexualitet”. Detta kan tolkas genom begreppet sexuella värdehierarkier som att hon 

tycker att porr, och konsumtion av den, är en icke önskvärd sexualitet för ungdomar. Detta kan 

vara en anledning till att hon tycker att porr inte är lätt att prata om då hon uttrycker att ”det kan 

tas på fel sätt”. Att Inger uttrycker att det kan tas på fel sätt tolkar jag som att hon menar att 

ungdomarna kan känna skuld och ta illa upp i samtalen. Senare i intervjun återkopplar jag till ämnet 

porr och frågar om Inger kan beskriva hur samtalen om porr varit. Hon beskriver då att hon endast 

har pratat om att porr inte är på riktigt och att ”man gör inte så med flickor egentligen”. Förutom 

detta verkar Inger inte har pratat om porr i någon större utsträckning. Detta kan förstås genom att 
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hon anser att det inte är lätt, att det kan tas på fel sätt samt att hon anser att konsumtionen av porr 

tillhör en icke önskvärd sexualitet bland ungdomar. Utifrån teorin om sexuella script blir unga 

genom det interpersonella scriptet påverkade av porren (Sørensen 2007 refererad i Berg 2009:45). 

Genom denna teori tolkar jag det som att Inger genom att säga att porren inte är verklig, att ”man 

gör inte så med tjejer egentligen” samt ett ”nej är ett nej” vill förmedla ett annat sexuellt script till 

ungdomarna än det som porren förmedlar. Det script hon vill förmedla innehåller samtycke (jmf. 

Att samtala om samtycke), medan det script som hon uttrycker att porren förmedlar inte innehåller 

samtycke. 

Även Ajda beskriver att porren inte representerar hur sex går till i verkligheten. Hon beskriver 

vidare hur porren är avvikande i form av att hon är negativt inställd till den. Ajda menar att mycket 

av ungdomars sexualitet tyvärr börjar med porr och att det är viktigt att prata om. Jag frågar om 

Ajda har erfarenhet av att prata om porr, och hon svarar: 

Nej, just eh, nej inte att dom har pratat om det och så /…/ Men det som kan bli jobbigt är att 

prata om porr utan att anklaga. Det som erbjuds är inte det som är. Och sen vill man ju gärna 

begränsa i viss mån, som det ser ut nu… det är mycket dumheter. /…/ Jag frågar dom inte 

om dom tittar på porr, man vill att de ska ha ett privatliv och integritet också. Just det här med 

att det kan finnas bra porr också, men för mig är det väldigt negativt laddat. /…/ För mig är 

det svårt för jag har så mycket fördomar och negativ inställning till det att det blir svårt. Jag 

skulle vilja att de inte tittade överhuvudtaget, det är inget som är möjligt, utan att det blir 

konstigt. /…/ Jag vill inte skambelägga det, sen också att dom gör något fult och dumt det vill 

man ju inte heller att dom ska känna. Men skolan måste ju in och prata om det mer allmänt 

också att det som pågår där pågår liksom inte i riktiga livet (Ajda).  

Att Ajda anser att porr är negativt är en anledning till att det blir svårt för henne att prata om ämnet 

med ungdomarna eftersom hon inte vill skam- eller skuldbelägga porrkonsumtionen. Å enda sidan 

kan det även i detta citat utifrån Rubins (1984) teori förstås som att porr är en icke önskvärd sexuell 

praktik, å andra sidan uttrycker Ajda att det kan ”finnas bra porr också”. Enligt Rubin (1984:152) 

återfinns vissa icke önskvärda sexuella praktiker närmre den godkända sexualiteten, jämfört med 

andra sexuella praktiker som återfinns längre bort från den godkända linjen. Rubin (1984:152) 

menar också att linjen mellan vad som anses vara en bra eller dålig sexuell praktik kan förflyttas 

med tiden. Jag förstår Ajdas resonemang som att viss typ av sexuell praktik som innehåller porr 

kan anses vara okej och alltså finnas inom den inre cirkeln av Rubins (1984) teori. Ajdas 

resonemang förstås dock som att hon anser att alla sexuella praktiker som innehåller porr är icke 

önskvärda bland ungdomar då hon uttrycker att hon skulle ”vilja att de inte tittade överhuvudtaget” 

och att hon skulle vilja ”begränsa” det. På grund av att Ajda har en negativ syn på porr, att hon 

menar att ”det finns mycket dumheter” samt för att hon är rädd att skuldbelägga barnen i samtal 

om ämnet blir det svårt för henne att samtala om ämnet och sätta de gränser hon pratar om. Hon 

uttrycker också att barnen ska kunna ha ett privatliv. 

Likt Ajda uttrycker Vanja att hon inte vill skuldbelägga ungdomarna i samtal om porr. Hon 

förmedlar att det är viktigt att prata om skillnaden mellan sexualitet och sexualitet som inkluderar 

hårdporr. Hon beskriver att den sexualitet som inkluderar porr måste få finnas men att den är svår 

att prata om utan att skuldbelägga barnet. Vanja berättar: 

Jag tycker att det är jätteviktigt att prata om skillnaden mellan sexualitet och, ren alltså det finns 

ju en ren porrhård. /…/ Och det är ju en sexualitet men det är svårare att prata väldigt positivt 

om den där porrhårdsdelen. Men det är också en del av sexualiteten, som man behöver prata 
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om och som behöver få finnas. /…/Jag tänker att man inte kan prata om porr bara som en 

nackdel eller liksom som fult heller, för att det finns här i världen. Däremot kan man prata om 

porrindustrin, men att bli kåt eller reagera på det kan ju aldrig laddas som något negativt. Så 

hur människorna behandlas i det, där kan man ju prata. Man kan ju på något sätt ändå försöka 

nyansera olika porrindustrier så att säga. Det finns ju dom som är bättre och sämre. /…/ Jag 

tycker naturligtvis det är tuffare att prata om ren porr. Det är lätt att man hamnar i att man 

skuldbelägger, för att jag själv inte riktigt står bakom hårdporrsindustrin om man säger. 

Samtidigt som man inte kan skuldbelägga eller säga att det är massa skit för då skuldbelägger 

jag ju barnet om den söker på hårdporr och känner att den blir kåt, då blir det ju också dens 

kåthet som jag värderar (Vanja). 

Vanja menar att det finns en risk att i samtal om porr skuldbelägga ungdomen som eventuellt kollar 

på den porr som hon tycker är problematisk. Hon ger uttryck för en balansgång mellan detta och 

en vilja att problematisera porren. Vanja beskriver att hon är kritisk till porrindustrin och hur 

människor behandlas i den men att ungdomen som tittar på porr inte ska skuldbeläggas eller ses 

som dålig. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att Vanja upplever att det är ”tuffare” 

att prata om porr med ungdomarna. Utifrån den sexuella värdehierarkin (Rubins 1984) tolkar jag 

Vanjas resonemang som att hon menar att en viss typ av porr (hårdporr) är avvikande och en icke 

önskvärd sexuell praktik, och återfinns i den yttre cirkeln, men att det också kan finnas ”bättre” 

porr som befinner sig i den inre cirkeln av accepterad sexualitet. Genom Vanjas perspektiv kan 

detta förstås som att hon menar att det är hårdporr som tillhör den yttre cirkeln av icke önskvärd 

sexuell praktik (Jmf. Rubin 1984) och att hon vill vara en motvikt till det sexuella script som 

hårdporren och vissa delar av porrindustrin förmedlar. 

