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Sammanfattning
Bakgrund:

Sexualitet har visat sig vara viktigt för upplevelsen av ett hälsosamt liv, och
ett av människans grundläggande behov som består livet ut är just fysisk
beröring. Det har dock visat sig att särskilda boenden för äldre inte är
anpassade för ett privat liv. Personer med demenssjukdom anses lätt kunna
bli utnyttjade och det förekommer konflikter vad gäller individens rättigheter,
frihet och skydd. När ämnet sexualitet diskuterats inom vården har det
snarare haft betoning som ett problem snarare än som ett mänskligt behov.

Syfte:

Syftet med uppsatsen var att undersöka vård - och omsorgspersonals och
sjuksköterskors upplevelser av och inställning till äldre personers sexuella
behov inom särskilt boende för äldre.

Metod:

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Totalt tre
olika särskilda boenden med inriktning mot vård av äldre personer med
demenssjukdom eller allmän omvårdnad inom Stockholmsområdet
involverades. Deltagarna bestod av legitimerade sjuksköterskor,
undersköterskor och vårdbiträden, totalt elva deltagare. Den metod som
använts för analys av data var induktiv kvalitativ innehållsanalys.

Resultat:

Analysen resulterade i fem huvudkategorier och sex underkategorier.
Huvudkategorierna består av: Personalens syn på äldre och sexualitet,
Personalens upplevelser av de äldres sexuella uttryck inom det särskilda
boendet, Personalens upplevelser av de boendes reaktion på sexuella uttryck
från andra, Personapels sätt att hantera de boendes sexuella uttryck och
behov och De boendes möjlighet att leva ut sitt sexuella behov.

Diskussion: Kvalitativ metod med semistrukturerde intervjuer användes, där
informanterna gavs möjlighet att uttrycka sina upplevelser, dock begränsade
av de förbestämda huvudfrågorna. Ett annat alternativ för att eventuellt få ett
bredare perspektiv hade kunnat vara att tillämpa endast en öppningsfråga
eller ämne där informanten kunnat tala fritt runt om kring och där författaren
kunnat använda sig av följdfrågor för att föra samtalet framåt.

Förfatatren diskuterade den eventuella betydelsen av deltagarnas ålder,
personliga inställning, utbildning och engagemang samt upplevelse av
sexuella uttryck inom vården. Samtliga intervjuer utfördes på deltagarnas
arbetsplats och under arbetstid. Resultatet diskuterade mot Tzeng, Lin, Shyr
och Wens (2009) ramverk.
Resultatdiskussionen visade att deltagarnas upplevelser kring ämnet äldre
och sexualitet varierade. Det framkom mycket delade uppfattningar huruvida
de äldre hade sexuella behov eller inte, och upplevelser av att de äldres
sexuella beteenden eller behov skulle ha gått över till ett annat
beteendemönster eller behov.

Nyckelord:

Äldre, sexualitet, hälso- och sjukvårdspersonal, upplevelser, särskilt boende.

Abstract
Background:

Sexuality has been shown to be important for the experience of a healthy
life, and one of the human's basic needs consisting through the entire life is
the physical touch. However, it has been found that residential homes is not
suited for a private life, people with dementia are deemed to be easily
exploited, and there are disputes in terms of individual rights, freedom and
protection. When the topic sexuality has discussed in health care, it has
rather have an emphasis as a problem rather than as a human need.

Aim:

The purpose of this study was to examine the experience of health – care
personal and registered nurses and their attitude to older people’s sexual
needs in special housing for the elderly.

Method:

A qualitative method with semi- structured interviews was used. A total of
three different special accommodations with focus on elderly with dementia
or general nursing home there the area of Stockholm were involved. The
participants consisted of registered nurses, assistant-nurses, nursing
assistants, and a total of eleven participants. The methodology used for data
analysis was inductive content analysis.

Results:

The analysis resulted in five major themes, and five subthemes. The main
topics was The health – care personal and registered nurses thoughts of
older people and sexuality, The health – care personal and registered
nurses experience of the resident sexual expression within the special
housing for the elderly, The health – care personal and registered nurses
experience of reactions among the residents when sexual expression were
shown by others, The health – care personal and registered nurses
management and treatment of the residents sexual expression and needs,
and Residents opportunities to vent out there sexual needs.

