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Abstract  
Många äldre personer har sexuella behov och är sexuellt aktiva, men trots detta finns det en 

allmän föreställning om att sexualiteten avtar med stigande ålder. För äldre personer som 

befinner sig i ett omsorgsbehov är sexuella uttryck och behov något som ofta förbises inom 

äldreomsorgen. Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals attityder och 

förhållningsätt till äldres sexualitet. Det empiriska materialet har inhämtats dels genom en 

fokusgruppsintervju med fem vårdpersonal verksamma inom äldreomsorgen och dels genom 

en enkätundersökning riktad till vårdpersonal på särskilda boenden för äldre. Resultaten visar 

att äldre har sexuella behov men att behoven oftast uppenbarar sig i andra typer av uttryck 

eller känslor. Personalens inställning och äldres demenssjukdomar visade sig vara avgörande 

faktorer som begränsar äldres utrymme till sin sexualitet. Resultaten visar även att lyhördhet 

och att finnas i närheten blev viktiga strategier för att hantera och bemöta äldres sexuella 

behov men att det föreligger en bristande kunskap och ett behov av ökad kompetens och 

vägledning gällande dessa frågor. 

 

Nyckelord: Attityder, sexualitet, äldreboende 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord  

Jag vill tacka mina informanter som deltagit i fokusgruppen, som tagit sig tid och berättat 

deras erfarenheter om äldres sexualitet. Jag vill också tacka all vårdpersonal som medverkat i 

enkätundersökningen. Utan Er hade den här uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. Jag vill 

även tacka min handledare Majen Espvall, som genom dialoger i form av feedback och 

diskussion givit mig konstruktiv kritik och hjälpt mig att utforma uppsatsen.  

Ett varmt tack till Er alla!  

 

Cecilia Vistrand  

Östersund, november 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning  
 
 

1 Inledning ............................................................................................................. 1 

    1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................... 2 

 

2 Tidigare forskning .............................................................................................................. 3 

     2.1 Personalens påverkan ........................................................................................ 3 

     2.2 Kognitiva sjukdomar ........................................................................................ 5 

     2.3 Kunskap och utbildning ..................................................................................... 6 

     2.4 Sammanfattning ............................................................................................... 8 

 

3 Teoretiska perspektiv ........................................................................................................ 9 

 

4 Metod ................................................................................................................................. 12 

     4.1 Val av forskningsansats ................................................................................... 12 

     4.2 Enkätundersökning ......................................................................................... 12 

            4.2.1 Enkätundersökningens urvalsprocess och genomförande ............................. 13 

            4.2.2 Bearbetning och analys av enkätundersökningen ........................................ 14 

     4.3 Fokusgruppsintervjun ..................................................................................... 14 

            4.3.1 Fokusgruppsintervjuns urvalsprocess och genomförande ............................. 15 

            4.3.2 Bearbetning och analys av fokusgruppsintervjun ........................................ 15 

     4.4 Sökningar efter vetenskapliga artiklar ................................................................ 17 

     4.5 Förförståelse .................................................................................................. 18 

     4.6 Etiska överväganden ....................................................................................... 18 

 

5 Resultat och analys ........................................................................................... 20 

     5.1 Sexuella handlingar ........................................................................................ 20 

     5.2 Äldres sexualitet från vårdpersonals synvinkel .................................................... 21 

     5.3 Graden av kunskap ......................................................................................... 23 

     5.4 Det sexuella behovet och dess uttryck  ............................................................... 24 

     5.5 Sexualitetens utrymme – möjligheter och begränsningar ....................................... 28 

     5.6 Arbetsstrategier och förhållningssätt ................................................................. 32 

 

6 Diskussion ........................................................................................................ 36 

     6.1 Begränsningar, generaliserbarhet och framtida forskning ...................................... 38 

 

Referenser ............................................................................................................ 40 



 
 

Bilaga 1. Förfrågan om enkätundersökning ..................................................................... i 

Bilaga 2. Enkät .......................................................................................................... ii 

Bilaga 3. Informationsbrev .......................................................................................... v 

Bilaga 4. Samtyckesbrev ............................................................................................ vi 

Bilaga 5. Upplägg fokusgrupp ................................................................................... vii 

 

  

 



1 
 

1 Inledning  
 

Det sexuella behovet är något grundläggande hos människan och lika naturligt som att vi äter 

och sover. Men trots detta har sex och samliv historiskt sett varit förknippad med tabu, regler 

och fördömanden, något som formats genom filosofiska och religiösa idéer. Tanken om att 

sex endast är till för fortplantning var länge en dominerad uppfattning. Detta synsätt har 

allteftersom omprövats och i västvärlden har attityden till sex förändrats och är numera något 

som diskuteras mer öppet (Beckman, 2015). 

Dock lever föreställningar kvar om att sex endast berör vissa grupper av människor – de unga 

och reproduktiva. Trots att forskning visar att många äldre personer har sexuella behov och är 

sexuellt aktiva, frodas föreställningar om äldre personer som asexuella och att glöden dör och 

lusten försvinner efter att vi uppnått en viss ålder (Beckman, 2015; Rämgård, 2010).  

I Sverige har organisationen RFSU kommit att betyda mycket för upplysningen om sex och 

samlevnad. Organisationen arbetar för människors rätt till sin sexualitet och kampen att 

synliggöra och betrakta sexualiteten som en naturlig del av livet (RFSU, 2017). Generellt 

finns det en öppenhet och tillgång till informationsmaterial, kunskapsförmedling och 

rådgivning gällande sex och samlevnad, men för personer som uppnått en högre ålder saknas 

ofta information om behovet av närhet, känslor och intimitet. Äldre personers sexualitet 

behöver synliggöras och det finns behov av ökad kunskap och kompetens, både på ett 

individuellt och samhälleligt plan (Hansson, 2011). 

Den allmänna inställningen och den bristande kunskapen om äldres sexualitet blir särskilt 

påtagligt för de personer som är i ett omsorgsbehov, i synnerhet för de som bor på ett 

äldreboende, även kallat särskilt boende.1 Äldreboenden ska betraktas och hanteras som de 

äldres hem. Men i och med att olika personalgrupper är knuta till boendet som arbetsplats, 

tenderar äldreboenden att uppfattas mer som en offentlig miljö, vilket begränsar äldres 

utrymme till sexualitet och intimitet. Relationerna mellan personal och de äldre på ett 

äldreboende är ofta avgörande för de äldres utrymme till kroppslig integritet. Hur dessa 

                                                           
1 Individuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Boende tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse 

tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd 

(Socialstyrelsen, 2017). 
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relationer utvecklar sig är givetvis ofta påverkade av samhällets attityder och inställningar till 

äldres sexuella behov. Det västerländska samhället idealiserar i mångt och mycket den friska 

och självständiga individen, som kan ta ansvar över sitt liv och sin egen kropp. För äldre som 

befinner sig i ett omsorgsbehov handlar detta dock mindre om rätten till att själv bestämma 

över sin kropp och sin ålderdom, utan mer om att bli gammal på det sätt som samhället och 

den rådande kulturen finner lämplig. Äldre människor som befinner sig i ett omsorgsbehov 

tillhör en grupp i samhället där resten av befolkningen inte vill vara – de är gamla, sjuka och 

sköra, långt bort från sexuella behov (Rämgård, 2010).  

Vårdpersonal på äldreboenden ställs dagligen inför situationer med sexuella inslag, speciellt 

undersköterskor som arbetar nära äldre personer i intima omsorgssituationer (ibid.). Enligt lag 

ska äldreomsorgen värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet 

(Socialstyrelsen, 2011). Trots detta är sexualiteten för äldre personer i ett omvårdnadsbehov 

fortfarande ett känsligt ämne och svårhanterligt för många vårdgivare (Mahieu & Gastmans, 

2012). Forskningen på området är också ytterst begränsad (Beckman, 2015; Hansson, 2011; 

Rämgård, 2010). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vårdpersonals attityder och förhållningsätt till äldres 

sexualitet. 

 

➢ Vilka kunskaper har vårdpersonal om äldres sexualitet? 

 

➢ Vilka föreställningar och attityder har vårdpersonal till äldres sexuella behov?  

➢ Hur beskriver vårdpersonal äldres utrymme till sexualitet när de bor på ett särskilt 

boende? 

 

➢ Vilka strategier har vårdpersonal för att bemöta och hantera äldres sexuella uttryck i sitt 

arbete? 
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2 Tidigare forskning  
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är av relevans för frågorna som studeras i 

denna uppsats. Det handlar om vårdpersonals påverkan för äldres utrymme till sin sexualitet, 

kognitiva sjukdomar samt vikten av kunskap och utbildning i frågor som rör äldres sexualitet. 

Kapitlet avrundas med en sammanfattande del. 

Personer som bor på särskilda boenden bär alla med sig olika anledningar till varför de inte 

längre bor kvar hem, men det som förenar dem är behovet av andra människor för att klara sin 

dagliga livsföring. Vårdpersonal som arbetar på särskilda boenden har därmed en stor 

påverkan över hur de äldres vardag och liv formas, därför inleds kapitlet med att belysa just 

detta. Vidare presenteras sexualitet i samband med kognitiva sjukdomar. Även fast tonvikten i 

denna uppsats inte ligger vid demenssjuka äldre i den bemärkelsen anser jag ändå att detta 

område är av vikt. Detta då många av de äldre som bor på äldreboende idag har en 

demenssjukdom men också utifrån forskning som visar att demenssjukdomar är ett 

återkommande inslag där attityder och förhållningsätt till äldres sexualitet tycks förändras och 

ta en annan form när personer har en kognitiv nedsättning. Kunskap och utbildning är ett 

annat återkommande inslag i forskningen som rör äldre och sexualitet. De tre områdena går 

hand i hand och flätas samman genom att personalens förhållningsätt och inställning utgör 

grunden för hur äldres sexualitet, oavsett sjukdomsbild, hanteras och bemöts och där kunskap 

och utbildning blir en viktig del i arbetet för att främja äldres sexuella behov.  

 

2.1 Personalens påverkan 

I en forskningsöversikt från Storbritannien undersökte Bauer, Haesler och Fetherstonhaugh 

(2016) äldres erfarenheter gällande vårdpersonals erkännande av deras sexualitet och om 

dessa aspekter införlivas inom äldreomsorgen. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

involverades i översikten som visar att äldres utrymme till sexualitet är beroende av 

vårdpersonalens inställning i dessa frågor. Studien visar att det finns en negativ inställning 

bland vårdpersonal och ett ointresse att hantera dessa frågor, något som också bidrar till att 

diskussioner om äldres sexualitet hämmas. Författarna menar att det krävs en annan 

inställning från vårdpersonalens sida och efterfrågar andra typer av strategier så att äldres 

sexualitet kan diskuteras, utan att de äldre ska känna obehag och ångest. Att äldreomsorgen 
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genomsyras av en negativ attityd och inställning till äldres sexualitet är även något som 

Aizenberg, Weizman och Barak (2002) framhåller i sin studie som genomfördes på ett 

vårdhem i Tel-Aviv i Israel. Studiens syfte var att undersöka attityder kring hur sexualitet 

hanteras på vårdhem för äldre personer, där 31 äldre personer som bodde på vårdhemmet 

intervjuades och fick svara på en rad frågor i ämnet. Majoriteten av intervjupersonerna 

efterfrågade en mer positiv attityd och en mer öppen diskussion rörande sexuella frågor. De 

efterfrågade även medicinsk rådgivning och behandling för sexuell dysfunktion. Både Bauer 

et al. (2016) och Aizenberg et al. (2002) menar att den allmänna negativa attityden och 

inställningen till äldres sexualitet speglar av sig i utförandet av vårdinsatser.  

Negativa attityder och motstånd bekräftas även i Bouman, Arcelus och Benbow (2007) studie. 

Här visar en enkätstudie bland vårdbiträden, sjuksköterskor och chefer verksamma på 

vårdhem och inom motsvarigheten för hemtjänst i Nottingham, Storbritannien att 

sjuksköterskor inom vårdhem var mer negativa och restriktiva än sjuksköterskor inom 

hemtjänsten. Chefer inom samtliga vårdhem var mer positiva och tillåtande än sjuksköterskor 

och vårdbiträden. Studien visar också att livserfarenhet spelar in hur tolerant vårdpersonalen 

var till äldres sexualitet. Yngre personer var mer restriktiva än vårdpersonal med lång 

erfarenhet inom äldreomsorgen. Även Mahieu, Van Elssen och Gastmans (2011) 

litteraturöversikt från Nederländerna, som undersöker sjuksköterskor inom äldreomsorgen, 

visar på en konservativ attityd till äldres sexualitet. Intressant är här att notera att äldres 

utrymme till sin sexualitet visade sig vara beroende av personalens egen bekvämlighet med 

frågor som rör sexualitet. Det vill säga, mycket talar för att personalens inställning och attityd 

påverkar äldres möjlighet till sexualitet (Bouman et al., 2007; Mahieu et al., 2011).  

Darnaud, Sirvain, Igier och Taiton (2013) visar att äldres sexualitet ignoreras och är 

förknippat med tabu. Studien bygger på en enkätundersökning från Nederländerna, avsedd att 

besvaras av studenter med inriktning mot sjukvård och deras erfarenheter från sin första 

praktikperiod. Studien bekräftar att studenterna uppmärksammat ett sexuellt behov men att 

sexualitet förbjuds inom vårdhem för äldre. Författarna menar att vårdpersonal tenderar att 

betrakta äldre som sjuka och förbiser andra dimensioner av intimitet, där äldre kan uttrycka 

och släcka grundläggande behov av närhet. Dock visar studien att det finns en vilja från 

studenternas sida att kunna hantera sexuella uttryck på ett värdigt sätt, vilket kan tolkas som 

att inställningarna är på väg att förändras (ibid.).    