Genom scriptteori (Simon och Gagnon 2003) kan alla familjehemsföräldrar sägas vilja 

påverka barnens sexuella script och vara en motvikt till det script som förmedlas genom porren. 

Detta tolkar jag som att de vill förmedla vad som anses vara ett sunt sexuellt script till de placerade 

ungdomarna. Inger berättar att hon i viss mån försöker begränsa ungdomarnas åtkomst av porr 

vilket är ett uttryck för att hon försöker vara en motvikt till och begränsa det sexuella script som 

porren förmedlar. Hon berättar: ”Dom har telefon men vi har vissa ord man inte kan söka på i vår 

router till exempel. Det finns ingen tillgång till porr här, men den finns ju ändå överallt. Det räcker 

ju med att du är på skolan eller slår över till surf på telefonen, då kommer man inte åt det.” Inger 

uttrycker att ungdomarna kan komma åt porr nästan vart som helst via sina telefoner, vilket förstås 

som att hon finner det svårt att vara en motvikt till det sexuella script som förmedlas genom porren. 

Det skapas en balansgång hos alla familjehemsföräldrar i viljan att vara en motvikt till det sexuella 

script som förmedlas i porren och en rädsla för att ungdomarnas intrapsykiska script ska 

skuldbeläggas när de samtalar om ämnet. Även om familjehemsföräldrarna anser att det är viktigt 

att prata om porr, så bidrar rädslan att skuldbelägga till att en del av familjehemsföräldrarna pratar 

mycket lite eller inte alls om porr med de placerade ungdomarna. 

Gränser och samtycke 

Att familjehemsföräldrarna samtalar med de placerade barnen om samtycke och gränser är 

genomgående i alla intervjuer. Temat framträder tydligt i empirin och i samtal om sexualitet är 

familjehemsföräldrarna särskilt angelägna att samtala med barnet om just detta ämne. 

Vanja beskriver att hon har pratat med barnen om hur en själv kan veta att en vill ha sex och 

hur en vet att en annan person vill. Hon har också samtalat om vikten av att personerna i en sexuell 

akt måste ”kolla av” med varandra så att det finns samtycke. Monika beskriver att hon har pratat 
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med barnen om att sex är ett samspel och att man ska göra allt med ”bägges vilja” och Ajda berättar 

att hon har berättat om samtyckeslagen för de placerade barnen. I citatet nedan berättar Ajda vidare 

om att det är viktigt att lära de placerade barnen om gränssättning och samtycke då vissa av dem 

inte fått lära sig om detta i sitt tidigare hem. 

Jag tror på att prata om det och just det här med att ingen får röra dig, bara när du vill. /…/ 

Det här är din kropp och ingen annan för göra något som du inte vill. Tyvärr kan det ju vara 

så att barn från destruktiva familjer aldrig har fått lära sig det, vilket ökar risken för att de blir 

utsatta för att dom inte har samma gränssättning. Och att dom inte vet vad som är okej och 

inte för att dom har varit utsatta innan/…/Jag tror att det är jätteviktigt att vi berättar, någon 

gång har någon sagt till mig att detta inte är okej och då vet dom (Ajda). 

Ajda beskriver att hon förmedlar till barnen att de inte ska göra något som de inte vill samt att 

många barn som kommer från destruktiva miljöer och själva blivit utsatta för övergrepp inte fått 

lära sig om gränssättning. Hon menar att dessa barn har en ökad risk för att bli utsatta för övergrepp 

och att det därför är viktigt att lära barnen om samtycke och gränser. Även Vanja beskriver att 

många placerade barn som hon har mött inte har fått lära sig om gränssättning och att de därför 

kan vara gränslösa i sitt sätt att vara. Därför menar Vanja att hon jobbar mycket med gränssättning 

med de placerade barnen och att samtycke är en del av det. Enligt Simon och Gagnons (2003:492) 

teori om sexuella script skapas en människas sexuella script genom den kontext personen befinner 

sig i. Familjehemsföräldrarna beskriver att många placerade barn som kommer från destruktiva 

miljöer inte har fått lära sig om gränssättning och samtycke. Därmed kan barnen ha ett sexuellt 

script som inte inkluderar detta. Jag förstår det som att familjehemsföräldrarna vill påverka barnens 

interpsykiska script och lära dem om samtycke för att skydda dem från övergrepp och för att de 

inte ska utsätta andra. Genom Rubins (1984) teori tolkar jag det som att sexuell praktik, för att vara 

accepterad och önskvärd, ska innehålla samtycke. 

Inger beskriver att hon pratar med både tjejer och killar om att de inte ska gå med på något 

sexuellt som de inte vill, men att hon i högre utsträckning lär tjejerna om ”stopp min kropp” och 

killarna om vad tjejerna menar när de säger nej eller stopp min kropp. Utifrån Ingers perspektiv 

kan det förstås som att hon tycker att det är viktigt att både tjejer och killar lär sig om samtycke 

men att tjejer i större utsträckning behöver lära sig skydda sin kropp och att killar behöver lära sig 

om andras gränser. Här finns en skillnad mellan att prata om samtycke med tjejer och killar. 

Gemzøe (2014:86) skriver om att det finns en genusdualism i samhället som betraktar kvinnor som 

passiva objekt, medan män betraktas som aktiva subjekt. Detta kan vara en bidragande faktor till 

varför Inger vill lära tjejer att förmedla sina gränser, medan killarna behöver lära sig att förstå andras 

gränser. Dock påverkar denna genusdualism killar och tjejers sexuella script i form av att killar i 

större utsträckning ses som förövare och tjejer som offer. Detta kan i sin tur leda till att tjejers 

sexuella script blir nära sammanbundet med sexuella risker, vilket kommer analyseras vidare i 

nästkommande avsnitt. 
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Samtal om risker och risker i samtal  
Temat risker har framträtt på olika sätt i intervjuerna. Risker framkommer som något 

familjehemsföräldrarna pratar om i samtal om sexualitet, men risker framkommer också som något 

som kan uppstå i samtal om sexualitet. Inledningsvis presenteras familjehemsföräldrarnas 

resonemang om att det finns risk för att skrämma barnen i samtal om sexualitet och faror. I den 

andra delen redogörs för familjehemsföräldrarnas uttryck för att det finns risk för att påverka 

barnen negativt i samtal om ursprungliga föräldrar. 

 

Skrämsel och sexualiteten som förbundet med fara 

I intervjumaterialet framkommer flera resonemang om samtal om sexualitet som berör risker och 

skrämsel. Å ena sidan pratar familjehemsföräldrarna om vikten av att samtala om sexualitet på ett 

positivt sätt, å andra sidan pratar de ofta om sexuella risker under intervjuerna. När jag frågar Inger 

vad hon tänker om att samtala om sexualitet på ett positivt sätt svarar hon: 

Men det måste man ju… och det försöker jag verkligen… att det är det finaste två människor 

kan dela om det är på lika villkor. Och det är ju det som är så viktigt att man inte ger med sig 

eller gör något mot någon annan så att det blir något fult. Ehm, något hemskt för då, alltså 

man berövar en annan människa så oerhört mycket och man förstör sexualiteten och gör den 

smutsig. Det som ska vara till så mycket glädje kan… och det räcker med en gång. /…/ Och 

samtidigt tycker jag att det är viktigt, med barnen, att inte skrämma. Det är en fin linje där. 

Man vill prata om det som är hemskt och det som kan gå fel men man vill inte skrämma och 

sen heller inte skuldbelägga sexuallusten. (Inger). 