Discussions: A qualitative method with semi- structured interviews was used where the
informants had the opportunity to express theirs experience, though limited
by the predestined main topic. A another alterative could have been to use

only one opening question to get a results with broader spectrum, where the
informants could have speak free around the topic and where the author
could have used supplementary questions to move the conversation forward.
The author discussed the eventual meaning of the participant’s age,
personal attitude, education and commitment as well as experience of sexual
expressions in health- care. All the interviews conducted at the participant’s
workplace and during working hours. The result was discussed against a
framework of Tzeng, Lin, Shyr och Wens (2009).
The result discussion showed differences among the participant’s
experiences about older people and sexuality. There were very different
perceptions about if the elderly had or not had sexual needs and experiences
about that the older people’s sexual behavior or needs would have taken a
different direction and turn in to a different pattern of behavior or needs.

Keywords:

Elderly, sexuality, health- care professionals, experiences, special
accommodation.
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Inledning
Detta är en magisteruppsats i vårdvetenskap med huvudfokus på vård – och omsorgspersonal
samt sjuksköterskornas upplevelser, bemötande och handlingsberedskap vad gäller sexualitet
hos äldre i särskilt boende. Inspirationen kommer från författarens tidigare kandidatuppsats
(Fyhr & Yosifpour, 2014), en litteraturöversikt där fokus låg på vårdpersonalens attityder
gentemot äldres sexualitet. När författaren valde att utföra denna uppsats framkom det att det
fanns mycket få studier utförda kring detta ämne. Att författaren under sin universitetsutbildning inte stött på ämnet under någon av de praktiska utbildningarna och att ämnet tagits
upp mycket kort i den teoretiska utbildningen väckte intresse hos författaren till denna uppsats
att ta reda på hur vård – och omsorgspersonal och sjuksköterskor inom särskilda boenden
upplever äldres sexualitet, hur de agerar i situationer där äldre uttrycker sexuella behov och
om man gör några insatser för att främja äldres sexualitet. Vad är anledningen till att vi inte
talar om äldres sexualitet i den dagliga omvårdnadsplaneringen?
Författarens erfarenhet är att äldres sexuella behov inte beaktas inom äldrevården.
Förhoppningen med denna uppsats var att finna kunskap som kan komma till nytta för vård –
och omsorgspersonal samt sjuksköterskor inom dagens vård av äldre. Denna kunskap hoppas
författaren kunna användas för att stärka vårdrelationen personal och äldre emellan, samt
främja de äldre personers hälsa och mänskliga värdighet.

Bakgrund
Sexualitet hos människan
Begreppet sexualitet kan beskrivas på olika sätt, författaren till denna uppsats har valt ut tre
författare vars studie beskriver personers upplevelser av sexualitet. Goldhammer och
McCabes (2011) har i sin studie definierat sexualitet som fysisk, kognitiv och emotionell ”en
kombination av allt” (Goldhammer & McCabes, 2011). En vidare beskrivning i denna studie
var fysiska upplevelser som sexuell lust, en kognitiv process av föreställningar och fantasier,
närhet och omtanke, och emotionell upplevelse i form av ömhet och kärlek, men även en
emotionell upplevelse besläktad med känslor som sorg, glädje och ilska. Sexuell lust beskrevs
som upplevelse av en överväldigande passion, en emotionell process som inte nödvändigtvis
är kontrollerbar eller något man tänker på. En beskrivning som har lyfts av de kvinnliga
deltagarna i studien av Goldhammer och McCabes (2011, s.23) var att den sexuella lusten var
relaterad till en partner, antingen om denna partner var den utlösande faktorn till den sexuella
upplevelsen, exempelvis genom fysisk närhet eller genom tankar på en partner, eller som en
kraft riktad direkt mot en partner. World Health Organisation (WHO, 2010) har på sin
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hemsida definierat sexualitet som något som uttrycks och upplevs genom sånt människan tror
på, fantasier, attityder, tankar, begär, värderingar, relationer, roller och beteenden. Men även
som kön, fortplantning, respekt för kroppsintegritet, sexuell säkerhet, erotik, njutning,
intimitet, sexualorientering och känslomässig beröring (WHO, 2010). I Rheaume och Mittys
(2008) studie hade deltagarna belyst sexualitet som ”intim relation” (Rheaume & Mitty, 2008,
s.344), vilket involverade bland annat ömsesidigt beroende, engagemang, känslomässig
intimitet som positivt hänsynstagande och omtänksamhet, och fysisk intimitet i form av allt
från närhet till samlag.
WHO (2010) har även valt att beskrivit sexuell hälsa, som ett stadie som inte enbart
innebär avsaknad av svaghet, dysfunktion eller sjukdom utan även som känslomässigt,
mentalt, fysik och socialt – välmående i relation till sexualitet. För att sexuell hälsa ska kunna
uppnås måste människans sexuella rättigheter respekteras, det krävs att det finns en positiv
inställning till sexualitet och sexuella förhållanden samt möjlighet till en säker sexuell
aktivitet (WHO, 2010).
Med sexualitet menar författaren till denna uppsats, uttryck för självständigt sexuellt
tillfredsställande, eller uttryck som riktas från en människa till en annan, vare sig det är
ömsesidigt eller inte, där syftet är att förmedla och eller utvinna mer än vänskaps- och
tacksamhetskänsla. Dessa uttryck kan vara att en människa söker närhet, kontakt med en
annan människa, intimitet, samlag, pussar, kramar, eller masturbering.