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Igier,+V./$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Taiton,+M./$N?accountid=12495
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2.2 Kognitiva sjukdomar 

Något som varit återkommande gällande forskning om äldre och sexualitet har varit 

komplexiteten när äldre har någon typ av kognitiv nedsättning. Di Napoli, Breland och Allen 

(2013) studie från USA, undersöker vårdpersonals kunskapsnivå och attityder om äldres 

sexualitet när de har en demenssjukdom. En enkätundersökning och tre fokusgrupper följt av 

utbildningstillfällen rörande demenssjukdomar användes som insamlingsmetod. Studien visar 

på positiva attityder till neutrala sexuella handlingar, det vill säga om de överensstämmer med 

traditionella normer. Deltagarnas attityder var exempelvis mer negativa när sexuella 

interaktioner uppstod mellan två personer av samma kön. Gällande kunskapsnivån visar 

studien att det finns ett behov av mer utbildning och effektiva insatser för att balansera de 

äldres säkerhet och autonomi.  

Begränsad respekt för den enskildes autonomi är något som bekräftas i Mahieu och Gastmans 

(2012) litteraturöversikt från Storbritannien, som undersöker etiska argument rörande äldres 

sexualitet inom vårdhem. När äldre personer flyttar till ett äldreboende kan detta medföra att 

individers utrymme till sin sexualitet utmanas, men det minskar inte per automatik deras 

behov av sexualitet. Även fast sexualiteten är en inbyggd del av den mänskliga existensen, är 

det sexuella uttrycket för äldre personer i ett omsorgsbehov fortfarande ett känsligt ämne för 

många vårdgivare och familjemedlemmar. Det framkallar en rad etiska problem och 

bekymmer, särskilt om personerna har en demenssjukdom. De etiska argument som styr 

diskussionen är principen om respekten för autonomi och vikten av informerat samtycke. Väl 

värt att notera är att respekten för autonomi väger tungt på många vårdhem för äldre, men 

förbises och tas ifrån den enskilde om de är drabbade av en demenssjukdom (ibid.).  

Detta är även något som Levine (2016) bekräftar och förhåller sig kritisk till. Artikeln är 

kanske den som utmärker sig i mängden då den är baserad på en verklig händelse som ägde 

rum i Iowa, där en 80 årig man blev åtalad för att ha haft olovlig sexuell kontakt med sin 

hustru. Anledningen till uppståndelsen grundar sig i att hustrun led av Alzheimers sjukdom. 

Artikeln beskriver hur lagen är formad utifrån inställningen att en person med en 

demenssjukdom inte besitter möjligheten att kunna samtycka till sexuell kontakt. Levine 

menar att problematiken rör sig på ett större socialt plan där fördomar och åsikter om att äldre 

personer inte borde ha sex styr hur detta hanteras inom äldreomsorgen. Bara för att en person 

har en demenssjukdom kan det inte antas att rätten till sexuellt umgänge ska förloras. 

Vårdhem stämplar idag alla äldre som är demenssjuka och förutsätter att alla är i behov av 
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skydd. Detta beror enligt författaren på en kulturell övertygelse bland vårdpersonal huruvida 

en äldre persons sexuella aktiviteter är lämplig eller inte. Levine framhåller även att det finns 

en oro från vårdpersonal över att bli anklagad för att inte ha skyddat den demenssjuka och att 

anhöriga kan ha en stark bidragande orsak till detta. Levine menar dock att det finns ett större 

sammanhang som människor borde vara mer oroade över, nämligen att det tycks finnas en rätt 

att bestämma huruvida äldre personer är kompetenta individer eller inte. Det är därmed en 

social bedömning men det behövs en objektiv bedömning för att minimera fördomar. 

Inställningarna och de allmänna reglerna kring sex på vårdhem för äldre med en 

demenssjukdom måste därmed omvärderas och få en ny dimension (ibid.).  

Nya dimensioner och nya tankemönster är även något som Makimoto, Kang, Yamakawa och 

Konno (2015) framhåller i sin litteraturöversikt från Storbritannien. Sexuella uttryck bör 

bedömas och hanteras objektivt och författarna menar att det behövs säkra och stödjande 

miljöer där äldre personer med demenssjukdomar kan uttrycka sin sexualitet.  

 

2.3 Kunskap och utbildning  

Samtliga studier som har nämnts återkommer till den bristande kunskap och insikt som råder 

gällande äldre och sexualitet, speciellt i samband med demenssjukdomar. Några som dyker 

mer djupgående in i ämnet är Di Napoli et al. (2013), som visar att det finns ett stort behov av 

utbildning för att vårdpersonal ska upplevas trygga att hantera detta på ett naturligt sätt. 

Intressant är här att notera att utbildningstillfället om demenssjukdomar, som delvis användes 

som insamlingsmetod, gav upphov till en längtan från vårdpersonal att kunna hantera sexuella 

uttryck på ett bättre sätt.  

Något som beskrivits ovan är att det framträder en annan attityd och inställning när äldre har 

en kognitiv nedsättning. Makimoto et al. (2015) framhåller vikten av handledning och 

utbildning för personal, likaså tydliga riktlinjer kring dessa situationer. Mahieu et al. (2011) 

efterfrågar mer exakta utbildningsprogram som kan öka kunskapen om äldres sexualitet, som i 

sin tur kan bidra till en mer positiv och tillåtande inställning till äldres sexualitet oavsett 

sjukdomsbild. Bouman et al. (2007) går ett steg längre och framhåller att utbildning om äldres 

sexualitet bör vara ett fast inslag i alla utbildningsprogram för vårdpersonal.  

Walker och Ephross (1999) studie från USA, har tittat närmare på personalutbildningsmaterial 

som ska syfta till att förbättra medarbetarnas kunskaper och attityder. Äldres behov av 
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sexuella uttryck och intimitet är ett faktum, men vårdpersonal har ofta otillräckliga kunskaper 

för att möta äldres behov av intimitet. För att kunna möta äldres sexuella behov menar 

Mahieu och Gastmans (2015) att de äldres röster måste få ett större utrymme i diskussionerna. 

Författarna har i sin systematiska litteraturgranskning från Nederländerna undersökt äldres 

tankar och erfarenheter om sexualitet. Studien bidrar till slutsatsen att få studier har 

publicerats som vidrör just äldres perspektiv om sexualitet inom institutionell äldreomsorg. 

Äldreomsorgen går mot en allt mer individualiserad vård, därav blir det av vikt att fånga de 

äldres perspektiv, tankar och erfarenheter för att kunna möta behoven (ibid.).  

Vikten av att möta de äldres behov är även något som Rämgårds (2010) studie efterfrågar och 

är en av de få studie som är gjord inom ämnet i en svensk kontext. Det centrala syftet är att 

medvetandegöra vårdpersonal kring äldres sexualitet på en kollektiv nivå, genom att föra 

gemensamma samtal i grupp – som kan bidra till ökad kunskap och handlingsförmåga. 

Studien redogör för exempel och situationer av sexuell karaktär hämtade från verkligheten 

som vårdpersonal ställs inför i arbete, både på äldreboenden och inom hemtjänst. Studien ger 

även förslag på hur kommuner kan stärka och förbättra det sexuella rummet i äldreomsorgen 

och framhåller bland annat kontinuerliga samtal och reflektionssamtal med all personal. 

Likaså etablera etiska diskussionsgrupper på arbetsplatser, arrangera workshop och analysera 

fall och situationer som personal kan använda sig av i det praktiska arbetet. Men också 

fortbilda personal i sexologi och arbeta för en förändrad attityd och föreställningar hos både 

chefer och vårdpersonal. Rämgård framhåller även det rumsliga och menar att äldreomsorgen 

idag inte ger utrymme för sexuella lustar och aktiviteter och det krävs en annan planering 

utifrån att äldre personer har sexuella behov. En viktig slutsats som studien bidrar med är att 

samhällets förväntningar och normer påverkar vårdpersonals och organisationers syn på 

äldres sexualitet. Det sexuella uttrycket betraktas som naturligt så länge de håller sig inom 

vissa ramar, vilket tyder på att kunskapen om äldres sexuella behov är bristfällig inom dagens 

äldreomsorg. 
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2.4 Sammanfattning 

I den forskning som tagits del av och som presenterats i detta kapitel, visar 

sammanfattningsvis att äldres sexualitet är präglad av tabu och restriktioner. Äldres sexualitet 

förbises inom äldreomsorgen och det saknas en öppenhet från vårdpersonal i dessa frågor. 

Personalens livserfarenhet visar sig påverka graden av tolerans till äldres sexualitet, där 

vårdpersonal med mindre erfarenhet har ett mer restriktivt förhållningssätt. Likaså är äldres 

utrymme till sin sexualitet beroende av personalens egen bekvämlighet med frågor som rör 

sexualitet. Äldre personer som befinner sig i ett omsorgsbehov efterfrågar själva en mer 

positiv attityd rörande sexuella frågor och även medicinsk rådgivning och behandling för 

sexuell dysfunktion. Men i och med den restriktiva attityd som genomsyrar äldreomsorgen 

blir det svårt för de äldre att själv ta upp dessa frågor, då det oftast förknippas med tabu, skam 

och ångest.  

Speciellt utmärker sig de restriktiva attityderna gentemot demenssjuka äldre där det föreligger 

en inställning och förhållningsätt att den enskilde personen inte vet vad denne vill och 

behöver beskydd. Vårdpersonal känner ett ansvar men också en rädsla över att den 

demenssjuka äldre kan komma till skada, vilket dels grundar sig i påtryckningar från 

anhöriga. Även etiska argument involveras i diskussionerna som rör demenssjuka äldre och 

sexualitet, där respekten för autonomi och vikten av informerat samtycke ställs i emot 

varandra. Problematiken tycks dock röra sig på ett större socialt plan där fördomar och åsikter 

formar en kulturell övertygelse bland vårdpersonal men också i samhället i stort, att sex och 

samliv bland demenssjuka är olämpliga handlingar. 

Inställningen och föreställningar om äldre och sexualitet måste få en annan vändning och 

nyckeln till detta är kunskap och utbildning. Handledning i dessa frågor lyser med sin 

frånvaro och är något som skarpt efterfrågas. Det blir även av vikt att ta del av de äldres 

tankar och erfarenheter för att kunna möta behovet. Möjligen kan det vara så enkelt som 

grundläggande kunskaper om sex och samlevnad samt en insikt om att sexuella behov finns 

med oss människor livet ut. För att attityder och förhållningssätt till äldres sexualitet ska 

förändras och utvecklas behövs mer forskning inom området. Området som berör 

vårdpersonals attityder och förhållningsätt till äldres sexualitet är ett vitt forskningsområde 

och speciellt lyser kvalitativa studier och nationell forskning i ämnet med sin frånvaro. 
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3 Teoretiska perspektiv 
 

William Simon och John H. Gagnon (1984/2007) sexuella scripteori är utgångspunkten för 

min studie. Teorin synliggör sexualitet ur ett individuellt, socialt och samhälleligt perspektiv. 

Studien utgår från att människan föds med en uppsättning biologiska mekanismer som ger 

förutsättningar för sexuell lust och sexuella aktiviteter. Men det är inte dessa i sig som 

bestämmer hur de används, förstås och tolkas, utan andra aspekter och faktorer spelar in 

såsom kulturella normer och politiska strukturer. Sexualitet är därmed inlärda handlingar och 

får sin särskilda status som sexuella för att samhället och individer tillskriver dem detta (jfr 

Bahner, 2016). Detta kan kopplas samman med den sexuella socialisationsprocessen, som är 

en grundpelare i den sexuella scripteorin, som beskriver vilka värderingar om sexualitet en 

individ utvecklar. I denna process framhålls sociala sammanhang som betydelsefulla. 

Sexualitet och vad som anses vara ”normala” sexuella identiteter och aktiviteter, reproduceras 

kontinuerligt under livsloppet i samspel med omgivningen, i en ständigt pågående så kallad 

sexuell socialisationsprocess. Hur sex görs är därmed kontextberoende men också inlärt och 

föremål för förändring (Simon & Gagnon, 2007). 

Simon och Gagnon (2007) menar att det krävs en förståelse på tre nivåer av script, för att 

förstå varför vi agerar som vi gör i sexuella situationer – intrapsykiska, interpersonella och 

kulturella nivåerna. På den kulturella nivån formas uppfattningar, värderingar, lagar och 

regler som är gemensamma i samhället. Detta måste sedan förstås från en interpersonell nivå 

där relationer struktureras mellan människorna. Detta påverkas i sin tur på den intrapsykiska 

nivån, som talar om för individen hur man bör handla och reagera i vissa bestämda 

situationer. De tre nivåerna hör alla samman, de är dynamiska och influeras av varandra 

(Simon & Gagnon, 2007). 

De tre nivåerna av script blir utgångspunkten i denna studie, men eftersom nivåerna hanterar 

sexualitet på ett mer övergripande plan krävs även en annan ingång där sexualiteten för äldre 

personer i ett omsorgsbehov kan förstås, hanteras och tolkas. Därför kommer det kulturella 

scriptet förstås genom det kontextuella, som i detta fall kommer utgå från den fysiska platsen, 

ett äldreboende. Inom verksamheter på äldreboenden formas vissa värderingar och 

uppfattningar som blir allmängiltiga för vårdpersonal att förhålla sig till. Regler skapas och 

blir gemensamma för den kollektiva gruppen, alltså vårdpersonal. Vidare kommer även det 

kontextuella ses utifrån ett åldersperspektiv. Äldre personer har historiska referenser som 
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innebär att när deras sexuella identiteter formades var sex och samlevnad ofta förknippat med 

restriktioner och något som sker i det dolda. Därav krävs en förståelse för vilka preferenser 

och erfarenheter äldre personer bär med sig om sex och samlevnad, som kan ligga till grund 

för hur deras sexuella behov och uttryck yttrar sig.  