Jag frågar om Inger tycker att det är svårt att balansera mellan detta i samtalen. Hon svarar: 

Ja. Som förälder hamnar man lite i det här… skrämselpropaganden. Lite… skrämmer jag dig 

tillräckligt så vågar du inte prova, men så är det ju inte (Inger). 

Hos Inger framkommer en vilja att förmedla till barnen att sexualitet är något positivt och att det 

är ”det finaste två människor kan dela”, men i intervjun övergår det snabbt till att handla om risker 

med sexualitet då hon börjar prata om att sexualiteten kan berövas. Inger beskriver att det i 

samtalen är viktigt att inte skrämma barnen, men att det är lätt att det blir ”skrämselpropaganda”. 

Ingers resonemang och sätt att prata om risker med sexualitet kan tolkas som att hon är mycket 

angelägen om att de placerade barnen inte ska utsättas för övergrepp och heller inte utsätta någon 

annan. Hon beskriver att som familjehemsförälder hamnar man lätt i skrämselpropagandan, vilket 

kan ses som att det placerade barnets sexualitet är nära sammanbunden med risker. Att prata om 

dessa risker kan ses som ett sätt att skydda barnen men Inger uttrycker också en att det är en ”fin 

linje” mellan att berätta om risker och att skrämma. 

Även Ajda beskriver risker och skrämsel samt resonerar kring samtal på ett positivt och 

negativt sätt. 

Men sen tänker jag att det tyvärr är mycket skrämsel. Jag försöker ändå vara positiv så att det 

inte blir skrämseltaktik när det kan gå illa. För det är ofta det man tänker att man inte vill att 

de ska bli utsatta för några övergrepp eller ofredanden. Men sen är ju sexualitet något fint, 

alltså det är naturligt men bara när det är på dina villkor. Det är något fint och något skönt när 

det är på dina villkor. Jag försöker balansera och inte bara skrika ut våldtäkt, våldtäkt, våldtäkt. 

/…/ Tyvärr finns det ett antagande om att dom kommer bli utsatta för något otrevligt. Jag 
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försöker ändå balansera min hjärna med det att, ibland är det ju mysigt men på något sätt att 

när det är mysigt så behöver man inte prata om det, men är det något som händer så vill jag ju 

veta det (Ajda). 

Likt Inger beskriver Ajda att hon försöker vara positiv i samtal om sexualitet, men resonemanget 

övergår även här till att handla om risker. En rimlig tolkning är att Ajda försöker balansera mellan 

att prata positivt om sexualitet och att prata om sexualitet och risker. Genom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan de placerade barnens sexualitet anses vara nära 

sammanbunden med allvarliga risker. Ajdas ambition om att förmedla en positiv bild av sex och 

sexualitet utmanas således av hennes syn på en sexuell verklighet som innehåller många risker för 

de placerade barnen. I intervjun beskriver även Ajda att hon tycker att vuxna inte ska ”pådyvla” 

risken med graviditet för mycket, då det går att åtgärda med exempelvis dagen efter piller, men att 

det snarare är viktigt att prata om andra typer av risker som att bli utsatt för sexuella kränkningar 

eller övergrepp. Detta tolkar jag som att Ajda ser större risker med exempelvis övergrepp än 

oönskade graviditeter. 

Både Inger och Ajda beskriver hur samtalen om sexualitet kan präglas av skrämsel till följd 

av deras vilja att förmedla vad som kan gå illa. Helmius (2010:88) menar att vuxnas 

sexualupplysning till barn ofta fokuserar på sexuella risker, då de tar den sexuella lusten förgiven. 

Hon menar att föräldrar förväntas skydda sina barn från sexuella faror och att utmaningen blir att 

inte endast konstruera sexualiteten som något negativt och farligt (Helmius 2010:68). Vuxna har 

ofta en syn på ungas sexualitet som något som behöver skyddas från övergrepp eftersom ungas 

sexualitet är förknippad med risker (Bywater och Jones 2007 refererad i Knutagård 2016:61). Detta 

är något som också syns när Vanja beskriver hur hon pratar med de placerade tjejerna om klädsel 

och vart de rör sig utomhus, något som hon beskriver att hon gör mer med tjejerna än med killarna. 

Bara den här hur du klär dig så kan man ofta få diskussioner om att, jag tycker att jag ska få 

klä mig hur jag vill och det får du, men man får också vara beredd på att få reaktioner på det, 

och vill man det? Ibland kanske man ska unna sig att skippa reaktioner. Om man bara kan göra 

det genom att klä sig annorlunda kan det vara ett sätt att vara rädd om sig själv. (Vanja). 

Jag frågar Vanja om hon menar i relation till att klä sig utmanande och om hon kan berätta vidare 

om dessa samtal. Hon svarar: 

Ja absolut. Dom diskussionerna har jag ju haft mer med tjejer än med killar. /…/ Jag tänker 

också på att man behöver skydda killarna när dom är ute, jag hämtar dom lika mycket som jag 

hämtar våra tjejer. Men visst är det så att man haft andra diskussioner med våra tjejer om det 

här med att gå i parken, klädsel och alltså att vara rädd om sig så att säga, vilket är helt sjukt 

men tyvärr nödvändigt. Det är sjukt att en kvinna ska behöva tänka på hur hon klär sig för att 

ingen annan ska utsätta henne liksom (Vanja). 

Vanja tycker att tjejer och killar behöver skyddas lika mycket när de är ute, dock beskriver hon att 

hon har haft andra diskussioner med tjejerna jämfört med killarna när det handlar om klädsel och 

att gå i parker. I citatet uttrycks en medvetenhet hos Vanja att det är anmärkningsvärt att tjejer 

uppmanas att klä sig annorlunda eller inte gå i parker, men hon uttrycker att det är nödvändigt och 

att tjejerna kan göra val i syfte att vara rädda om sig. Helmius (2010:89) skriver ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv att samhällen förhåller sig olika till ungdomars sexualitet men att 

vuxna ofta vill kontrollera och reglera den. Vanjas resonemang tolkas som att hon menar väl och 

är rädd om tjejerna och vill göra något för att minska risken för att de ska utsättas för något de inte 
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vill. Dock blir det ett sätt att uppmuntra tjejerna att anpassa sig vilket blir en form av kontroll. 

Helmius (2010:89) menar att tjejer traditionellt uppmärksammas på sexualitetens faror och risker 

och att samhället därtill inte lär dem att se sig själva som sexuella aktörer med en egen förmåga till 

lust, njutning och utforskande. Att Vanja uppmärksammar tjejerna på att deras kläder anses vara 

riskfyllda lägger ansvar på tjejen att anpassa sig efter ett samhälle där hon riskerar att bli utsatt för 

övergrepp. Knutagård (2016:64) menar att genom att tjejer ser ut på ett visst sätt håller samhället 

dem ansvariga för killars sexuella upphetsning. Denna ansvarsförskjutning riskerar enligt min 

mening att leda till att tjejer och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp får skuld för 

övergreppet, om de bär kläder som anses vara riskfyllda. Helmius (2010:89) menar att tjejer och 

killar fostras till olika syn på sin sexualitet vilket hänger ihop med Simon och Gagnons (2003) syn 

på att tjejer och killar fostras till olika sexuella script. Helmius (2010:89) menar att tjejer lär sig att 

deras sexualitet är förknippad med stora sexuella risker. Detta kan ses i relation till att Vanja pratar 

med de placerade tjejerna, och inte med killarna, om hur de klär sig eller vart de rör sig utomhus i 

syfte att vara rädda om sig. Detta görs med välvilja, men lär tjejerna att deras sexualitet är nära 

sammanbunden med risker. 