Sexualitet som fysiskt och psykiskt behov
Det belyses att behovet av sexuell aktivitet och att ha en intim relation och en partner visat sig
var störst bland män (Lindau et al., 2007). Enligt Rheaume och Mitty (2008) är män mindre
benägna än kvinnor att uppge att de inte tycker om sex och inte heller skulle de vilja leva utan
det. De beskrev att män oroar sig för sin hälsostatus och sexuella aktivitet, medan kvinnor
oroar sig över sin partners hälsa och över att finna en ny partner. Det framkom även i deras
studie att när deltagarna hade en partner stärktes hans/hennes åsikt om att sexualitet var en
viktig del för att uppnå livskvalitet.
Eriksson (1993) skriver att hälsa nödvändigtvis inte behöver vara frånvaro av sjukdom och
kroppsliga defekter utan innefattar i stället att vara integrerad, som ett tillstånd inom
människan. Rheaume och Mitty (2008) har belyst begreppet sexuell hälsa liksom den fysiska
hälsan som inte enbart frånvaro av sexuell dysfunktion eller sjukdom utan snarare ett tillstånd
av sexuellt välbefinnande, det vill säga ”en positiv inställning till sexuell relation och
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förväntan av en behaglig eller lustbetonad upplevelse utan rädsla, skam, våld eller tvång”
(Rheaume & Mitty, 2008).
Sexuella uttryck i form av till exempel samlag kan upplevas olika viktigt relaterat till
individ, möjlighet och tillgänglighet, men för alla personer oavsett sexuell läggning (hetero –
bi – homosexuell) är någon form av sexualitet viktigt för upplevelsen av ett hälsosamt liv
(Benbow & Beeston, 2012). Även Brodtkorb (2010) belyser att ett av människans
grundläggande behov som består livet ut är just fysisk beröring. Fysisk beröring är viktigt för
alla individer då detta är ett viktigt emotionellt sätt att kommunicera positiva känslor som
tröst och sympati (Brodtkorb, 2010).