Den interpersonella nivån kommer förstås i förhållande till de relationer som kan uppstå på 

ett äldreboende och hur de olika relationerna konstrueras och får sina specifika värden. 

Relationen mellan kollegor formas på ett sätt och relationen till de äldre i ett omsorgsbehov 

ter sig på ett annat. Likaså är relationen mellan de boende inte den samma som relationen till 

vårdpersonal. En viktig aspekt i detta är maktrelationer som kan uppstå. Personer som bor på 

ett äldreboende har inte själv kunnat välja vilka de delar sitt hem med, både sett till 

vårdpersonal men också andra medboenden. Likaså befinner de sig i en beroendeställning, då 

de är i behov av vårdpersonals assistans för sin dagliga livsföring. Sett från ett maktperspektiv 

kan detta skapa en obalans för de äldre i ett omsorgsbehov, vilket blir av vikt för att förstå hur 

deras sexualitet kan påverkas genom de olika relationerna som uppstår på ett äldreboende. 

En annan aspekt som beaktas i förhållande till relationer är det faktum att vårdpersonal är, 

jämfört med vårdtagare ofta uppfostrade i en annan tid, då diskussioner om sex och samliv 

givits ett större utrymme i det offentliga rummet. Äldre och yngres sexuella preferenser kan 

skiljas åt – vad sex är, hur den bör vara och med vem den ska delas kan vara möjliga 

skillnader. Detta kan i sin tur påverka hur de olika parterna förhåller sig till varandra och hur 

relationerna tar sin form. Men det kan också medföra förväntningar på hur den andra bör vara 

och förhålla sig till sex och till sin sexualitet.     

Kontexten och relationer påverkar sedan på individnivå, det som Simon och Gagnon (2007) 

benämner som intrapsykiska nivån. Denna nivå kommer förstås genom de handlingar och 

förhållningssätt som betraktas tillåtande utifrån att vara äldre och bo på ett äldreboende men 

också hur vårdpersonal ser på äldres sexuella behov och hur de handlar och reagerar i sexuella 

situationer.  

Nedan följer en illustration över tolkningen av de tre nivåerna och hur de samspelar med 

varandra. 
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Tabell 1. Samspelet mellan kontextuell nivå, interpersonell nivå och individnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångspunkten från scripteorin med en tolkning av scripten utifrån kontextuell nivå, 

interpersonell nivå och individnivå och hur dessa samspelar och påverkar varandra samt 

begreppet sexuell socialisationsprocess kommer användas för att analysera resultaten som 

framkommer i studien. Teorin passar in för att beskriva och förstå vad som ligger till grund 

för attityder och förhållningsätt gällande äldres sexualitet. Likaså kan den ge möjliga 

förklaringar hur vårdpersonal ser på äldres sexuella behov och hur detta hanteras och bemöts i 

det praktiska arbetet.  
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4 Metod  
 

4.1 Val av forskningsansats  

Den teoretiska utgångspunkten som beskrivits ovan är ett sätt att förstå hur sexualitet 

konstrueras, uppstår och hanteras. Kunskapsambitionen för studien är att fånga vårdpersonals 

attityder och förhållningssätt gällande äldres sexuella behov och uttryck samt hur detta 

hanteras i det dagliga arbetet. Eftersom ämnet är ett outforskat område har studien en 

explorativ ansats. En ansats av detta slag är lämplig just när nya ämnen ska introduceras eller 

ämnen som rör vid tabubelagda områden (Kvale & Brinkmann, 2014). 

På grund av ämnets explorativa karaktär har dels en enkät använts, avsedd för vårdpersonal 

som arbetar på särskilda boenden för äldre. Ambitionen med att använda en enkät som metod 

var att fånga ett bredare perspektiv och nå ut till fler personer. Dock ger den inte utrymme till 

fördjupad analys och därför har även en fokusgruppsintervju används. Ambitionen med 

fokusgruppen var att ge utrymme till diskussioner som kan synliggöra olika uppfattningar om 

äldres sexualitet. 

 

4.2 Enkätundersökning 

Enkäten som användes för studien var utformad att besvaras av vårdpersonal som arbetade på 

särskilda boenden. Enkäten bestod av fem frågor med fasta svarsalternativ, i den sista frågan 

fanns möjlighet att komplettera med egna svarsalternativ. Enkäten speglade de teman som 

utgjorde fokusgruppsmanualen och frågorna som ställdes var följande: Har du reflekterat över 

äldres sexualitet? Ställs du inför situationer med sexuella inslag i ditt arbete? I vilken 

utsträckning diskuterar ni frågor som rör äldres sexualitet i din arbetsgrupp? I vilken 

utsträckning anser du att anställda inom din verksamhet har tillräcklig kunskap för att 

hantera och bemöta äldres sexuella behov? och Vilka av följande handlingar anser du vara 

av sexuell karaktär? Enkäten avslutades med bakgrundsfakta om personens ålder, kön, 

befattning och antal yrkesverksamma år samt en övrig punkt där möjligheten fanns att fylla i 

övriga kommentarer. Se bilaga 2 för fullständig utformning av enkäten.  
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4.2.1 Enkätundersökningens urvalsprocess och 

         genomförande  

I likhet med urvalsförfarandet till fokusgruppen, som kommer presenteras nedan, utgick 

urvalet utifrån en önskan att nå personer som är relevanta för aktuell forskningsfråga, vilket i 

detta fall var vårdpersonal som var verksamma inom särskilda boenden för äldre personer. En 

mindre kommun i södra Sverige användes till både enkätundersökningen och 

fokusgruppsintervjun.  

Innan enkäterna lämnades ut skickades en förfrågan till respektive enhetschef om ett 

godkännande av att lämna ut enkäterna i deras verksamheter. Till varje enkät följde en 

förfrågan om deltagande och en beskrivning över studiens syfte, se bilaga 1. För att förhindra 

bortfall lämnades ett frankerat svarskuvert ut i samband med att enkäterna delades ut. På detta 

sätt kunde personerna själva välja om de ville delta i enkätundersökningen men också hur och 

när de ville besvara enkäten.  

Totalt lämnades 90 enkäter i pappersform ut på fem olika särskilda boenden och totalt åtta 

olika avdelningar. Ett antal av 64 enkäter samlades in, därmed en svarsfrekvens på 71 procent. 

Enkäterna var till största delen komplett ifyllda, bortsett från 3 procent som inte uppgav sin 

ålder, 1,5 procent som inte uppgav antal yrkesverksamma år och 1,5 procent som inte svarade 

på fråga fem. Nedan följer en sammanställning över deltagarnas bakgrundsfakta.  

 

Tabell 2. Deltagarnas kön, ålder, befattning och antal yrkesverksamma år (N och procent). 

 

 N % 

Kön   
Man 3 4,7 

Kvinna 61 95,3 

   
Ålder   
18–29 8 12,5 

30–39 17 26,6 

40–49 13 20,3 

50–59 15 23,4 

60–65 9 14,1 

   
Befattning   
Undersköterska 51 79,7 

Vårdbiträde 13 20,3 

   
År i yrket   
0–3 3 4,7 

4–7 11 17,2 

8–12 11 17,2 

13–19 9 14,1 

20+ 29 45,3 
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Tabellen visar att 61 personer identifierade sig som kvinnor och tre som män av de som 

besvarade enkäten. Därmed var överhängande delen kvinnor. Vidare fanns ett åldersspann 

mellan 18 år till 65 år och medelåldern var 44,6 år. Den största andelen som besvarade 

enkäten var i åldrarna 30 till 39 år. Utifrån befattning var övervägande del undersköterskor 

79,7 procent att jämföra med vårdbiträden 20,3 procent. Antal yrkesverksamma år sträckte sig 

mellan ett år upp till mer än 20 år i yrket, där 45,3 procent hade arbetet i mer än 20 år i yrket. 

Därmed hade majoriteten av de som besvarade enkäten en gedigen erfarenhet av att arbeta 

inom äldreomsorgen.   

 

4.2.2 Bearbetning och analys av enkätundersökningen 

Gällande bearbetning och analys av enkäterna har statistikprogrammet Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) använts. Både univariat analys och bivariat analys har använts i den 

aktuella studien för att kunna presentera resultaten och underlätta analysen (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010). Vid univariat analys användes tekniken frekvenstabeller som bidrog till 

den beskrivande statistiken och vad enskilda variabler pekar på. För att gå ett steg längre 

användes bivariat korstabeller för frågorna ett till fyra, för att undersöka om det fanns ett 

samband mellan svarsfrekvensen i relation till ålder, antal yrkesverksamma år och befattning.   

 

4.3 Fokusgruppsintervjun 

Den kollektiva interaktionen kan bidra till mer spontanitet och emotionella uppfattningar än 

individuella intervjuer, vilket var ett av skälet till valet av en fokusgruppsintervju. Ett annat 

skäl var att ämnet sexualitet kan upplevas som känsligt att diskutera i många sammanhang. 

Förhoppningen var att en gruppinteraktion, där vårdpersonal tillsammans kan diskutera sina 

uppfattningar och erfarenheter gällande äldres sexualitet skulle anses mindre obekvämt.  

Vid användningen av fokusgrupp som metod ligger tonvikten på att få fram synpunkter och 

att introducera diskussionsämnen och se till att det blir meningsutbyte (Kvale & Brinkmann, 

2014). Målet med fokusgruppen var därmed inte att finna lösningar eller att försöka nå 

samförstånd inom gruppen, utan skapa en atmosfär som tillät personliga åsikter i ämnet, där 

olika uppfattningar kunde föras fram. 
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4.3.1 Fokusgruppsintervjuns urvalsprocess och     

         genomförande  

Målinriktat urval är i grunden av strategiskt slag och används i ett försök att skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval, det vill säga urvalet formas utifrån en 

önskan om att nå personer som är relevanta för forskningsfrågorna. Kriterierna som sattes upp 

för ett deltagande i fokusgruppen var erfarenhet av att ha arbetat inom särskilda boenden för 

äldre personer. Jag eftersträvade ett urval med variation i form av olika professioner –

vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Även en variation av kön, 

arbetslivserfarenhet och ålder eftersträvades. Eftersom jag har kontakter i en mindre kommun 

användes dessa för att komma i kontakt med lämpliga deltagare till studien. Min första 

kontakt togs genom mejl, med en presentation av studiens syfte och en förfrågan om 

medverkan till studien. Se bilaga 3. Mejlet skickades till sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden som är verksamma inom vald kommun. Det slutgiltiga urvalet blev en grupp 

som bestod av fem undersköterskor och vårdbiträden.  

Tre huvudteman utgjorde diskussionsämnena till fokusgruppstillfället med tillhörande 

underfrågor. De tre huvudtemana var sexuella behovet, sexualitetens utrymme i verksamheten 

och strategier för att hantera sexuella uttryck. Se bilaga 5 för detaljerad utformning. 

Ljudinspelning användes, vilket var av vikt för att fånga både vad som sades och hur det 

sades, samt för möjligheten att i efterhand gå igenom materialet och finna intressanta aspekter 

som blev av vikt vid analysförfarandet. Fokusgruppsintervjun genomfördes på en neutral 

plats, i en hyreslokal för mindre konferensträffar, där gruppen satt ostörda runt ett bord. 

Fokusgruppsintervjun pågick i cirka 120 minuter.  

Samtliga deltagare hade lång erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen, vilket sträckte sig 

från tio till trettio år. Fyra av dem hade utbildningsbakgrund som undersköterska och en var 

vårdbiträde. De befann sig i ett åldersspann mellan omkring 35 år till 60 år. Fyra identifierade 

sig som kvinnor och en som man. För att inte riskera deltagarnas anonymitet kommer 

deltagarna benämnas som V1, V2, V3, V4 och V5.  

 

4.3.2 Bearbetning och analys av fokusgruppsintervjun   

Vid analysarbetet av fokusgruppsintervjun användes innehållsanalys, där fokuseringen ligger 

på tolkningar av texter. Ljudinspelning har som redan nämnts använts vid analysförfarandet 
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och det första steget blev transkribering av fokusgruppsintervjun, som sedan lästes igenom ett 

flertal tillfällen för att få en känsla av helheten (Lundman & Graneheim, 2008).  