Negativa åsikter om ursprungliga föräldrar 

Alla familjehemsföräldrar uttrycker tankar om att det finns risker med att inför det placerade barnet 

uttrycka negativa åsikter om de ursprungliga föräldrarna. Monika berättar att hon ibland får lägga 

band på sina känslor i samtal eftersom hon kan känna en mycket stark ilska gentemot föräldrar 

som utsätter sina barn för övergrepp. Monika uttrycker: 

Alltså man blir så arg ibland så man undrar varför är inte föräldrarna omyndighetsförklarade. 

Det kan göra så fruktansvärda saker mot sina barn, och då samtidigt inte prata ner föräldern, 

lägga band på sina känslor och inte säga rakt ut din mamma eller pappa är dum i huvudet 

liksom. Där är det väldigt känsloladdat när man är familjehem (Monika). 

Citatet tolkar jag som att Monika, trots sin ilska, inte vill riskera att skada barnet genom att ”prata 

ner föräldern” framför barnet. Vanja uttrycker ett liknande resonemang som Monika. Vanja 

berättar om en placerad pojke som hon med stor sannolikhet tror hade utsatts för sexuella 

övergrepp. Hon ger uttryck för att vara extra varsam, inte försköna men heller inte endast värdera 

föräldern på ett negativt sätt för att inte skada barnets identitet. 

Jag tänker alltså att man kan inte försköna någon som gör det, samtidigt som man inte får 

värdera. Vi säger att det är föräldern som har gjort det, så är ju föräldern ändå någon som man 

ska ta till sig för att det är en del av att ta till sig sin egen identitet. Om man bara värderar 

föräldern utifrån handlingen då så påverkar det din egen utveckling av din identitet. Så där, 

inte att just frågan i sig, men jag går mer varsamt fram liksom när det är dom frågorna (Vanja). 

Helmius (2010:72) skriver att barnet i skapandet av sin identitet speglar sig i hur föräldern är och 

uttrycker sig. Enligt Vanjas resonemang påverkas barnets identitet negativt om föräldern endast 

värderas negativt. Samtidigt menar hon att man inte ska försköna någon som utsätter barnet. Vanja 

berättar också genomgående i intervjun om hur viktigt det är att förmedla till barnet att ingen får 

göra något mot barnet som hen inte vill. Vi kan förstå Vanjas tankar genom ett systemteoretiskt 

perspektiv. Utifrån denna teori är den ursprungliga familjen och den nya familjen två olika system 

som barnet tillhör. Familjen kan ses som ett mesosystem medan individen kan ses som ett 

mikrosystem (Payne 2015:244). Enligt Payne (2015:241-244) påverkar system varandra och de 
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individer som tillhör systemet. Den ursprungliga föräldern och barnet tillhör samma mesosystem 

och kritiseras en del av detta system, som är föräldern, kan det bli en indirekt kritik mot barnet. 

Enligt Vanja kan detta påverka barnet negativt eftersom barnets identitet (mikrosystemet) är en del 

av det större mesosystemet som kritiseras (Jmf. Payne 2015). 

Inger är en annan av intervjupersonerna som uttrycker svårigheter och risker i samtal om 

föräldrar och sexualitet. Hon berättar i intervjun att de placerade pojkarnas ursprungliga pappa har 

en dålig kvinnosyn och är homofobisk vilket Inger vill motverka hos pojkarna. 

Då liksom ska man undervisa pojkarna att pappa säger helt fel samtidigt som man inte ska säga 

att pappa är fel, vilket inte är helt lätt alla gånger. Då är det svårt att förklara för man vill ju 

egentligen säga till dom, ja som pappa säger eller så som pappa gör, så ska ni inte göra. Men 

det kan man ju inte fast man har ett levande exemplar framför sig, så man får vara väldigt 

försiktig i hur man lägger fram det. /…/ Ja för då stänger man alla vägar till kommunikation, 

då lyssnar dom inte. Man kan inte lyfta upp föräldrarna fast dom ibland kan tänkas vara 

praktexemplar att ha för hur man inte ska göra (Inger). 

Likt analysen ovan kan Ingers resonemang ses genom ett systemperspektiv då hon inte vill riskera 

att påverka barnet negativt genom att kritisera det system som barnet tillhör. I detta resonemang 

kan vi se en balansgång mellan att vilja säga att föräldern gör fel och en medvetenhet om att detta 

skulle kunna påverka barnet negativt.  Utifrån Simon och Gagnons (2003) teori om sexuella script 

ger Inger uttryck för att vilja påverka pojkarnas syn på sexualitet vilket kan ses som att hon vill 

påverka det interpersonella scriptet som pojkarna lärt sig av. Detta kan tolkas som att Inger vill 

vara en motvikt till det sexuella script som förmedlats i det ursprungliga hemmet. Det script som 

handlar om sexuell läggning och kvinnosyn, som kommer från pappan, stämmer inte överens med 

de sexuella script som finns i familjehemmet. Som jag tidigare beskrivit grundar sig ett barns syn 

på sexualitet i de förhållningssätt som internaliserats, primärt i hemmet, under individens uppväxt. 

Vad barnet socialiseras till att tänka är en ”normal” sexualitet beror bland annat på de 

familjeförhållanden (system) som barnet befunnit sig i (Helmius 2010:89). Simon och Gagnon 

(2003:492) menar att en människas sexuella script skapas i den kontext som hen befinner sig i. 

Familjens internaliserade förhållningsätt blir därför en del av barnets sexuella script. Samtidigt som 

Inger vill påverka pojkarna till ett nytt sätt att tänka uttrycker hon en ovilja till att säga att deras 

pappa ”är fel”. Likt Vanja kan även Ingers och Monikas oro förstås utifrån att de inte vill parata 

illa om en del av de familjesystem (mesosystem) som barnen tillhör och därmed riskera att påverka 

barnet negativt. Inger beskriver att barnen skulle sluta lyssna på henne om hon framförde kritik 

om pappan, vilket kan tolkas som att hon då inte skulle nå fram med den information hon vill för 

att påverka pojkarnas sexuella script. 

Familjehemsföräldrarna vill nå fram till barnen för att hjälpa dem på olika sätt och en tolkning 

är att en balansgång uppstår till följd av att deras hjälp och omsorg ibland innebär kritik mot 

barnens ursprungliga föräldrar, vilket kan påverka barnen negativt. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats var att genom kvalitativa intervjuer skapa en bild av 

familjehemsföräldrars förhållningssätt till och förståelse av att samtala om sexualitet med det 

placerade barnet. Studiens tre frågeställningar var: Vilka strategier och tankar har 

familjehemsföräldrar till att samtala om sexualitet med det placerade barnet? Vad förmedlar 

familjehemsföräldrar i samtal om sexualitet med det placerade barnet? På vilka sätt förhåller sig 

familjehemsföräldrar till samtal om sexualitet och risker med det placerade barnet? Nedan följer en 

sammanfattning av analysen och dess slutsatser. Studiens frågeställningar löper genom 

sammanfattningen och disponeras i formen av ett görande – att förmedla, förhålla och balansera. 

Därefter diskuteras uppsatsens resultat i relation till teori, tidigare forskning, metod och slutligen 

implikationer för det sociala arbetet. 