Sexualitet hos äldre personer
Rheaume och Mitty (2008) belyste i sin studie faktorer som bidrog till minskad sexualitet i
hög ålder som att det fanns färre män än kvinnor inom det särskilda boendet och att många
äldre mist sin partner i död. Annat som framkom var att de boendes partner mist sin förmåga
att upprätthålla en sexuell relation som konsekvens av till exempel minnessvikt där de inte
känner igen sin partner eller annan kognitiv svikt som nedsatt rörelseförmåga (Rheaume &
Mitty, 2008). Gemensamt för alla levande organismer är det biologiska åldrandet, och för
människan innebär det förändring av samtliga organ, däribland bland annat muskler, skelett,
hud, hjärna och hjärta. Åldrandet medför även psykologiska förändringar i form av till
exempel sänkt minnesförmåga, och många äldre ådrar sig en negativ bild av sig själva. Den
tredje formen av åldrande är det som Romøren (2010) kallar för det sociala åldrandet. Detta
involverar att den sociala rollen förändras med åldrandet. Rollen förändras främst i familjeoch arbetslivet, då många blir mor- och farföräldrar, och pensionärer. Många blir även
vårdtagare. Dock finns det de som behållit sin fysiska hälsa och aldrig blir vårdtagare, och det
blir allt vanligare med de som har få eller inga barnbarn eller barnbarnsbarn i huvud taget
(Romøren, 2010).
I den rad av fysiska nedsättningar som följer med åldrandet, finns sexuell dysfunktion. En
studie av Lindau et al. (2007) visar att människan med åldrandet blir allt mindre sexuellt
aktiv. Hos kvinnor är de som oftast upplevs som besvär; problem med torra och sköra
slemhinnor i vagina vilket kan orsaka smärta och irritation vid samlag, andra besvär som
svårighet till orgasm och låg lust. Rheaume och Mitty (2008) belyser att den främsta orsaken
till detta är hormonella förändringar, men det finns även andra bakomliggande orsaker som
exempel medicinska tillstånd som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, artrit, hyperkolesterolemi,
hypertoni, men även rökning, förändrade relationer, familjefrågor, och förändrad
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kroppsuppfattning kan ha en påverkan. Lindau et al., (2007) har beskrivit att hos männen är
det mest förekommande; svårigheten att uppnå eller upprätthålla erektion. Detta styrks även
av Rheaume och Mitty (2008) som lyft att detta är något som ca 75% av alla män över 70 års
ålder någon gång har upplevt. Den främsta orsaken till denna dysfunktion kan bland annat
vara som hos kvinnor någon form av medicinskt tillstånd som blodkärlssjukdom. Annat som
kan påverka är neurologiska förändringar, som exempelvis vid Parkinsons sjukdom. En
förekommande orsak till erektionssvårighet är även ångest, depression och skuldkänslor för
att fullfölja en sexuell akt med en annan kvinna efter att deras partner dött (Rheaume & Mitty,
2008).
Rheaume och Mitty (2008) har belyst att många äldre var rädda att ta upp sina sexuella
problem, som vaginal torrhet och erektil dysfunktion, med vårdpersonal, och Lindau et al.,
(2007) belyste i sin studie att de kvinnor och män som var sexuellt aktiva oftare tog upp
sådana typer av problem med vårdpersonal, än de som ansåg att de inte längre hade den hälsa
som krävdes för att vara sexuellt aktiv (Lindau et al., 2007).
Flera av de mediciner som ges till äldre kan ha en påverkan på sexualiteten som
erektionsproblem. Dessa är bland annat antidepressiva läkemedel, antihistaminer,
antihypertensiva läkemedel och antipsykotika (Rheaume & Mitty, 2008).
Enligt DeLamater och Koepsel (2015) söker många äldre känslomässig intimitet, stabilitet
och kontinuitet utöver eller som ersättning för sexualitet som penetrering. Rheaume och Mitty
(2008) har belyst att äldre inte alltid jämställer sexualitet med samlag utan ser snarare ett
behov av att få känna sig älskad som en del i deras sexuella identitet. Som till exempel genom
att uppvakta varandra, visa tillgivenhet, använda beröring, skapa partnerskap, kommunicera
och en känsla av personlig attraktionskraft (Rheaume & Mitty, 2008). Enligt Brodtkorb
(2010, s.153) sägs behovet av närhet kunna öka i samband med människans åldrande och en
studie av Bauer, McAuliffe och Nay (2007) skriver de att för dem som har den fysiska hälsan
på sin sida kan sexualiteten trots sjukdom bestå till de sista dagarna i livet (Bauer, McAuliffe
& Nay, 2007). Detta kan även styrkas av Lindau et al.s (2007) studie, som visar att den
främsta beroendefaktorn till om äldres intima relationer och sexuella aktivitet består, är den
kvinnliga partnerns grad av fysisk kapacitet.