Därefter påbörjades arbetet med att forma olika teman och kategorier för att kunna identifiera 

skillnader och likheter i textinnehållet. Här användes bland annat färgmarkeringar för att få en 

tydlig överblick. Materialet delades in i meningsenheter, som i detta fall handlade om ord, 

meningar och fraser som hjälpte till att göra materialet mer lätthanterligt men utan att förlora 

innebörden. Därefter försågs texten med koder, där det viktigaste i texten lyftes fram och fick 

en etikett. Sedan påbörjades meningskategorisering, vilket är en tolknings- och analysprocess 

inspirerad av den hermeneutiska tolkningstraditionen. Förståelsen utvecklas i en process där 

de enskilda delarnas mening bestäms i förhållande till helheten. De enskilda delarnas mening 

förändrar meningen av helheten, vilket i sin tur kan förändra meningen i de enskilda delarna 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  Se analysschemat nedan för en mer ingående beskrivning över 

analysförfarandet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuella 
behovet 

Sexualitetens utrymme i 
verksamheten 

Strategier för att hantera 
sexuella uttryck 

1. 
Innefattas av 

3. 
Praktiska arbetet 

5. 
Arbetsgruppen 

 

Pussar 
Kramar 
Sitta i knä 
Blickar 
Ord 
Onani 
Ligga i sängen 
Förföljelse 
Tafsande 

Verbala förfrågningar   Inklämd 
Pussas/kyssar              Samlag 
Krama hårt                   Matsalen 
Onanera                      Stånd 
Bli kär i personal           Dusch 
Ligger i sängen            Tafsande      
Två blir kära 
Låser in sig 
Demenssjukdomar 

Stänga dörren         Lyhörd 
Gå en runda            Bakgrund 
Avleda                     Cirkulera  
Prata bort                Hjälpas åt 
Fallrisk 
Skada 
Kollegor – olika 
Personalens ålder 
Demens eller ej 
 

2. 
Behov 

 

4. 
Kroppslig integritet 

 

6. 
Riktlinjer 

 

7. 
Omständigheter 

 

Drifter 

Mer män än kvinnor 

Män – fysiska 

Kvinnor – verbala 

Uttrycks inte  

Inte så vanligt  

Framtiden  

Tabu/Hysch-hysch 
Beror på personal 
Bemötande varierar 
Låser in sig  
Ej i matsalen  
Demenssjuk 

Finns inga  

Mer LSS 

Mer hemtjänst  

Chefen  

Bredvidgång  

Få prata  

APT  

Utmätning  

Demenssjuk 

En dement / en 

klar 

Anhöriga  

Sängar 

Fallrisk   

1 + 3 
Allt från blickar 

till handling 

3 + 4 + 7 
Det är deras hem 

4 + 5 + 7 
Det säkra före det osäkra 

2 
Finns sexuella 

behov? 

4 + 5 
Personalens inställning och 

egenskaper 

2 + 5 + 6 
reflektion, handledning och 

styrdokument 
2 + 4 

Tabuns övertag 
3 + 4 + 5 + 7 

Demenssjukdomar 
 

Tema 1 
Det sexuella 
behovet och 
dess uttryck 

Tema 2 
Sexualitetens utrymme – 

möjligheter och 
begräsningar 

Tema 3 
Arbetsstrategier och 

förhållningssätt 

Intervjuns 

grund 

Vad frågades 
efter, vad sades 
– koder bildas 

 

Koder bildar 
kategorier som   

bildar teman  
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Koder med liknande innehåll bildade en kategori och den bearbetade texten delades slutligen 

in i åtta huvudkategorier: Allt från blickar till handling, Finns sexuella behov?, Tabuns 

övertag, Det är deras hem, Personalens inställning och egenskaper, Demenssjukdomar, Det 

säkra före det osäkra, Reflektion, handledning och Styrdokumentet. Vidare bildades tre 

temaområden utifrån de åtta huvudkategorierna. Tema 1: Det sexuella behovet och dess 

uttryck, Tema 2: Sexualitetens utrymme – möjligheter och begräsningar och Tema 3: 

Arbetsstrategier och förhållningssätt. Det är dessa teman som utgör rubrikerna i 

resultatdelens andra del.  

 

4.4 Sökningar efter vetenskapliga artiklar  

I arbetsprocessen för att finna vetenskapliga artiklar har databasen ProQuest – Social Sciences 

använts med samsökning i samtliga databaser. Peer reviewed klickades i redan från start för 

att garantera att endast granskade artiklar involverades (Aveyard, 2010).  

Första steget blev en frisökning för en överblick över forskningsläget. Därefter påbörjades 

arbetet mot att finna forskning inom det specifika området. Med studiens syfte i fokus 

ringades relevanta områden in (ibid.). Engelska motsvarigheten till äldreboende, sexualitet 

och attityder blev de områden som bildade de slutliga blocken. Inom varje block användes 

Thesaurus och stjärnfunktionen för att inte riskera att gå miste om forskning. I varje block 

användes OR, detta för att få en sån bred sökning som möjligt inom området. Slutligen 

gjordes en samkörning av blocken där AND mellan varje block användes för att få en så 

direkt träfflista som möjligt, som griper an området. Detta resulterade i en träfflista på 147 

publikationer. Genomgång av titlar och läsningar av abstract ledde fram till ett urval av 13 

artiklar  

Den slutgiltiga söksträngen blev därmed: 

((attitudes OR SU.EXACT("Health Personnel Attitudes")) AND peer(yes)) AND 

((((SU.EXACT("Elder Care") OR SU.EXACT("Nursing Homes")) AND peer(yes)) OR 

(("elder* care" OR "nursing home*" OR "care institutions") AND peer(yes))) AND 

((SU.EXACT("Sexuality") AND peer(yes)) OR (sexuality AND peer(yes)))) 

 

Även sökningar i databasen Libris har använts för att finna tidigare forskning inom området. 

Sökningar resulterade i ett urval av tre avhandlingar.  
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4.5 Förförståelse  

Under mitt tidigare yrkesverksamma arbetsliv arbetade jag som undersköterska inom 

äldreomsorgen, jag har även under och efter min socionomutbildning varit verksam inom 

äldreomsorgen på andra positioner. I och med att jag varit och är verksam inom 

äldreomsorgen har jag haft med mig en förförståelse under studiens gång och är väl bekant 

med äldreomsorgens rutiner, riktlinjer och förhållningssätt. Däremot vill jag påstå att jag 

förhållit mig öppen och varit mottaglig för andra typer av tankemönster. Min förförståelse 

inför ämnet har bidragit till en förståelse av empirin, något som kan ses som en fördel 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskning är viktigt och nödvändigt, både för individer och 

samhällets möjlighet till utveckling. Forskning ska då bedrivas och inriktas på väsentliga 

frågor och hålla en hög kvalitet. Detta brukar benämnas som forskningskravet och handlar om 

att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. Samtidigt får 

inte individer utsättas för psykisk eller fysisk skada eller kräkningar av något slag. Detta krav 

kallas Individskyddskravet. Dessa två krav, forskningskravet och individskyddskravet är 

viktiga utgångspunkter men är inte absoluta i den bemärkelsen. Inför varje vetenskaplig 

undersökning ska ett ställningstagande göras där risken för att utsätta individer eller grupper 

för skada vägas mot samhällsnyttan, där både långsiktiga och kortsiktiga följder ska beaktas 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

I relation till aktuell studie har eventuella risker för de personer som medverkat i 

fokusgruppen och enkätundersökningen övervägts, huruvida de kan komma till skada eller 

inte. Även om studien kan anses vara av en viss känslig karaktär i och med att ämnet kan vara 

av sådant slag att det inte alltid talas öppet om, är den inte riktad på ett personligt plan i den 

bemärkelsen. Det som efterfrågas är vårdpersonals, förvisso egna upplevelser och inställning 

men inom ramen för deras yrkesprofession. De risker som föreligger är då möjligen en känsla 

av att bli ifrågasatt, likaså ett obehag över att avslöja delar om sin arbetsplats och 

organisation. Studiens syfte är dock inte att ifrågasätta eller granska vårdpersonals 

yrkesprofession, utan undersöka hur inställningar och attityder till äldres sexualitet ser ut och 

hur detta hanteras i det dagliga arbetet. Studien kan hjälpa till att synliggöra detta, som i 
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slutänden gagnar de äldre som är i ett omsorgsbehov, men också de som arbetar inom fältet. 

Möjliga risker av skada för intervjupersonerna och de som medverkat i enkätundersökningen 

och nytta har ställts i relation till varandra, där bedömningen är att nytta väger tyngre än 

eventuella risker för skada. 

Vidare har fyra olika etiska utgångspunkter från vetenskapsrådet (2002) hanterats i studien: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att se till Informationskravet så har alla som deltagit i fokusgruppen och i 

enkätundersökningen fått information om studiens allmänna syfte. De har även fått 

information om att de deltar på frivillig basis. De som deltagit i fokusgruppen har fått 

information om rätten att avbryta under hela studiens gång. Likaså har information givits till 

samtliga om vad som kommer ske med materialet och att studien kommer publiceras i 

Mittuniversitets databas för uppsatser. 

Samtyckeskravet uppfylls i denna studie genom att ett samtyckesbrev undertecknades av 

samtliga i fokusgruppen innan intervjun påbörjades, se bilaga 4. Samtyckesbrevet stärker upp 

att information givits och att deltagarna godkänt sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet hanterades genom en överenskommelse inom gruppen, där det som 

sagts under intervjun stannar där. Vidare har kommunens namn som undersökningen 

genomförts i inte angivits, likaså används fingerade namn i resultatredovisningen. 

Transkriberingen och ljudupptagningen från fokusgrupperna har hanterats med högsta 

konfidentialitet. Enkäterna har i sin tur besvarats anonymt.  

Nyttjandekravet är den fjärde punkten och i relation till aktuell studie har allt insamlat 

material endast använts för ändamålet till magisteruppsatsen, där inga insamlade uppgifter 

kommer användas i beslut eller åtgärder gentemot den enskilde. Materialet, transkriberingen 

och ljudinspelningen kommer vara författaren till studien tillgänglig tills den är avslutad och 

godkänd, efter detta kommer materialet förstöras. 
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5 Resultat och analys  
 

De fem frågorna som utgör enkäten bildar i resultatdelen tre rubriker: Sexuella handlingar, 

äldres sexualitet från vårdpersonals synvinkel och graden av kunskap. Resultaten och 

analysen från fokusgruppsintervjun utgör kapitlets andra del och redovisas utifrån de tre 

temaområden som framkommit genom analysarbetet: Det sexuella behovet och dess uttryck, 

Sexualitetens utrymme – möjligheter och begräsningar och Arbetsstrategier och 

förhållningssätt.  

 

5.1 Sexuella handlingar 

Den valda teorin för studien utgår ifrån att sexualitetens språk och vad som uppfattas som 

sexuella handlingar kan skilja sig mellan individer men som också kan vara beroende på 

situation och vilken kontext vi befinner oss i. En av enkätens frågor handlade om vilka 

handlingar som ansågs vara av sexuell karaktär inom äldreomsorgen. Frågan var utformad så 

att den gav möjlighet att kryssa i ett eller flera fasta svarsalternativ men det fanns också 

utrymme att lägga till egna alternativ. De fasta svarsalternativen var kramar, kyssar, onani och 

erotiska filmer. Nedan följer en presentation av de resultat som framkommit i frågan. 

Tabell 3. Handlingar som uppfattas vara av sexuell karaktär inom äldreomsorgen (N och 

procent).  

 

N=63 N % 

Kramar 3 4,7 

Kyssar 33 52,4 

Onani 61 96,8 

Erotiska filmer 45 71,4 

Petting 6 9,5 

Samlag 4 6,3 

Verbalt 6 9,5 

 

Tabellen visar att nästan samtliga, 96,8 procent anser att onani är en sexuell handling i 

äldreomsorgen. Följt efter kommer erotiska filmer där 71,4 procent även uppger detta 
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alternativ. Närmare hälften, 52,4 procent anser att kyssar är av sexuell karaktär. Endast 4,7 

procent refererar en kram till en sexuell handling.  

Utifrån totalen av de som besvarade enkäten var det 25,4 procent som valde att skriva i egna 

alternativ. Svaren delades in beroende på innehållet och bildar handlingarna petting, samlag 

och verbala uttryck. Av dessa är det 9,5 procent som uppger petting och verbala uttryck och 

för att se till samlag är det endast 6,3 procent. En möjlig förklaring till det låga antalet som 

uppger samlag skulle kunna vara att samlag inte relateras till äldre personer i ett vårdbehov. 

Men det kan också bero på att samlag saknas som ett fast svarsalternativ, vilket kan jämföras 

med exempelvis erotiska filmer, där antalet är betydligt högre.  

Utifrån sexuella socialisationsprocessen får vissa handlingar sin speciella status som sexuella 

just för att samhället tillskrivit den sådan. I detta sammanhang tycks onani vara en av dem, 

likaså erotiska filmer. Handlingar tolkas och får sitt speciella värde beroende på det rådande 

samhällets inställning men den är också kontextberoende. Utifrån kontexten som i detta fall, 

ett äldreboende kan ett möjligt antagande vara att kyssar betraktas som sexuella handlingar 

när det uppträder bland just äldre personer men nödvändigtvis inte när den förekommer i 

andra typer av sammanhang. I andra sociala sammanhang kan exempelvis en kyss relateras 

till vänskap eller en ritual för att hälsa på varandra. Vad som är sexuella handlingar är därmed 

kontextberoende och som påverkar hur vi värderar sexuella handlingar.  

 

5.2 Äldres sexualitet från vårdpersonals synvinkel  

Frågorna ett, två och tre i enkäten handlade om huruvida deltagarna reflekterat över äldres 

sexualitet, om de ställts inför sexuella uttryck i arbetet samt huruvida detta diskuteras i 

arbetsgruppen. För att åter knyta an till kontexten utifrån den valda teorin formas vissa 

värderingar och uppfattningar i arbetsgruppen, som blir allmängiltiga att förhålla sig till och 

som ligger till grund för de regler som råder på ett äldreboende. Detta samspelar med det som 

sker på individnivå utifrån hur vårdpersonal ser på äldres sexuella behov. Därav blir dessa 

frågor av relevans för att få en bild över i vilken omfattning äldres sexualitet reflekteras över 

men också tar plats i diskussionerna inom arbetsgruppen. Vidare kan omfattningen hur ofta 

vårdpersonal ställs inför sexuella inslag i arbetet, möjligen avgöra utfallet om de reflekterar 

eller diskuterar dessa typer av frågor. 
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Tabell 4. Reflektionen över äldres sexualitet, sexuella inslag i arbetet och utrymmet för 

diskussioner om äldres sexualitet i (N och procent).  