Förmedla öppenhet och vikten av samtycke 
I relationen till de placerade barnen ger familjehemsföräldrarna uttryck för att vilja förmedla 

öppenhet och tillgänglighet i samtal om sexualitet. De vill att barnen ska veta vart de kan vända sig 

och Inger beskriver att hon vill vara en ”pratbar” vuxen. Ajda menar att en öppenhet kring samtal 

om sexualitet leder till att hon lättare kan stötta barnet i relation till ämnet. En tolkning är att 

familjehemsföräldrarna vill skapa en öppenhet och tillgänglighet inom mesosystemet för att lättare 

kunna nå barnets mikrosystem (jmf. Payne). I relation till barnet vill några familjehemsföräldrar 

förmedla öppenhet till olika sexuella läggningar. Genom Simon och Gagnons (2003) teori om 

sexuella script förstås familjehemsföräldrarnas resonemang som att de vill visa öppenhet för de 

placerade barnens intrapsykiska script, vilken inkluderar barnets sexuella läggning. 

Familjehemsföräldrarna uttrycker en medvetenhet om att andra sexuella läggningar än den 

heterosexuella kan ses som avvikande i samhället vilket följer Rubins (1984) teori om sexuella 

värdehierarkier. I och med denna medvetenhet vill familjehemsföräldrarna aktivt visa en öppenhet 

till olika sexuella läggningar. Därmed kan deras syn på homosexualitet, till skillnad från teorin om 

sexuella värdehierarkier (Rubin 1984) anses tillhöra den inre cirkeln av accepterad sexuell praktik. 

Dock framkommer en tydlig heterosexuell norm som familjehemsföräldrarna förhåller sig till i sitt 

sätt att visa öppenhet för olika sexuella läggningar. Detta tolkas som att de har påverkats av den 

heteronormativa samhällsnormen (jmf. Helmius 2010:90). 

I samtalen om sexualitet är familjehemsföräldrarna särskilt angelägna om att förmedla och 

lära barnen om samtycke och gränser. Några familjehemsföräldrar beskriver att en del barn inte 

fått lära sig om det i sina ursprungliga hem och genom detta förstår jag deras angelägenhet att lära 

barnen om samtycke och gränser. Utifrån scriptteori (Simon och Gagnons 2003) vill 

familjehemsföräldrarna att kunskap om samtycke och gränser ska ingå i barnets egna sexuella script, 

för att de på så sätt ska skyddas från att bli utsatta för övergrepp eller att själva utsätta andra. Hos 

en av familjehemsföräldrarna framkommer resonemang om att det skiljer sig mellan hur hon 

samtalar med tjejer och killar om samtycke och gränser. Familjehemsföräldern lär tjejerna i högre 

utsträckning om ”stopp min kropp” samt om gränser, medan killarna i högre utsträckning får lära 

sig att förstå tjejers gränser. Detta kan tänkas påverka de ungas sexuella script, då killar i högre 

utsträckning ses som förövare medan tjejer ses som offer vars sexualitet är nära sammanbunden 

med risker.  
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Att förhålla sig till sexualitet som ett känsligt ämne 

Alla familjehemsföräldrar beskriver sig själva som öppna personer som kan prata om det mesta 

och de uttrycker alla att det är viktigt att prata om sexualitet. Ämnet kan dock anses vara känsligt 

och i familjehemsföräldrarnas vilja att prata om sexualitet med de placerade barnen använder de 

olika underlättande strategier. Detta gör de för att skapa ett gott samtal och på så sätt nå fram till 

barnen. Några familjehemsföräldrar beskriver att samtalet inte ska ske i ”mötesformer” utan att det 

bör ske genom att samlas på ett annat sätt som inte liknar ett möte. Utifrån ett interaktionistiskt 

(Jmf. Goffman 2014) perspektiv kan familjehemsföräldrarna och barnen genom att samlas kring 

boken, tv:n, i bilen eller i soffan undkomma en del av det känsliga i ämnet och därmed lättare kunna 

samtala om sexualitet, utan att ”tappa ansiktet” och känna skam. Det som beskrivs som 

underlättande med boken och tv:n är att personerna kan prata om vad det läser eller tittar på i 

relation till sexualitetsämnet, samt att personerna inte har ögonkontakt. Det som framförallt 

beskrivs som underlättande med bilen och soffan är att det inte finns ögonkontakt och att 

personerna sitter bredvid varandra. Dessa strategier bidrar till att samtal om sexualitet blir mindre 

känsligt, vilket underlättar för både barnet och den vuxna.  

Balansgång i samtal om sexualitet 

I intervjumaterialet framkommer ofta motstridiga tankar som skapar en balansgång mellan olika 

sätt att förhålla sig i samtal om sexualitet med de placerade barnen. Denna balansgång uppstår i 

samtal om porr, om de ursprungliga föräldrarna samt i samtal om sexuella risker. Nedan diskuterar 

jag denna balansgång i relation till alla tre av studiens frågeställningar. 

Alla familjehemsföräldrar uttrycker att porr är viktigt att prata om och att de vill förmedla att 

porr inte representerar hur sex går till i verkligheten. Genom scriptteori (Simon och Gagnon 2003) 

förstås att de vill förmedla ett annat sexuellt script än det som förmedlas genom porren. De 

uttrycker att de inte vill skam- eller skuldbelägga barnet i samtal om porr, något som de menar är 

svårt att undvika. Det skapas en balansgång mellan viljan att förmedla något annat än det som visas 

i porren och rädslan för att skam- eller skuldbelägga barnets sexualitet. Detta medför ett 

förhållningssätt som leder till att vissa familjehemsföräldrar pratar lite eller inte alls om porr med 

de placerade barnen. Hur familjehemsföräldrarna förhåller sig till porr som inkluderad eller 

exkluderad inom den accepterade sexuella praktiken skiljer sig mellan familjehemsföräldrarna. Min 

tolkning är att några av dem anser att porr som sexuell praktik inte ska ses som en avvikande och 

icke önskvärd (jmf. Rubin 1984). De ger istället uttryck för att det är porrindustrin eller en viss typ 

av porr som ska befinna sig i den yttre cirkeln av icke önskvärd sexuell praktik (jmf. Rubin 1984). 

Dock är alla familjehemsföräldrar på olika sätt kritiska till porren och inför barnen ville de vara en 

motvikt till den porr de anser är problematisk. Utifrån detta är en rimlig tolkning att de vill förmedla 

vad de anser vara ett sunt sexuellt script. 

Viljan att förmedla en positiv inställning i samtal om sexualitet framkommer i 

intervjumaterialet. Å ena sidan pratar familjehemsföräldrarna om vikten av att samtala om sexualitet 

på ett positivt sätt, å andra sidan pratar de ofta om sexuella risker under intervjuerna. Några 

familjehemsföräldrar uttrycker att de måste balansera mellan att samtala om sexualitet på ett positivt 

sätt och samtidigt förmedla de faror som är sammanbundna med sexualitet och därmed riskera att 

skrämma barnet. En av familjehemsföräldrarna beskriver att det är lätt att hamna i 

”skrämselpropaganda” i samtal om sexualitet och risker. Genom att samtala om risker vill de skydda 

barnen från att de ska utsättas för något som de inte vill eller att de ska utsätta någon annan. Detta 
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tolkas som att de förhåller sig till de placerade barnens sexualitet som nära sammanbunden med 

risker. Denna tolkning är lika giltig avseende resonemanget om att vissa placerade barn inte har fått 

lära sig om gränser och samtycke i sina ursprungliga hem. En familjehemsförälder pratar i större 

utsträckning med tjejerna om sexuella risker, jämfört med killarna, i form av hur de klär sig eller 

vart de rör sig utomhus. Detta görs med medvetenhet om att det är anmärkningsvärt att tjejer 

förväntas anpassa sig till sådant, men det beskrivs som nödvändigt att beakta för att ”vara rädd om 

sig”. Detta kan leda till att tjejer förknippar sin sexualitet med risker något som kan tänkas bidra 

till, som Helmius (2010:89) menar, att tjejer inte får lära sig att se sig själva som sexuella aktörer 

med egen förmåga till lust och njutning. 

En balansgång skapas även när familjehemsföräldrarna vill förmedla andra sexuella script än 

vad som har funnits i barnets ursprungliga hem. Familjehemsföräldrarna vill nå fram till barnen för 

att hjälpa dem på olika sätt, men de uttrycker en ambivalens till det faktum att deras hjälp och 

omsorg kan innebära kritik mot barnens ursprungliga föräldrar vilket de menar kan påverka barnen 

negativt. Detta tolkas genom systemperspektivet där de olika familjerna ses som mesosystem som 

genom barnet (mikrosystem) påverkar varandra (Jmf. Payne). Även i detta sammanhang vill 

familjehemsföräldrarna påverka barnens sexuella script och i detta fall förmedla ett annat sexuellt 

script än det som har förmedlats från de ursprungliga föräldrarna.  

Teoridiskussion 

I detta avsnitt kommer jag diskutera studiens teoretiska ramverk i relation till analysen. Genom att 

analysera familjehemsföräldrarnas beskrivningar genom socialkonstruktivism, scriptteori, 

systemperspektiv samt genom teorin om sexuella värdehierarkier har större förståelse skapats för 

familjehemsföräldrarnas tankar och förhållningssätt till att samtala om sexualitet med de placerade 

barnen. 

Socialkonstruktivismen har bidragit till en övergripande förståelse för empirin i form av att 

analysen tagit utgångspunkt i sexualitet som en social konstruktion. Genom detta perspektiv har 

jag kunnat se bortom vad familjehemsföräldrarna har beskrivit i form av hur de konstruerar och 

förhållit sig till samtal om sexualitet med de placerade barnen. Socialkonstruktivismen kommer 

samman väl med teorin om sexuella script samt teorin om sexuella värdehierarkier i form av att 

dessa utgår från en konstruktivistisk syn på sexualiteten. Simon och Gagnons (2003) teori om 

sexuella script har framförallt varit användbar i analysen av familjehemsföräldrarnas vilja att 

påverka barnens sexuella script samt i analysen av vad barnets sexuella script påverkas av. 

Familjehemsföräldrarna har bland annat velat vara en motvikt till det sexuella script som porren 

visar samt påverka det script som barnen lärt sig i sitt ursprungliga hem. I analysen har denna teori 

väl kunnat sammanlänkas med Rubins (1984) sexuella värdehierarkier. Genom de sexuella 

värdehierarkierna har olika sexuella script analyserats som önskvärda eller icke önskvärda, däribland 

porr och olika sexuella läggningar. Rubins teori publicerades 1984 och mycket har förändrats 

gällande vad samhället anser vara en normal och avvikande sexuell praktik, vilket jag har förhållit 

mig till i analysen. Detta har visat sig i hur familjehemsföräldrarna förhöll sig till porr och andra 

sexuella läggningar än den heterosexuella. Jag har tolkat det som att familjehemsföräldrarna 

positionerar dessa på ett annat sätt jämfört med hur de positioneras i Rubins ursprungliga cirkel av 

vad som anses vara normala och avvikande sexuella praktiker. Trots teorins många år på nacken 

har den dock varit mycket användbar för att teoretisk förstå hur olika sexuella praktiker kan ses 

som normala eller avvikande och hur familjehemsföräldrarna förhållit sig till detta. 
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Till skillnad från det övriga teoretiska ramverket har systemperspektivet inte kommit samman till 

en helhet på samma sätt som de andra valda teorierna har gjort. Systemperspektivet har möjliggjort 

en annan typ av analys, än teorierna som explicit fokuserat på sexualitet, vilket i min mening har 

haft en kompletterande effekt på min teoretiska analys. Systemperspektivet har bidragit med att 

rikta ljus mot de olika familjerna som barnet tillhör och hur dessa är sammanlänkade system som 

påverkar barnet och som genom barnet påverkar varandra. Genom systemperspektivet har jag 

kunnat analysera hur familjehemsföräldrarna förhåller sig till detta i samtal om sexualitet. 

Perspektivet har bidragit till analys av familjehemsföräldrarnas resonemang om hur barnet kan 

påverkas genom att tillhöra olika familjesystem. Kritik som har riktats mot systemperspektivet är 

att det inte finns några givna regler om vad som utgör ett visst system. Var systemet är avgränsat 

är alltså inte självklart utan definieras av vilken del i systemet som analyseras (Sohlberg och Sohlberg 

2013:216, Payne 2015:244). Genom att jag inte använt mig av systemperspektivet för att analysera 

några större system med komplexa samband, anser jag att det inte varit ett problem att definiera 

systemen på det sätt jag gjort i analysen. 

Något som det fullt ut inte funnits utrymme till inom det teoretiska ramverket är att analysera 

platsens och situationens betydelse för samtal om sexualitet mellan familjehemsförälder och 

placerat barn. Socialkonstruktivismen liksom scriptteorins interaktionistiska ansats kunde till viss 

del användas för att bidra med teoretisk analys av detta fenomen. Dessvärre fann jag ingen passande 

teori som tog fasta på just platsens och situationens betydelse för känsliga samtal mellan människor.  

Platsen och situationen framkom som mycket centrala i familjehemsföräldrarnas förståelse av 

samtal om sexualitet med de placerade barnen. Jag menar därför att det finns ett behov av att 

utveckla en teoretisk förståelse för detta, vilket jag kommer diskutera vidare i avsnittet om 

implikationer för socialt arbete som forskning och praktik. 

Studien i ljuset av tidigare forskning 

I sökprocessen av den tidigare forskningen framkom att studier om samtal om sexualitet mellan 

förälder och barn eller familjehemsförälder och placerat barn till största del handlar om sexuellt 

överförbara infektioner, oönskade graviditeter och preventivmedelsanvändning. Dessa är viktiga 

ämnen att samtala om men de är långt ifrån de enda ämnena inom sexualitetsområdet. Att det finns 

mycket begränsad forskning om samtal som berör andra delar av sexualitetsämnet ledde till en 

undran över hur familjehemsföräldrar förhåller sig till samtal om sexualitet som inkluderar mer än 

vad den tidigare forskningen fokuserat på. Ämnen som inte togs upp i den tidigare forskningen om 

samtal om sexualitet, som tydligt framträdande i mitt resultat var porr, gränser och samtycke samt 

risker i samtal om sexualitet. 

I den tidigare forskningen fann jag att öppenhet, icke-dömande hållning och ett positivt 

förhållningssätt var främjande faktorer för samtal om sexualitet mellan barn och förälder. 