 

N=64 Inte alls Mycket 
sällan 

Det händer Dagligen 

Har du reflekterat över äldres 
sexualitet? 

3,1 26,6 64,1 6,3 

Ställs du inför situationer med 
sexuella inslag i ditt arbete? 

4,7 26,6 57,8 10,9 

I vilken utsträckning diskuterar ni 
frågor som rör äldres sexualitet i 
din arbetsgrupp? 
 

9,4 40,6 45,3 4,7 

 

Som tabellen visar är det en majoritet som reflekterar kring äldres sexualitet. Endast 3,1 

procent uppger att de inte reflekterar alls över detta och 6,3 procent reflekterar dagligen över 

äldres sexualitet. Vid frågan om de ställs inför situationer med sexuella inslag är det 26,6 

procent som upplever att detta sker mycket sällan och 57,8 procent upplever att det händer. 

Det är endast 4,7 procent som inte alls ställs inför sexuella inslag i arbetet och 10,9 procent 

upplever att det sker dagligen. Därmed tyder detta på att sexuella inslag förekommer i arbetet 

och att sexualiteten är närvarande även bland äldre personer som befinner sig i ett vårdbehov.  

Bivariata analyser visar att det finns ett signifikant samband mellan antal år i yrket och 

upplevelsen att ofta ställas inför sexuella situationer i arbetet (p=.001). De som arbetat i mer 

än 20 år i yrket upplever i högre utsträckning att de ställs inför sexuella inslag i arbetet än de 

som arbetat färre år i yrket. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att personer med 

längre erfarenhet har större förutsättningar för att tolka och upptäcka sexuella handlingar. 

Däremot sett till totalen, är det som ovan presenterats en majoritet som uppger att dessa 

situationer sker mycket sällan eller att det händer, dock inte dagligen. Detta kan jämföras med 

Rämgårds (2010) studie, där författaren framhåller just att vårdpersonal dagligen ställs inför 

situationer med sexuella inslag i sitt arbete, speciellt i samband med det intima 

omsorgsarbetet. Skillnaden som framkommer skulle kunna kopplas samman med att individer 

eller grupper har olika referensramar kring vad sexuella handlingar är och kan innefattas av, 

vilket är beroende av kontexten eller sammanhanget de befinner sig i. Möjligen betraktar inte 

gruppen vårdpersonal det intima omsorgsarbetet som sexuella situationer utan snarare som en 

del av det dagliga arbetet. Men för utomstående, som inte är verksamma inom yrket, kan 

dessa typer av situationer betraktas på ett annat sätt och kopplas samman till något sexuellt.  
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I frågan om i vilken utsträckning äldres sexualitet diskuteras i arbetsgruppen uppger 40,3 

procent mycket sällan och 45,3 procent att det händer, alltså en relativt jämn fördelning över 

de två alternativen. Detta tyder på att ämnet fortfarande är präglat av tabu och restriktioner 

och ett ämne som inte diskuteras på ett öppet plan.  

 

5.3 Graden av kunskap  

Utifrån den aktuella teorin är det olika aspekter som påverkar det som sker på individnivå, så 

som kontexten men också de olika relationerna som kan uppstå på ett äldreboende, liksom 

olika sexuella preferenser utifrån en tidsaspekt. Olika faktorer formar vårdpersonals 

handlingsförmåga och hantering men också hur de reagerar i sexuella situationer. Likaså blir 

kunskap om äldres sexualitet av vikt för hur bemötandet och hanteringen tar sin form (jfr 

Bouman et al., 2007; Mahieu et al., 2011). Detta ligger till grund för fråga fyra i enkäten, som 

vidrör om vårdpersonal anser att anställda inom verksamheten har tillräcklig kunskap för att 

hantera och bemöta äldres sexuella behov. 

Tabell 5. Kunskaper för att hantera och bemöta äldres sexuella behov (N och procent).  

 

N=64 Inte alls I liten 
utsträckning 

I hög 
utsträckning 

I mycket hög 
utsträckning 

I vilken utsträckning anser du att 
anställda inom din verksamhet har 
tillräcklig kunskap för att hantera 
och bemöta äldres sexuella 
behov? 

15,6 65,6 18,8 0 

 

Tabellen visar att drygt 80 procent av de svarande upplever att anställda inom den egna 

verksamheten har liten eller helt saknar kunskap gällande äldres sexuella behov och hur dessa 

kan hanteras. Endast 18,8 procent anser att kunskapen finns i hög utsträckning inom 

verksamheten. Resultaten som framkommer är något som tidigare forskning bekräftar. Di 

Napoli et al. (2013) är en av dem som efterfrågar ökad kunskap för att personalen ska 

upplevas tryggare att hantera äldres sexuella behov.  

Bivariat analys visar att det inte finns några signifikanta skillnader vad gäller ålder och antal 

yrkesverksamma år, men däremot finns ett visst samband i förhållande till befattning. Av de 

som uppger att kunskapen finns i liten utsträckning är det 72,5 procent som har en 

utbildningsbakgrund som undersköterska i relation till 38,5 procent som är vårdbiträden. Av 
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de som uppger att kunskapen finns i hög utsträckning är det 11,8 procent av 

undersköterskorna och 46,2 procent av vårdbiträdena. Därmed kan en slutsats dras att 

undersköterskor upplever i större uträckning än vårdbiträden att det finns en bristande 

kunskap över att kunna hantera äldres sexuella behov. Skillnaden som uppstår är av intresse 

då undersköterskorna har en högre utbildningsnivå än vårdbiträden, ändå visar resultatet att 

deras uppfattning är att kunskapen är begränsad gällande dessa frågor. Skillnaden skulle även 

kunna kopplas till att utbildning generellt ökar individers medvetenhet och kunskaper om 

ämnet, därmed förutsättningarna att kunna reflektera över behovet av ny kunskap för att 

kunna hantera och bemöta äldres sexuella behov i verksamheterna.  

 

 

5.4 Det sexuella behovet och dess uttryck  

Enligt den sexuella socialisationsprocessen intar det sexuella uttrycket olika skepnader, 

beroende på den omgivning människor befinner sig i. I den kontextuella nivån utifrån studiens 

valda teori kan det som förknippas som sexuella uttryck på ett äldreboende skilja sig åt i 

förhållande till andra typer av kontexter eller sammanhang. För att få en bild över 

informanternas syn på sexualitet och vad sexualitet kan innefattas av när det gäller personer 

som bor på ett äldreboende, startade fokusgruppsintervjun upp med detta ämne.  

Deltagarna uppger att detta var beroende på situation. De menar att det är väldigt personligt 

hur handlingar tolkas och att även till synes oskylda handlingar, så som en blick, kan betraktas 

som en sexuell handling. Följande citat illustrerar detta.   

 

Han tittar upp och ner, han tittar i håret, följer en med blicken. Blicken fäster vid 

tuttarna och ibland kan man nästan se och känna hur de bara vill… (V1) 

 

Samtliga i gruppen anser att även en kram eller puss skulle kunna vara sexuell och beskriver 

att om kramen blir för hård eller om personen håller kvar lite för länge, så kan även denna 

handling bli av sexuell karaktär. Andra exempel som beskrivs i samband med detta är när 

händer smyger sig innanför någon annans tröja eller byxor, även fötter som letar sig fram 

under bordet. Andra handlingar som de anser är av sexuell karaktär är när två medboenden 

ligger tillsammans i en säng, likaså onani och fullbordade samlag. Vid frågan om erotiska 

filmer var bilden entydig. Detta i sig skulle kunna vara av sexuell karaktär men att detta inte 

är något som de stöter på i arbetet på äldreboendena. De menar att detta inte tillhör 

generationen och att många äldre förmodligen inte ens vet vad detta är. 
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Jag tror inte ens den generation vet vad det är, det fanns ju knappt tv på den tiden. Den 

här frågan kanske man ska ta igen om 20, 30 år, då sitter de väl där med surfplattor 

och då tror jag det blir mer grejer som händer på ålderdomshemmen (V1)  

 

Diskussionen om erotiska filmer är något som anses tillhöra framtiden, vilket kan vara 

intressant då de ändå kan te sig något underligt att detta skulle gått de äldre som bor på ett 

särskilt boende förbi, just av åldersrelaterade skäl. Möjligen är det så som informanterna 

hävdar att detta helt enkelt inte är av intresse men det kanske snarare skulle kunna handla om 

att äldre i ett omsorgsbehov inte lika lätt har tillgång till dessa typer av filmer. En annan 

förklaring skulle kunna vara en känsla av skamsenhet och tabu om det exempelvis krävs hjälp 

med att få tillgång till filmerna.  

Erotiska filmer är alltså inget gruppen anser att de kommer i kontakt med i sitt arbete. Något 

som de däremot kommer i kontakt med är sexuella intentioner i samband med 

omvårdnadssituationer, speciellt när de ska vårda eller sköta om någons hygien. V2 menar att 

det inte är ovanligt att få förfrågningar från omsorgstagarna om att sätta sig ner i deras knä i 

samband med exempelvis en dusch. V1 menar att det finns tillfällen där de äldre ber om att bli 

tvättade på intima kroppsdelar fast att de egentligen klarar detta själv. Förfrågningar är även 

något som V3 känner igen där det kan handla om förfrågan att krypa ner i sängen eller om de 

kan få en puss. Samtliga i gruppen är överens om att det verbala kan vara lika mycket en 

sexuell handling som en fysisk handling. V4 vill dock framhäva att det kanske inte alltid 

behöver röra sin om något sexuellt, även om personal tolkar det så. Det kan lika gärna vara en 

längtan efter närhet. Följande citat illustrerar detta.  

 

Det kanske inte alltid är något sexuellt så, de kanske bara vill ha närhet, alltså de 

kanske bara helt enkelt saknar närheten. De kanske inte vet hur de ska te sig och vet 

inte hur de ska förklara att de behöver närhet. De kanske bara behöver en kram för att 

känna sig trygga (V4) 

 

Det föreligger svårigheter i att tolka andra människors handlingar och uttryck. Utifrån den 

valda teorin och den kontextuella nivån som beskrivs ovan kan vissa uttryck eller handlingar 

uppfattas som sexuella på grund av att det sker just i miljön av ett äldreboende men som 

egentligen inte är menat som något sexuellt i sig. Som citatet beskriver kan ett uttryck stå för 

andra typer av behov, som i detta fall – saknaden av närhet, något som alla människor är 

beroende av.  
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Utifrån det som deltagarna beskriver har vissa handlingar fått sin sexuella prägel, eftersom de 

äldre beter sig utifrån vissa mönster, som i detta fall blickar, hårda kramar eller önskan om att 

bli tvättad på intima kroppsdelar. För att åter koppla an till teorin uppfattas dessa handlingar 

som sexuella och är något som dels formas på individnivå hos vårdpersonal men som också 

har sin påverkan utifrån vilka sexuella referensramar de bär med sig. Detta länkar samma med 

den interpersonella nivån, där förväntningar formas mellan vårdpersonal och vårdtagare.  

Möjliga förväntningar som vårdpersonal bär med sig i relationen och i mötet med de äldre 

skulle exempelvis kunna vara att inte bli kramad för hårt eller få förfrågan om de kan utdela 

kyssar. En hård kram eller en förfrågan om en kyss kan i andra sociala sammanhang vara 

efterlängtad och uppskattad, så som inom den egna familjen och i relationer till de som står en 

närmast. Men i kontexten av ett äldreboende och i det professionella mötet mellan 

vårdpersonal och vårdtagare blir dessa handlingar olämpliga.  

Att äldre, liksom alla andra har sexuella behov är samtliga i fokusgruppen överens om. 

Samtidigt menar de att sexuella behov inte uppenbarar sig i någon större utsträckning inom 

äldreomsorgen. De återkommer till att det säkerligen kommer se annorlunda ut i framtid. 

Följande citat illustrerar detta.  

 

Men som sagt det är ju inte så vanligt nu men kanske om fem, tio år då kanske vi ska 

undersöka detta igen då kanske situationen ser annorlunda ut (V3) 

 

Citatet skulle kunna tolkas som att det finns ett behov men att äldre inte ger uttryck för sina 

sexuella behov på det sättet, men att detta kan tänkas förändras i och med att vi går mot ett 

samhälle där sexuella behov och uttryck kan komma att få en annan öppenhet. De menar 

istället att behovet kan uttrycka sig på andra sätt.  

 

Det är sista anhalten i livet, man kanske längtar hem, så om det yppar sig i ett direkt 

behov vet jag inte. Det kanske är mer oro istället, mycket känslor som de har och har 

haft. De kanske förtränger vissa sådana behov (V2) 

 

Gruppen menar att direkta sexuella behov inte var något vanligt förekommande men att lusten 

finns där och finns inom alla människor. Många av de äldre som bor på ett äldreboende är i ett 

omfattande vårdbehov, i och med detta kan det tänkas att sexuella behov förträngs och det kan 

också bli svårt att redogöra för sina behov. Utifrån teorin och den kontextuella nivån kan det 

tänkas att de äldre formar sig efter hur de förväntas bete sig utifrån att vara äldre och vara 

bosatt på ett äldreboende. De förhåller sig till vissa ramar, som äldreboendet men också 

samhället i stort, på förhand bestämt är tillåtna för personer som bor på ett äldreboende.  
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En annan möjlig förklaring till varför det sexuella behovet inte framträder i någon större 

utsträckning skulle kunna kopplas samman med flytten till ett äldreboende och att vara 

beroende av andra människor för sin dagliga livsföring. Flytten innebär en stor omställning – 

ett nytt hem, en ny miljö och ett annat sätt att leva. Utifrån teorin i förhållande till kontexten 

där ett åldersperspektiv beskrivs, kan ett möjligt antagande vara att ett nytt sammanhang både 

kan öppna upp men också förtränga beteenden och behov. Men det kan också ha sin påverkan 

utifrån att äldre bär med sig ett annat förhållningssätt och erfarenheter till sexuella behov och 

uttryck, där sexualiteten är starkt förknippat med det egna hemmet och något som inte ges 

utrymme till när de bor på äldreboende.  

Det som ovan beskrivs om att nya sammanhang kan öppna upp för nya beteenden blir särskilt 

intressant när fokusgruppen diskuterar att de även möter vissa äldre som är betydligt mer 

frispråkiga med sina behov. Informanterna kopplar samman detta till personer som tidigare i 

livet varit religiösa. De menar att detta oftast rör sig om kvinnor och att de kanske tidigare i 

livet fått lov att vara tysta och tillbakadragna men att de egentligen har haft mycket känslor 

inom sig, som på ålderns höst kommer fram. De menar att detta främst rör sig om ett annat 

språkbruk än vad personen haft under sin livstid. Att en koppling mellan sexuella behov görs i 

relation till religion är inte helt omotiverad med tanke på den historia sexualiteten bär med 

sig, där religionen har varit en stark bidragande orsak till den tabu och restriktioner som 

präglat sex och samlevnad. Men det skulle kunna ha sin förklaring i att ett nytt 

levnadssammanhang kan göra nya beteenden möjliga. En annan möjlig förklaring skulle 

kunna vara att personens sexuella uttryck blir mer synlig och uppmärksammad på grund av att 

vårdpersonal bär med sig bakgrundsfakta om personen och utifrån detta förväntas personen 

agera utifrån vissa ramar, som omgivningen bestämt är tillåtna för personer med exempelvis 

en religiös övertygelse. Detta skulle även kunna kopplas samman till när gruppen diskuterar 

att det finns en skillnad mellan män och kvinnors sexuella uttryck. Där män var mer fysiska 

och kvinnor mer verbala.  

 

Med kvinnor blir det mer extremt och mer vulgärt. Jag har inte upplevt någon man som 

varit så grov i munnen. Män visar mer fysiskt än verbalt skulle jag säga (V1) 

 

Citatet kan förstås som att sexuella uttryck är mer vanligt förekommande bland män men när 

väl kvinnor tar sitt sexuella uttryck blev det mer extremt. Men att det skulle finnas skillnader 

mellan män och kvinnor är inte gruppen helt överens om. V3 menar att många kvinnor också 

kan vara fysiska, vilket även V5 instämmer i utifrån vad de fått erfara. Även detta skulle 
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kunna relateras till den historia vi bär med oss, att kvinnors sexualitet inte fått samma 

utrymme som mäns och när det väl yttrar sig uppmärksammas den på ett annat sätt.   

Även om informanterna möter vissa äldre som ger uttryck för sina sexuella behov är deras 

uppfattning att äldre generellt inte ger uttryck för sin sexualitet. Trots att samhället generellt 

går mot ett mer öppet klimat i dessa frågor, så ligger det fortfarande ett tabu i ämnet, speciellt 

för äldre som tillhör en annan generation.  

 

Det är väl lite tabu det där också med den sexuella biten. Det blir mycket hysch-hysch 

men som sagt jag tror det blir lättare om tjugo, trettio år (V4) 

 

Tidigare forskning bekräftar det informanterna menar och beskriver en historia som varit 

präglad av tabu och restriktioner gällande äldres sexualitet, med föreställningar som frodas 

och blir en allmän sanning, både i samhället och inom äldreomsorgen (jfr Aizenberg et al., 

2002; Bauer et al., 2016; Rämgård, 2010). Fokusgruppen uppger dock en förhoppning om att 

tabun är på väg att luckras upp, som både kan bidra till en mer öppenhet från personalens sida 

men som också kan spegla av sig till de äldre så att även de vågar lyfta dessa frågor. Följande 

citat illustrerar detta. 

Så man hoppas ju ändå att det kan bli en förändrad attityd till såna här saker också så 

att de också kan våga prata om sånt här, att de exempelvis saknar sin man eller fru 

eller vad det kan vara (V2) 

 

Bouman et al. (2007) och Darnaud et al. (2013) menar just att det krävs en annan öppenhet 

från vårdpersonal kring dessa frågor och att äldre saknar detta i omsorgen vilket gör det svårt 

för dem själva att ta upp dessa frågor. Utifrån att vårdpersonal förhåller sig restriktiva till 

äldres sexualitet bidrar detta till ett medskapande till tystnaden om äldres sexuella behov och 

därmed behövs det ett förändrat tankesätt och förhållningssätt för att bryta tabun som råder.   

 

5.5 Sexualitetens utrymme – möjligheter och 

      begränsningar  

Utifrån den valda teorin finns det olika aspekter som påverkar äldres utrymme till sexualitet. 

Att vara boende på ett äldreboende innebär både ett beroende och en anpassning till andra 

människor, dels till andra medboenden men också till personalen som arbetar där. Det 

föreligger även en risk för obalans i relationerna då de äldre befinner sig i en 

beroendeställning gentemot personalen. Maktperspektivet är något som beskrivs utifrån den 
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valda teorin och blir därmed en viktig aspekt i frågor som rör vilket utrymme äldre har till sin 

sexualitet. Enligt gällande lagstiftning ska äldreomsorgen arbeta för att värna och respektera 

var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet (Socialstyrelsen, 2011). När detta 

diskuteras i fokusgruppen uppger informanterna att de i möjligaste mån försöker arbeta 

utifrån detta. Vid frågan om just kroppslig integritet är det främst i omvårdnadsarbetet som 

informanterna relaterar till. De uppger vikten av att de äldre i dessa intima situationer ska 

känna sig trygga och inte bli kränkta. När det rör sig om utrymme till sexualitet framkommer 

en tydlig bild, att det trots allt är deras hem. Följande citat illustrerar detta. 

 

De kan ju inte bli hindrade för att de vill ha lite umgänge med varandra, då måste de ju 

kunna få vara i fred. Det är ju deras hem (V4) 

 

Gruppen diskuterar vidare att alla som bor på ett äldreboende har sina egna rum eller 

lägenheter och att det finns möjlighet att låsa om sig, vilket också många gör. Samtidigt som 

de vidhåller vikten av att arbeta utifrån tankesättet att de är deras hem kunde det faktum att 

det finns vissa begräsningar inte undgås. V5 menar att när sexuella handlingar utspelar sig i 

gemensamma utrymmen är detta något som inte kan accepteras, eftersom det också är andra 

som bor där. Även V1 och V4 instämmer i detta vilket följande citat illustrerar.  

 

Om man sitter i matsalen och ska äta med någon som har händerna innanför tröjan, 

fötterna mellan benen eller försöker ta bort blöjan på motpartnern då kanske det är 

dags att göra någonting (V4)   

Det som deltagarna vittnar om är något som tidigare forskning också belyser. Även om 

äldreboenden ska betraktas och hanteras som de äldres hem, finns det begränsningar i och 

med att hemmet delas med andra medboenden men också med olika personalgrupper (jfr 

Rämgård, 2010).  

Andra delar som beskrivs begränsande är anhöriga. Om två personer finner varandra på ett 

äldreboende och det redan finns en partner som fortfarande bor hemma kan det bli 

komplicerat. Likaså beskriver informanterna att det inte är helt ovanligt att anhöriga anser att 

det är personalens uppgift att se till så att detta inte sker, vilket samtliga var överens om var en 

omöjlighet. 

I de fall man varit med om när den ena varit gift och kanske blivit kär i någon annan, 

det är så klart ledsamt för den som inte bor där men samtidigt, vad gör man? Alla lever 

ju här och nu på något sätt (V2) 
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Det framträder en inställning i fokusgruppen att det är den äldres intresse som ska tas hänsyn 

till, även fast det kan upplevas svårt och ledsamt för anhöriga som blir drabbade. Utifrån 

teorins interpersonella nivå, visar detta på komplexiteten, där många olika personer blir 

involverade och där också relationerna som uppstår på ett äldreboende har stor påverkan på 

det sexuella utrymmet. Intressant är här att notera att det även skapas relationer till anhöriga 

och att det även från detta håll ställs krav. Detta leder också till att det finns förväntningar från 

anhöriga att vårdpersonal dels ska hantera och ingripa men också ta hänsyn till anhöriga i 

frågan. Det som framkommer förstärker det faktum att personalen besitter en stor makt 

gällande äldres utrymme till sin sexualitet.  

När informanterna diskuterar vidare kring personalens påverkan menar samtliga att det i 

slutändan handlar om graden av professionalism. 

Bemötande är ju väldigt viktigt, det är ju a och o. Sen har ju alla olika bemötande men 

en mer arg röst eller en blick kan ju göra jättemycket. Det är ju hur man bemöter just i 

situationen och inte bara flyga fram för då blir de ju förnedrade på något sätt vilket 

också kan leda till aggression (V5) 

 

Ovanstående citat visar att det förekommer olika förhållningssätt från personalen varav vissa 

kan leda till negativa konsekvenser. Samtliga i fokusgruppen är överens om att det skiljer sig 

mellan kollegor hur detta hanteras och bemöts. Informanterna menar att det är mycket som 

kan spela in hur detta hanteras och gör en koppling till det faktum att sexualitet på ålderns 

höst inte pratas om inom arbetsgruppen. De menar också att andra faktorer så som 

personalens ålder och bakgrund kan spela in. Detta kan jämföras med Bouman et al. (2007) 

studieresultat, där livserfarenhet spelade in hur tolerant vårdpersonalen var till äldres 

sexualitet, där yngre personer med liten erfarenhet var mer restriktiva kring dessa frågor.  

Vidare diskuterar fokusgruppen att även den egna ”ryggsäcken” kan spela in, som i sin tur 

kan begränsa den äldres utrymme till sexualitet. Ett av argumenten till en eventuell motvilja 

att hantera sexuella uttryck är just att sexualitet anses vara för personlig och att det kan vara 

svårt att hantera detta på ett professionellt sätt. Detta ger dock upphov till diskussion i 

gruppen och ett motargument som framförs är att om inte sexuella uttryck kan hanteras på ett 

professionellt sätt finns ett personligt ansvar att granska sitt val av yrke.  

Det som beskrivs visar att äldres utrymme till sin sexualitet är beroende av personalens 

bekvämlighet i dessa frågor (jfr Gastmans, 2011).  Detta kan även kopplas till det som sker på 

individnivå utifrån den valda teorin. Det är på denna nivå som den individuella och personliga 



31 
 

sexualiteten utvecklas och i relation till diskussionen om den egna ”ryggsäcken” kan det 

tänkas att vårdpersonals egna sexuella erfarenheter och referensramar bestämmer graden av 

tolerans gentemot äldres sexualitet men också hur vårdpersonal hanterar detta i det direkta 

mötet med vårdtagarna.  

Något som återkommer under hela intervjun och som förändrar spelreglerna för äldres 

utrymme till sexualitet är när den äldre har en demenssjukdom. Gruppen uppger att det då blir 

det på ett annat sätt och kräver ett mer övervakande förhållningssätt och försök till avledning. 

Om de sitter och håller varandra i händerna och de inte varit gifta och så sitter de och 

pussas, jag menar låt dem pussas då men det är väl när de går in på rummet som vi 

kanske försöker avleda, jag tror att de många gånger inte vet vad de gör (V5) 

 

Detta citat skulle kunna tolkas som att det finns en inställning att vissa handlingar kan anses 

tillåtande och att det därmed finns ett visst utrymme till sexualitet men som begränsas av en 

demenssjukdom, då fråntas den äldres förmåga att veta vad denne vill. Vidare framkommer 

även tankar om oförmågan att veta hur det ska gå till.   

Sen när de är dementa också, i deras värld kanske de är 25 och tror att det är ju han 

som jag är ihop med. För jag menar om det är två stycken som ligger i sängen och 

håller på, de kanske inte re ut det. En har kateter en har blöja det är inte så lätt (V1) 

…Och jag tror att det många gånger är jobbigt för dem med. Det är flera gånger den 

ena får jätteångest efteråt för att hon vet att hon gjort något fel men kan inte sätta 

fingret på vad det är och det är ju därför vi försöker avleda (V5) 

 

Citaten visar att det finns ett behov av att skydda personer som är demenssjuka, men också att 

de på grund av sin sjukdomsbild inte är medvetna om vad gör och utför dessa handlingar på 

grund av att de är demenssjuka. I diskussionerna framträder även en rädsla att de äldre kan 

göra sig själva och varandra illa men också att det uppstår känslor så som ångest, skamsenhet 

och aggression i samband med när sexuella handlingar sker. Vidare diskuterar gruppen 

svårigheten när en av parterna är demenssjuk och motpartnern inte är det. Det framkommer en 

oro över svårigheten att som vårdpersonal avgöra samtycke i dessa situationer och därmed en 

rädsla att den demenssjuka blir utsatt för övergrepp eller liknande. V1 och V4 menar också att 

det blir viktigt att ha med sig bakgrundsfakta. 