Öppenhet i relationen och i samtal var något som familjehemsföräldrarna i denna studie också 

menade var en viktig komponent och något som möjliggjorde ett gott samtal. Att det därtill bör 

finnas vilja till att samtala om sexualitet framkommer både i den tidigare forskningen och i denna 

studie som främjande för samtal om sexualitet. Något som också visade sig vara främjande i den 

tidigare forskningen var att media kunde fungera som en katalysator för samtal om STI:er mellan 

barn och förälder. När barnen såg program som belyste STI:er ställde de frågor till sina föräldrar, 

vilket ledde till vidare samtal (Davis, Gahagan och George 2013). Detta kan liknas med att några 

familjehemsföräldrar i min studie använde tv:n eller en bok för att samtala om sexualitet med 
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barnen. Även här kan alltså olika informationskällor fungera som en katalysator som möjliggör 

samtal om sexualitetsämnet. Den tidigare forskningen visade också att humor hade en främjande 

effekt i samtal om säkrare sex mellan familjehemsförälder och placerad ungdom. Humorn bidrog 

till att ungdomen upplevde att svåra ämnen kändes lättare att prata om samt att ämnet blev mindre 

genant. Jag anser att humorn kan liknas vid en strategi för att göra sexualitetsämnet mindre känsligt, 

vilket kan jämföras med att familjehemsföräldrarna i min studie användande sig av underlättande 

strategier exempelvis tv:n eller boken. 

Både i den min studie och i den tidigare forskningen framkom att det var vanligare att 

mammor samtalade om sexualitet med barnen jämfört med pappor. En anledning till detta kan 

bland annat vara att de könsstereotypa normerna om vad män och kvinnor förväntas göra och inte 

i en familj, vilket sträcker sig över nationsgränser och genomsyrar hela samhällen. 

En av familjehemsföräldrarna i min studie beskrev att hon tyckte att det kunde vara svårt att samtala 

om homosexualitet då hon upplevde sig ha fördomar samt levde i en heterosexuell relation själv. 

Detta kan liknas vid den tidigare forskningen som presenterade att det var ett vanligt hinder för 

samtal om sexualitet om familjehemsföräldern upplevde sig olik jämfört med ungdomen bland 

annat vad gäller sexuell läggning. Detta kan bero på den heteronormativitet som råder i samhället, 

vilket gör att många människor är mer vana att förhålla sig till heterosexualitet jämfört med andra 

sexuella läggningar. I den tidigare forskningen från USA framkom att religion eller trosuppfattning 

kunde vara hindrande för samtal om sexualitet mellan barn och förälder. I min studie var det till 

skillnad från detta inga av familjehemsföräldrarna som beskrev att deras eventuella religion eller 

trosuppfattning skulle påverka samtalen om sexualitet med de placerade barnen. Att religion eller 

tro aldrig kom på tal i min studie, men visade sig vara av betydelse i den tidigare forskningen kan 

bero på att det finns tydliga skillnader mellan Sverige och USA, där Sverige är att betrakta som 

sekulärt i högre utsträckning. Det skulle också kunna bero på att familjehemsföräldrarna aktivt 

valde att inte prata om sin religion. Något som också framkom som hindrande för samtal i den 

tidigare forskningen var föräldrarnas osäkerhet inför att prata om sexualitet med barnen. Även 

detta ställer jag i kontrast till min studie där ingen av familjehemsföräldrarna uttryckte någon större 

osäkerhet inför att samtala om sexualitet med de placerade barnen. Att detta inte framkom i min 

studie kan bero på att urvalet blev sådant att det endast inkluderade familjehemsföräldrar som var 

intresserade av ämnet, något som diskuteras vidare i metoddiskussionen. 

Den tidigare forskningen visade att ungdomar som var eller tidigare varit placerade hade en 

ökad risk för att utsättas för sexuellt överförbara infektioner. De var också i större utsträckning 

inblandade i transaktionella sexuella relationer samt hade ökad sannolikhet att erfara flera 

graviditeter vid en ung ålder, jämfört med andra ungdomar. Forskningen visade också att individer 

i samhällets barn- och ungdomsvård tog större sexuella risker och hade en ökad risk för oönskade 

graviditeter jämfört med andra ungdomar. I min studie har jag inte undersökt vilka sexuella risker 

placerade barn möter jämfört med andra barn. Däremot har andra aspekter som relaterar till risker, 

än den som har framträtt i den tidigare forskningen, framkommit i min studie. Detta handlar om 

aspekter såsom porrkonsumtion, samtycke och ursprungliga föräldrar. Detta beror på att fokus i 

min studie har inkluderat fler aspekter av ämnet sexualitet än vad den tidigare forskningen gjort. 

Den tidigare forskningen om samtal om sexualitet har nästan uteslutande handlat om 

preventivmedelsanvändning, oönskade graviditeter och STI:er. Resultatet i min studie visade att 

utifrån familjehemsföräldrarna resonemang finns det även andra typer av viktiga sexualitetsämnen 

och perspektiv att beakta i samtal om sexualitet.  
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Metoddiskussion 

Att intervjupersonerna själva fick ta kontakt vid intresse av att medverka i studien kan tänkas vara 

en anledning till att alla intervjupersoner fann att sexualitet är viktigt att samtala om. På grund av 

detta tror jag att familjehemsföräldrarna i denna studie är mer intresserade av ämnet och finner det 

viktigt att tala om, i jämförelse med många andra familjehemsföräldrar. Detta skulle kunna innebära 

att de personer som jag har intervjuat i större utsträckning än andra pratar med de placerade barnen 

om sexualitet, vilket oundvikligt påverkar resultatet. Att det var uteslutande kvinnor som hörde av 

sig för att delta i studien har säkerligen också påverkat resultatet. Att det endast var kvinnor finner 

jag anmärkningsvärt och det kan bero på, som Helmius (2010:89) menar, att det framförallt är 

kvinnor som dominerar sexualupplysningen i samhället både som mammor, lärare och på 

ungdomsmottagningar och att det därtill inte är lika accepterat för män att samtala om sexualitet i 

ett upplysande syfte. Detta kan vara en anledning till att uteslutande kvinnor hörde av sig för att 

delta i studien. På grund av det lilla urvalet och en homogen grupp kan resultatet därför inte anses 

vara representativt för familjehemsföräldrar som grupp. 

Det metodologiska valet att inte träffa intervjupersonerna beror på det rådande läget med 

Covid-19. Att genomföra intervjuer i ett reellt möte med intervjupersonerna hade dock i en annan 

samhällssituation varit att föredra eftersom digitala intervjuer och telefonintervjuer för med sig en 

del nackdelar. Exempelvis blir det svårare att läsa av icke-språklig kommunikation vilken kan vara 

viktig i förståelsen av intervjupersonen. Detta kan ha påverkat sättet intervjuerna utspelade sig. 

Något som var en fördel med att inte träffa intervjupersonerna var att deras geografiska placering 

i landet inte var ett hinder för att genomföra intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014:190) skriver 

att människor har lättare att prata om känsliga ämnen via datorstödda intervjuer, vilket jag menar 

är en fördel för uppsatsen, då ämnet kan vara känsligt att prata om för många. 

Det metodvalet inte möjliggjort är att ta del av hur de placerade barnens perspektiv relaterat 

till studiens frågeställningar. Jag har inte haft möjlighet att intervjua de placerade barnen om deras 

syn på hur familjehemsföräldrarna pratar om sexualitet. 

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
I denna studie framkom att platsen och situationen var av stor betydelse i familjehemsföräldrarnas 

förståelse och förhållningssätt till samtal om sexualitet med de placerade barnen. Tyvärr saknade 

jag en enhetlig teoribildning för att analysera platsens och situationens betydelse för samtalen. Det 

sociala arbetet handlar till stora delar om mötet med människor och inkluderar ofta samtal av både 

allvarlig och känslig karaktär. Att därför arbeta fram en teoribildning för att bättre kunna förstå 

platsens och situationens betydelse för känsliga samtal skulle inom det sociala arbetet kunna bidra 

med en fördjupad förståelse för hur vi lättare kan nå och samarbeta med människor vi dagligen 

möter. 

I en svensk kontext saknas det såväl kvalitativ som kvantitativ forskning om samtal om 

sexualitet inom familjehem. Med tanke på att den tidigare forskningen visat att barn som inkluderas 

i samhällets barn- och ungdomsvård riskerar att utsättas för sexuella risker är det av särskild vikt 

att familjehemsföräldrar och socialarbetare har kunskap för att samtala om sexualitetsämnet. En 

större forskningsstudie med större antal deltagare för att undersöka hur familjehemsföräldrar som 

grupp förhåller sig till samtal om sexualitet med placerade barn hade därför varit av intresse. Som 

presenterat har den tidigare forskningen främst fokuserat på preventivmedel, oönskade graviditeter 

samt STI:er och därför skulle det vara av intresse att även vidga forskningen för att beakta fler 
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aspekter och perspektiv av sexualitetsämnet. Att familjehemsföräldrarna i denna studie bland annat 

beskrev svårigheter och en balansgång i samtal om porr samt i sexualitet och risker är något som 

det sociala arbetet skulle kunna beakta och använda i utbildningar om sexualitet.  

Den sociala utsattheten som finns bland placerade barn inkluderar den sexuella hälsan. För 

att det sociala arbetet ska kunna ta tillvara dessa barns rätt och trygghet i samhället är vuxnas 

kunskap om sexualitet samt deras vilja att vara tillgängliga för samtal av stor vikt. 
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BILAGA 1 – INTERVJUFÖRFRÅGAN 
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Förfrågan om deltagande i studie 

 

Hej!  

Elin heter jag och är socionomstudent. Jag skriver mitt examensarbete vid Centrum för socialt 

arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Uppsatsen handlar om 

familjehemsföräldrars tankar, upplevelser och förståelse av samtal om sex och sexualitet med det 

placerade barnet. Familjehem har en viktig roll för barnet gällande detta ämne och därför är det 

betydelsefullt för mig att ta del av ditt perspektiv. Du tillfrågas därför om du vill delta i denna 

studie genom en intervju.  

Intervjun beräknas ta 45–60 min och deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst 

utan särskild förklaring avbrytas. Intervjufrågorna kommer vara öppna och tanken är att intervjun 

kan anta formen av ett samtal och kommer därför att vara relativt fri till formen. Samtycke 

kommer att inhämtas från samtliga intervjupersoner och alla intervjuer kommer ske via Skype, 

Zoom, telefon eller liknande. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min handledare kommer åt 

det under arbetets gång. Slutligen kommer de inspelade intervjuerna att transkriberas och 

presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna.  

 

Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig! 

Uppsala 2020-04-05 

Med vänliga hälsningar 

Elin Lindholm 

e-post: lindholm.elins@gmail.com 

Socionomstudent 

Handledare: Linn Egeberg Holmgren, FD 

e-post: linn.egeberg.holmgren@soc.uu.se 

  

mailto:linn.egeberg.holmgren@soc.uu.se
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BILAGA 2 – SAMTYCKESBLANKETT 

 

 

 

 

INFORMANTERNAS FÖRSÄKRAN OM SAMTYCKE  

   -  Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min 

medverkan i studien innebär   

   -  Jag kan självständigt bestämma över min deltagande vilket också 

innebär att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan 

motivering   

   -  Jag ger mitt samtycke till att studenterna, och inga andra personer, 

endast får använda materialet till uppsatsen 

 Ort:.................................................................................... 

 Datum:.............................................................................. 

 Underskrift:............................................................................................. 

 Namnförtydligande:  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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE 

Att informera om innan intervjun 

✓ Beskriv återigen kort syftet med intervjun. 

✓ Materialet kommer användas på ett sådant sätt att det inte går att härleda till personen. 

✓ Samtycke till att jag spelar in. 

✓ Du kan avbyta närsomhelst eller hoppa över frågor om du skulle vilja. 

o Vi kommer ju prata om sexualitet och jag tänkte därför att jag kan berätta vad jag tänker på när 
jag säger sexualitet. 

o Har du några frågor innan vi börjar? 

Möjliga bakgrundsfrågor 
o Hur länge har du varit familjehemsförälder? 

o Hur gammal är du? 

o Hur ser din familj ut? 

o Berätta hur det kommer sig att du blev familjehemsförälder? 

Upplevelser 
o Vad tänker du på när du hör ordet sexualitet? 

o Hur känner du kring att samtala om sexualitet i största allmänhet? 

o Om du tänker tillbaka på din egen uppväxt pratade du med någon eller några vuxna om 
sexualitet, och minns du hur du upplevde det? (Tror du att dessa erfarenheter har påverkat din 
nuvarande roll på något sätt?) 

o När har samtal om sexualitet uppkommit mellan familjehemsförälder och placerat barn? 

o Berätta gärna om hur samtalen varit och vad de handlat om 

o Har du haft samtal om sexualitet med både placerade tjejer och killar, berätta! 

o Har du upplevt att samtalen tagit olika karaktär beroende på kön, sexuell läggning, etnicitet eller 
något annat du tänker på? 

Rollen som familjehemsförälder 
o På vilka sätt tror du att barnet blivit påverkat av samtalen om sexualitet? 

o Hur ser du på din roll som familjehemsförälder i relation till att samtala om sex/sexualitet och 
relationer med barnet? 

o Upplever du att du nått ut med det du vill i samtalen? 

Tankar och känslor 
o Finns det något kring sexualitet som du tycker är svårt, tabubelagt eller skamligt att prata med 

barnet om? 

o Finns det något kring sexualitet som du tycker känns lätt eller positivt att prata om? 

(Beroende på vad personen tagit upp kan jag ställa frågor om upplevelser av positivt laddade samtal 
och negativt laddade samtal om sexualitet). 
o Ex ”Du har berättat om … har ni någon gång haft samtal om/vad tänker du om att samtala om 

exempelvis samtycke, lust, eller kroppskännedom på ett positivt sätt?” Eller ”Du har berättat 
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om… har du några erfarenheter av/vad tänker du om att samtala med barnet om exempelvis 
jobbiga sexuella erfarenheter, sexuellt överförbara infektioner eller oönskade graviditeter?” 

o Många tidigare studier fokuserar på samtal om oönskade graviditeter, sexuellt överförbara 
infektioner och oönskade graviditeter, vad tänker du kring samtal om dessa ämnen? 

o Vad tänker du kring positivt laddade samtal om andra ämnen som berör sexualitet som 
exempelvis samtycke, kroppskännedom eller lust. 

o Vad tror du kan främja samtal om sexualitet mellan familjehemsförälder och barn?  

o Vad tänker du kan hindra samtal om sexualitet mellan familjehemsförälder och placerat barn? 

~ ¤ ~ 
 

o Finns det något som du känner att jag missat eller något du skulle vilja tillägga? 

 
Tacka för intervjun, stäng av inspelningen och fråga hur personen upplevde intervjun. 
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BILAGA 4 – RUBINS SEXUELLA VÄRDEHIERARKIER 

 

(Rubin 1984) 
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