 

Man måste ha bakgrunden med sig också för när hon var frisk kanske hon 

överhuvudtaget inte ens ville ta i honom. Jag hoppas att någon avleder mig så att inte 

jag går in till någon gubbe som jag egentligen inte velat vara med (V1) 
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Detta visar att arbetet utgår ifrån vad vårdpersonal tror sig veta hur personerna varit och tänkt 

innan de insjuknade, vilket styr hanteringen i nuet. Utifrån den aktuella teorin och den 

kontextuella nivån kan det tänkas att bestämda regler formas på äldreboende och i den 

kollektiva gruppen av vårdpersonal, det vill säga hur sexualitet ska hanteras när det berör 

personer som har en demenssjukdom. Tydliga värderingar och förhållningssätt över vad som 

är acceptabla sexuella beteende för äldre med en demenssjukdom framträder, vilket sedan 

påverkar på individnivå hur vårdpersonal hanterar detta i det praktiska arbetet.  

Sammantaget visar resultaten att en demenssjukdom innebär en tydlig begränsning för äldres 

utrymme till sin sexualitet. Inställningen är att demenssjuka äldre behöver beskydd som 

kräver ett mer övervakande förhållningssätt från vårdpersonalens sida. Vidare kan 

diskussionen om rädsla för övergrepp kopplas till att oförmågan till samtycke förloras i 

samband med en demensdiagnos. Personer med demenssjukdomar hanteras utifrån det friska 

samhällets tankesätt och per automatik förlorar dessa individer sin förmåga till 

självbestämmande. Inställningen om att individer med en demenssjukdom riskerar i större 

utsträckning att utsättas för övergrepp kan vara ett uttryck för dels oro men också en kultur 

som präglas av fördomar och förgivettagna föreställningar (jfr Levine, 2016).  

 

5.6 Arbetsstrategier och förhållningssätt  

Utifrån den valda teorin samspelar de tre nivåerna, kontextuella, intrapersonella och 

individnivån med varandra och är avgörande för det som sker i det direkta mötet. Vilka 

förhållningssätt och arbetsstrategier som utvecklas i den kollektiva gruppen vårdpersonal blir 

avgörande för vilken plats sexualiteten får när individer är boende på ett äldreboende. 

Under föregående temaområde beskriver gruppdeltagarna att det finns en rädsla för att de 

äldre kan komma till skada i samband med sexuella aktiviteter. Detta är främst i samband med 

när äldre är demenssjuka. Men rädslan för att någon kan komma till skada kommer även fram 

i övriga diskussioner. Något återkommande är diskussionen om katetrar eller 

inkontinensskydd, som gruppen menar kan medföra eventuella risker. Som ovan nämnt är en 

av strategierna att försöka avleda, men detta yttrar sig främst om den äldre är demenssjuk. Ett 

visst övervakande förhållningssätt är en annan strategi. Men detta kan även vara beroende av 

vilken typ av handling det rör sig om. Rädslan för att någon kan komma till skada diskuteras 
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främst när det rör sig om fullbordade samlag mellan två personer. Följande citat illustrerar 

detta.  

Men om man skulle komma in och de håller på för fullt då skulle jag bara gå (V1)  

Ja, för då har de ju lyckats, då har de ju inte skadat varandra (V4)  

Gruppen uppger att de har olika strategier när detta inträffar men att det är beroende på person 

och situation. V3 menar att det oftast krävs att de får avleda och att detta görs genom att 

försöka prata bort det, vilket V5 instämmer med. V4 menar att det viktiga är att vara lyhörd 

och vara observant i dessa situationer. V1 är däremot lite tveksam kring vart gränsen går, i 

vissa fall kanske det behövs en knackning på dörren för att se så att allt är okej men samtidigt 

kanske det räcker med att bara cirkulera omkring och finnas i närheten. Utifrån teorins 

interpersonella nivå beskrivs hur äldres och yngres sexuella preferenser kan skiljas åt, utifrån 

att de är uppfostrade i olika tider där sex allt eftersom givits ett större utrymme i det offentliga 

rummet. I och med detta formas förgivettagna föreställningar i relationen mellan vårdpersonal 

och vårdtagare rörande sex och samliv. I relation till det som framkommer i fokusgruppen där 

det uttrycks ett behov av att cirkulera omkring och vara uppmärksam, skulle detta kunna 

grunda sig i föreställningar som vårdpersonal bär med sig om äldres sexualitet, så som risken 

att äldre personer kan komma till skada vid sexuella aktiviteter. Vilka äldre som är 

involverade och utför sexuella handlingar kan även påverka graden av oro över att någon kan 

komma till skada. Föreställningar och förhållningsätt av detta slag, blir därmed specifik just i 

relationen mellan vårdpersonal och vårdtagare men också inom kontexten av ett äldreboende. 

I andra sammanhang eller i andra relationer kan ett möjligt antagande vara att det inte finns ett 

behov av att cirkulera omkring eller vara beredd att ingripa om det uppmärksammas att 

sexuella aktiviteter står på agendan bakom en stängd dörr, utan istället dra sig tillbaka och ge 

utrymme till privatliv och intimitet.  

Rädslan av att något kan inträffa återkommer fokusgruppen till och där även den fysiska 

miljön på ett äldreboende diskuteras. Gruppen påtalar bland annat de små sängarna som alla 

får i samband med att de flyttar in på boendena. Likaså att madrasserna inte är anpassade till 

sängarna och att det allt för ofta skapas en glipa mellan sängkanten och madrassen. De 

beskriver även klumpiga nattduksbord som bäddar för att en olycka ska vara framme. Oftast 

är fallrisken hög sedan tidigare och sexuella aktiviteter skulle kunna öka detta markant. Det 

som informanterna beskriver är något som Makimoto et al. (2015) även efterfrågar i sin studie 

– säkra och stödjande miljöer där äldre personer kan uttrycka sin sexualitet. Detta visar hur 
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kontexten av att vara boende på äldreboende sätter stopp för utrymmet till den egna 

sexualiteten och blir därmed en tydlig begränsning.  

Att bemöta och kunna hantera sexuella uttryck är komplext. Gruppen menar dels att detta inte 

är så vanligt och inget de kommer i kontakt med dagligen, samtidigt förekommer det och är 

en del av arbetet. Något som redan belysts är att det i grunden handlar om professionalism och 

att det krävs ett gott bemötande och förhållningssätt även i dessa frågor. Dock kan sexuella 

uttryck ligga ens personliga sfär lite för nära, vilket kan komplicera det hela. V3 framhäver 

styrkan att arbetsgruppen kan hjälpas åt, vilket samtliga instämmer i. Om någon i personalen 

har svårt att hantera detta kan någon annan ta vid. V2 menar också att det skulle vara en fördel 

med reflektionstid gällande dessa frågor. V5 menar vidare att många i personalen kan uppleva 

detta som något svårt och kan må dåligt av det. Gruppen vidhåller vikten av att kunna 

diskutera och belysa även dessa typer av frågor i arbetsgruppen även om de anser att behovet 

inte var påtagligt stort i dagsläget. Intressant är här att notera att fokusgruppen beskriver en 

äldreomsorg där sexuella uttryck och behov inte är så vanligt förekommande men efterfrågar 

trots detta, reflektionstid i dessa frågor. Likaså framkommer det i dialog med varandra en hel 

del situationer som kan tyda på att sexualiteten är högst verksam inom äldreomsorgen. Detta 

visar på en tvetydighet och osäkerhet kring ämnet generellt och att det finns ett behov av mer 

kunskap, handledning och utbildning i dessa frågor (jfr Bouman, 2007; Darnaud et al., 2013; 

Mahieu et al., 2011; Walker & Ephross, 1999).  

Några särskilda riktlinjer eller policys på arbetsplatsen är inget som informanterna känner till. 

Däremot när det utgör ett problem berörs detta i arbetsgruppen, men att det då främst handlar 

om när en vårdtagare utsätter vårdpersonal för sexuella ofredanden. Men att andra typer av 

sexuella situationer och att äldres sexuella behov börjar uppmärksammas på ett annat plan 

kunde två av informanterna vittna om, då det fått ta del av vad de kallar ett signeringsschema. 

Ett schema som ansvarig sjuksköterska tillgivit arbetsgruppen efter att sexuella aktiviteter 

mellan två boenden utspelat sig i de allmänna utrymmena, något personalen upplevde 

svårhanterlig. Schemats främsta syfte var att kartlägga tider för att kunna förhindra och avleda 

dessa sexuella aktiviteter på ett bra sätt. Enligt informanterna handlar det inte om att begränsa 

det sexuella behovet eller att inte tillåta sexuella handlingar, utan snarare undvika att det sker i 

offentliga utrymmen och därmed förhindra situationer som kunde bidra till aggression och 

skamsenhet för de äldre. Detta visar att det finns ett behov av dels ökad kunskap gällande 

dessa frågor men också vägledning och stöd hur vårdpersonal i det praktiska arbetet ska 

förhålla sig och hantera när de ställs inför sexuella behov och uttryck. 
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Informanterna är eniga kring att äldres sexuella behov och uttryck måste kunna hanteras. De 

reflekterar också över att de i framtiden kommer möta andra typer av behov så som 

samkönade relationer och att det då också blir viktigt att kunna hantera detta på ett bra sätt. 

Utifrån den aktuella teorin förhåller sig människor till vad den rådande kontexten bestämt är 

tillåtet. Omgivningen har påverkan för hur det sexuella uttrycket tar sin form och vilken plats 

den får ta. Men det är även viktigt att komma ihåg att det i sociala sammanhang sker 

handlingar som utmanar rådande mönster och som skapar nya förutsättningar. Sexuella 

handlingar är därmed inte fasta utan föränderliga. Därmed är äldres sexuella behov och 

uttryck något som bör uppmärksammas så att även detta behov över tid kan övergå till att bli 

ett fast inslag och något som involveras även för äldre personer som befinner sig i ett 

omsorgsbehov.   
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6 Diskussion  
 

Utgångspunkten i denna uppsats har varit att bidra till ökad kunskap och syftet var att 

undersöka vårdpersonals attityder och förhållningsätt till äldres sexualitet. Dataunderlaget 

bygger på dels en enkätundersökning, för att fånga ett bredare perspektiv och dels en 

fokusgruppsintervju, för att nå en fördjupad analys. Med utgångspunkt i det resultat som 

redovisas i föregående kapitel är ambitionen här att sammanfatta och diskutera centrala 

resultat.  

En av studiens frågeställningar handlade om vilka kunskaper vårdpersonal har om äldres 

sexuella behov. Majoriteten av de som besvarade enkätundersökningen upplevde att de ställs 

inför situationer med sexuella inslag i sitt arbete och att äldres sexualitet i viss utsträckning 

diskuterats i arbetsgruppen. Detta indikerar att äldres sexualitet börjar belysas mer och mer, 

men trots detta är kunskapen för att hantera och bemöta äldres sexuella behov begränsad. 

Enkätundersökningen visar att anställda inom äldreomsorgen upplevde kunskapen som liten 

eller att de helt saknar kunskap om äldres sexuella behov. Därmed borde fokuseringen på 

utbildning och kompetens inom äldreomsorgen bli starkare och får ett annat värde, vilket kan 

bidra till en kvalitetshöjande äldreomsorg som gagnar dagens äldre. Den bristande kunskapen 

om äldres sexualitet visar även på behovet av handledning och reflektionstid kring dessa 

frågor, vilket också stärks av tidigare forskning som efterfrågar ökad kunskap för att 

personalen ska upplevas tryggare att hantera äldres sexuella behov på ett mer naturligt sätt (jfr 

Bouman, 2007; Darnaud et al., 2013; Mahieu et al., 2011; Walker & Ephross, 1999).  

 

Nästa fråga berörde vilka föreställningar och attityder vårdpersonal har till äldres sexuella 

behov. Fokusgruppen uppgav att de inte kommer i kontakt med sexuella behov i någon större 

utsträckning, utan menade istället att det sexuella behovet visar sig genom andra typer av 

uttryck, så som oro, nedstämdhet eller ångest. Erfarenheterna kan vara relaterade till 

föreställningar och attityder om att äldre personer inte är sexuellt aktiva eller har sexuella 

behov, men personalens uppfattningar kan också vara påverkade av den kontextuella nivån. 

På denna nivån formas uppfattningar om sexualitet och blir specifika utifrån den rumsliga 

kontexten av ett äldreboende. Värderingar och oskrivna regler tar form inom äldreboendets 

väggar, som både vårdpersonal och de äldre förhåller sig till. De sexuella preferenser 

människor bär med sig och som vi lär oss att förhålla oss till är vad den rådande kontexten 
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finner lämplig. Detta kan vara en förklaring till att de äldre inte ger uttryck för sin sexualitet 

eller att vårdpersonal inte uppmärksammar äldres sexuella behov.  

 

Studiens tredje frågeställning handlade om vilket utrymme vårdpersonal anser att äldre har till 

sexualitet när de bor på ett särskilt boende. I fokusgruppen framkom att äldres utrymme till 

sexualitet var begränsad. Vårdpersonalens inställning men också deras egen relation till sex 

och samliv var avgörande för vilket utrymme de äldre får till privatliv och integritet. Den 

största begränsningen för äldres utrymme till sexualitet var när de äldre har en 

demenssjukdom, då förmågan att kunna bestämma över sitt eget liv blir begränsad. 

Demenssjuka äldres tycks hanteras utifrån en föreställning om att de inte besitter förmågan att 

veta vad de egentligen vill och är därmed i behov av beskydd. Utifrån det som framkommer är 

synen och inställningen till demenssjuka i behov av andra tankemönster men också en annan 

typ av kompetens och fortlöpande utbildning (jfr Di Napoli et al., 2013; Levine, 2016; Mahieu 

& Gastmans, 2012, 2015).  

 

Resultaten synliggör även att vårdpersonal har ett maktövertag i relationen till de äldre som 

bor på ett särskilt boende. På den interpersonella nivån beskrivs maktperspektivet och 

relationerna inom den specifika kontexten av ett äldreboende. I relationerna formas 

förväntningar utifrån aktörernas respektive roller, men också utifrån var och ens tidigare 

erfarenheter. I relationerna mellan vårdpersonal och vårdtagare föreligger en risk för obalans 

då de äldre befinner sig i en beroendeställning, med behov av vårdpersonalens stöd och hjälp 

för att klara sig i vardagen. I och med att de äldres utrymme till sexualitet är begränsad utifrån 

personalens personliga inställning till sex och samliv visar detta på att vårdpersonal har ett 

maktövertag. Med makt följer ansvar som också kräver lyhördhet så att äldres behov hanteras 

och bemöts med respekt och integritet. 

 

Studiens sista frågeställning handlade om vilka strategier vårdpersonal har för att bemöta och 

hantera äldres sexuella uttryck i sitt arbete. Förmågan att vara lyhörd och uppmärksam blev 

viktiga strategier för hantering av sexuella behov. Avledningsstrategin användes när personer 

var demenssjuka eller när sexuella handlingar utspelade sig i allmänna utrymmen. Det fanns 

även en rädsla för att de äldre skulle komma till skada i samband med sexuella aktiviteter, där 

bland annat inkontinensskydd och katetrar belystes men också trånga sängar och klumpiga 

nattduksbord. Den fysiska miljön som inte är anpassad till de äldres behov, bör förhållandevis 

vara lätta åtgärder för att främja det sexuella utrymmet, men i och med att detta inte är något 

som åtgärdas pekar detta på att det sexuella behovet inte tas hänsyn till inom dagens 
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äldreomsorg (jfr Makimoto et al., 2015). En viktig aspekt i detta är chefernas och 

sjuksköterskornas ansvar i frågan. Chefen har ansvar för verksamheten i stort och 

sjuksköterskor ska fungera som en vägvisare eller handledare till vårdpersonalen i det 

praktiska arbetet. Det kan då tänkas att dessa professioner blir viktiga pelare i arbetet mot en 

äldreomsorg som även inkluderar sexuella behov. 

 

Som resultaten visar påverkar det som sker på den interpersonella nivån inom kontexten av ett 

äldreboende hur vårdpersonal hanterar äldres sexualitet i det direkta mötet. Den generella 

oron över att någon kan komma till skada kan förklaras utifrån föreställningar och värderingar 

som formats i de olika relationerna på den interpersonella nivån och som sedan får 

konsekvenser för den enskilde. Ett möjligt antagande skulle vara att oro för att en individ ska 

komma till skada vid sexuella aktiviteter inte skulle föreligga i andra typer av kontexter, 

sammanhang eller sociala relationer. Oron och förhållningssättet blir därmed specifik utifrån 

kontexten av ett äldreboende. Förhållningssättet kan vidare indikera på en alltför 

överbeskyddande inställning till de äldre men som å andra sidan kan ha sin förklaring i det 

omfattande vårdbehov de flesta äldre befinner sig i när de bor på ett särskilt boende. 

Samspelet mellan den kontextuella, interpersonella och individuella nivån kan därmed 

synliggöra hur brist på kunskap och vissa attityder och förhållningssätt får konsekvenser för 

de äldres rätt till sexualitet och intimitet. Varje nivå måste beaktas och förstås men ses i 

förhållande till varandra. Det är först när förståelsen för hur dessa nivåer samspelar som 

helheten blir begriplig och kan hjälpa till att beskriva och förstå vad som ligger till grund för 

de attityder och förhållningsätt som råder rörande sex och samliv för äldre personer i ett 

omsorgsbehov.  

 

6.1 Begränsningar, generaliserbarhet och framtida   

      forskning 
 

Ambitionen med denna studie har varit att bidra till att lyfta fram attityder och förhållningsätt 

till äldres sexualitet. Studiens är begränsad utifrån ambitionen av en magisteruppsats, dels 

gällande omfattning men också en snäv tidsram. Andra begränsningar studien bär med sig är 

att endast en fokusgrupp och få enkäter utgör dataunderlaget, men som å andra sidan varit 

explorativ. Resultaten som framkommit kan användas för att få en bild över vilka kunskaper 

och inställningar som finns rörande äldres sexualitet och hur vårdpersonal hanterar och 
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bemöter detta. Resultaten kan tänkas kunna gälla även på andra äldreboenden och fungera 

som vägledning i liknande situationer och sammanhang. Därmed gör studien anspråk på 

analytisk generaliserbarhet. Det som talar för att resultaten är analytisk generaliserbara till 

andra boenden för äldre är att de anställda och det äldreboende som undersökts på många sätt 

kan sägas representera ett ordinärt äldreboende. De frågor som är aktuella här bör därför vara 

analytiskt generaliserbara till andra liknande boenden och grupper av äldre.  

Attityder och förhållningsätt till äldres sexualitet och hur detta hanteras inom särskilda 

boenden idag är ett outforskat område och är därmed i behov av bredare och djupare 

forskningsinsatser. Det finns anledning att anta att det kommer se annorlunda ut i framtiden. 

Den generation som var med och skapade den sexuella revolutionen är på väg att inta ålderns 

höst, vilket innebär att andra typer av krav kommer ställas från den äldre befolkningen, något 

som samhället måste vara beredd att kunna hantera och bemöta.   

I och med att äldre personers rätt till privatliv och kroppslig integritet är något som förbises 

idag, inte bara inom äldreomsorgen utan i samhället i stort blir detta av relevans för det 

sociala arbetet, som har i uppgift att synliggöra och värna om människors lika värde och 

rättigheter. Sexualitet, som denna studie vidrört kan ses som en del av en helhet, som i grund 

och botten handlar om grundläggande värderingar. Det krävs en förändrad syn och inställning 

till våra äldre överlag, som kan öka kvalitén och möjligheten att leva ett gott liv, trots 

ålderdom och omfattande vårdbehov.  
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Bilaga 1. Förfrågan om enkätundersökning  
 
 

Sexualitet på ålderns höst 
 

 

Har du möjlighet att undvara en minut för att fylla i en kort 

enkät? 
 

Mitt namn är Cecilia Vistrand och jag läser magisterprogrammet i Socialt arbete vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Jag har en bakgrund som undersköterska där jag varit verksam 

inom äldreomsorgen och nyligen erhöll jag min socionomexamen. 

 

Jag är i full gång i arbetet med min magisteruppsats som handlar om förhållningsätt från 

vårdpersonal gällande äldre personers rätt till sin sexualitet när de bor på ett särskilt boende 

och hur detta hanteras i det praktiska arbetet. 

 

Det som efterfrågas är om du har möjlighet att fylla i den bifogade enkäten. Den beräknas ta 

en till två minuter att fylla i. All information kommer att hanteras konfidentiellt och de som 

fyller i enkäten kommer inte kunna identifieras. Studien kommer att publiceras digitalt i 

Mittuniversitetets databas för uppsatser. 

 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via telefon, sms eller e-post. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Cecilia Vistrand 

Telefon: 070-281 49 46 

E-post: cevi1301@student.miun.se 

 

Min handledare: Majen Espvall 

E-post: Majen.Espvall@miun.se 
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Bilaga 2. Enkät 

 

Sexualitet på ålderns höst 
 

 

 

1, Har du reflekterat över äldres sexualitet? 

 

Inte alls 

 

Mycket sällan  

 

Det händer  

 

Dagligen 

 

 

 

2, Ställs du inför situationer med sexuella inslag i ditt arbete?  

 

Inte alls 

 

Mycket sällan  

 

Det händer  

 

Dagligen 

 

 

 

3, I vilken utsträckning diskuterar ni frågor som rör äldres sexualitet 

i din arbetsgrupp?  

 

Inte alls 

 

Mycket sällan  

 

Det händer  

 

Dagligen 

 

 



iii 
 

 

4, I vilken utsträckning anser du att anställda inom din verksamhet 

har tillräcklig kunskap för att hantera och bemöta äldres sexuella 

behov? 

 

 Inte alls  

 

   I liten utsträckning  

 

 I hög utsträckning 

 

 I mycket hög utsträckning  

 

 

 

5, Vilka av följande handlingar anser du vara av sexuell karaktär. 

Kryssa ett eller flera alternativ    
 

         Kramar 

 

 Kyssar 

 

 Onani 

 

 Erotiska filmer  

 

                   Annat, ange vad  

 

 

 

Ålder  

 

Kön  

 

Befattning  

 

Antal yrkesverksamma år  
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Övriga kommentarer (frivilligt)  

 
 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Informationsbrev  
 

Sexualitet på ålderns höst 

Yrkesverksamma inom äldreomsorgen sökes till 

fokusgruppintervju  
 
Mitt namn är Cecilia Vistrand och jag läser magisterprogrammet i Socialt arbete vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Jag har en bakgrund som undersköterska där jag varit verksam 

inom äldreomsorgen och nyligen erhöll jag min socionomexamen.  

 

Jag kontaktar dig inom ramen för min magisteruppsats med förhoppning om att du skulle vilja 

delta i min studie. Syftet med studien är att undersöka attityder och förhållningsätt från 

vårdpersonal gällande äldre personers rätt till sin sexualitet när de bor på ett särskilt boende. 

 

Jag önskar träffa dig som vill berätta om dina tankar och erfarenhet kring äldres sexuella 

behov och uttryck. Jag är intresserad av hur du ser på äldres sexualitet och hur detta hanteras i 

det praktiska arbetet.   

 

Jag söker deltagare till en gruppintervju, för att tillsammans med andra yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen diskutera dessa frågor. Diskussionerna utgår ifrån specifika teman men formen 

är öppen, inga färdiga mallar och formulär kommer finnas utan ni diskuterar fritt kring dessa 

teman. 

 

Fokusgruppintervjun beräknas ta cirka 1-2 timmar och intervjun kommer att spelas in. Allt 

material kommer att hanteras konfidentiellt och de som deltar i studien kommer inte kunna 

identifieras. Studien kommer att publiceras digitalt i Mittuniversitetets databas för uppsatser. 

Det är helt frivilligt att delta och även avbryta medverkan under studiens gång.  

 

Intervjun kommer att genomföras den 18 april klockan 16.00. Information om lokal meddelas 

i god tid innan tillfället. Studien har en begränsad tidsram, därav önskar jag få snabb 

återkoppling om du kan tänka dig medverka eller inte.  

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via telefon, sms eller mail. Jag 

ser fram emot att höra ifrån dig och hoppas att du vill delta i min studie. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Cecilia Vistrand       

Telefon: 070-281 49 46 

E-post: cevi1301@student.miun.se  

 

Min handledare: Majen Espvall  

E-post: Majen.Espvall@miun.se 

mailto:cevi1301@student.miun.se
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Bilaga 4. Samtyckesbrev 

 

Samtycke för deltagande i fokusgrupp 
 

Härmed samtycker jag till att medverka i en fokusgruppintervju inom ramen för en 

magisteruppsats av Cecilia Vistrand, på avdelningen för socialt arbete, Mittuniversitetet 

Östersund. 

 

Jag har tagit del av såväl muntlig som skriftlig information om studiens syfte och 

uppläggning. 

 

Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas in och att allt material hanteras med 

sekretess. Den information jag ger i intervjun behandlas på ett sådant sätt att min identitet inte 

röjs för utomstående. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av den information som 

framkommer i intervjun. 

 

Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan 

motivering kan avbryta min medverkan. 

 

Jag är medveten om att intervjun genomförs inom ramen för en magisteruppsats och att 

jag kommer att kunna ta del av studiens resultat när de publicerats. 

 

 

………………………………………………………… 

Datum och ort 

 

…………………………………………………………. 

Underskrift 

 

…………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 5. Upplägg fokusgrupp  
 

Uppstart  

 

o Jag går igenom studien syfte och etik 

 

o Informerar om hur fokusgrupper går till:  

- Att det inte finns några rätta respektive felaktiga svar   

- Informerar om min roll  

- Överenskommelse mellan deltagarna om hantering av det som sägs 

- Samtyckesformulär delas ut och fylls i 

 

o Runda där alla får presentera sig:   

- Ålder  

- Typ av verksamhet de arbetar i 

- Profession, hur länge de arbetat och utbildningsbakgrund 

 

o Anledning till att de vill vara med i fokusgruppen  

 

 

Sexuella behovet  

 

o Vad kan sexualitet innefattas av?  

(Särskilda handlingar – kyssar, kramar, vissa delar av kroppen) 

(Även annat, erotiska filmer, onani med mera) 

 

o Har äldre sexuella behov?  

 

 

Sexualitetens utrymme i verksamheten 

 

o Finns det exempel när ni i det praktiska arbetet möts av sexuella uttryck? 

(Vad kan detta röra sig om, hur te det sig – handlingar, språkbruk) 

 

o Är uppfattningen att det finns möjlighet till kroppslig integritet?  

(Stör ej skyltar, låsa dörren) 

(Gäller det alla?) 

 

 

Strategier för att hantera sexuella uttryck  

 

o Hur hanteras sexuella uttryck i arbetsgruppen?  

(Skiljer det sig mellan kollegor, varför, vad beror det på) 

 

o Finns riktlinjer, policy, på förhand bestämt förhållningssätt på arbetsplatsen? 

(För- och nackdelar med dessa?) 

 

o Finns det omständigheter/tillfällen då sexuella uttryck blir svåra att hantera? 

(När, varför, vad beror det på) 
 