Sexualitet hos personer med demenssjukdom
Demenssjukdom innebär att hjärnans nervceller förtvinat, i vilket område av hjärnan samt
utlösande orsak avgör definitionen för typ av demens, detta definierar Äldrecentrum forskning
och utveckling på sin hemsida (http://www.aldrecentrum. se/Amnesomraden/Demens-och-
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minnet/Demens/). LoGiudice och Watson (2014) belyser demenssjukdom som en successiv
nedsättning av den tidigare kognitiva funktionsförmågan och medför olika förändringar hos
individen i form av psykiska och beteendemässiga (LoGiudice & Watson (2014). De generellt
vanligaste förekommande symtomen är agnosi, amnesi samt afasi, precenterat på
Äldrecentrums hemsida (http://www.aldrecentrum.se/Amnesomraden/Demens- ochminnet/Demens/). Hos en del av dessa sjukdomar förekommer även symtom som fördröjd
bearbetningsprocess, störning i gångförmåga, samt apraxi som nedsättning av de exekutiva
funktionerna, visuella hallucinationer, parkinsons som muskelstelhet (LoGiudice & Watson,
2014), ökad sexuell upphetsning och disinhibited det vill säga impulsivitet och brist på
återhållsamhet, bristande förmåga att bedöma konsekvenser av en handling (Mendez &
Shapira, 2013).
I Sverige är demens bland de vanligaste sjukdomarna hos personer över 60 år och ökad
ålder är en riskfaktor till att drabbas, cirka hälften av de personer som är över 95 års ålder
beräknas insjukna i demenssjukdom vilket finns beskrivet på Äldrecentrums hemsida
(http://www.aldrecentrum.se/Amnesomraden/Demens-och-minnet/Demens/). Även
LoGiudice och Watson (2014) belyser att demens är vanligt förekommande runt om i världen,
hos personer över sextio år drabbas mellan fem till sju procent och hos personer över åttiofem
år förekommer demens hos cirka tjugo procent (LoGiudice & Watson, 2014). På
Äldrecentrums hemsida (http://www. aldrecentrum.se/Amnesomraden/Demens-ochminnet/Demens/) framhålls att den generellt vanligaste formen av demens är Alzheimers
sjukdom och förekommer hos cirka 60 procent av de personer som insjuknat i demens men
LoGiudice och Watson (2014) skriver att den form av demens som är vanligast bland äldre
personer är Lewy bodies demens (LoGiudice & Watson, 2014).
Att drabbas av en demenssjukdom behöver inte betyda att det sexuella intresset försvinner.
Första stadiet av Alzheimers sjukdom kan ge upphov till antingen en ökad sexlust eller total
förlust av sexuell lust hos den insjuknade. Vid demenssjukdom kan det även förekomma
hypersexualitet (Rheaume & Mitty, 2008). Mendez och Shapira (2013) har belyst att vid
frontallobsdemens kan det förekomma symtom som hypersexuellt beteende. Ett exempel från
Mendez och Shapiras (2013) studie var att en man med detta beteende, ägnade sina dagar åt
sexuella aktiviteter utanför sitt äktenskap, flera gånger per vecka, samt åt att söka efter olika
kvinnor att ha sex med. ”Mannen började även använda svordomar, förlorade sin
övergripande känsla av anständighet samt försummade sin hygien” (Mendez & Shapira,
2013). Ett annat exempel från samma studie var en kvinna som bland annat börjat kräva mer
uppmärksamhet från män, klätt sig i mer tajta och utmanande kläder och kunde lätt känna
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sexuell attraktion endast av beröring som att stryka handflatan (Mendez & Shapira, 2013).
Andra uttryck som kan förekomma hos personer med demenssjukdom är kommentering om
andras kroppar, masturbation både i enskilda utrymmen och offentliga platser flera gånger per
dygn, uttryck av sexuella olämpliga ord, titta på pornografi, exponera intima kroppsdelar och
klär av sig nakna på offentliga platser, att ta på andras kroppsdelar som associerade med
sexuellt uppseendeväckande, försök att kyssa andra, manliga boende som försökt att fösa in
kvinnlig personal i rum för försök att få till en sexuell akt, även försök att ha samlag med
andra boende som inte hade kapaciteten att försvara sig (Mendez & Shapira, 2013; LoGiudice
& Watson, 2014). Faktorer som kan bidra till att de boende uttrycker sexuella beteenden, kan
vara sådant som ensamhet, tristess och behov av uppmuntran eller tröst. Det händer även att
de boende uppfattar någon annan för deras partner, eller att de skapar nya relationer inom
boendet (Rheaume & Mitty, 2008).
Förutom en ökad sexuell drift kan demenssjukdom ha en indirekt påverkan på sexualiteten
i form av autonom dysfunktion, då den insjuknade på grund av bland annat nedsatt kognitiv
funktion blir beroende av stöd från andra personer för att klara av sin vardag (LoGiudice &
Watson, 2014). Rheaume och Mitty (2008) belyser att varje människa har sexuella rättigheter,
som rätt att få välja om man vill vara sexuellt aktiv, att få välja eller avfärda partner, samt att
få delta i en ömsesidig relation. Men de personer som är hämmade i sin förmåga att uppfatta
signaler inom en relation kan befinna sig i en riskzon. För personer som är involverade i en
sexuell relation är en bedömning av kapacitet för beslutsfattande avgörande om deras relation
ska få fortgå (Rheaume & Mitty, 2008). Förmågan att självständigt fatta beslut varierar
beroende på graden av demenssjukdom. Den kan även variera från stund till stund och mellan
olika former av beslut. Beslutsförmågan hos en person med demens bedöms utifrån dennes
förmåga att förstå situationen och förmedla sitt beslut. Tillräckligt med information om den
aktuella situationen ska ha tillhandahållits den demenssjuke, denna måste även ha förstått
denna information och kunna väga denna mot sina önskemål (Drivdal Berentsen, 2010,
s.372).
Enligt Socialstyrelsen (SoS, 2016) är hälso- och sjukvården begränsade till att endast i
vissa undantagsfall tillhandahålla mediciner till personer med demenssjukdom som till
exempel när personcentrerade omvårdnadsinsatser och anpassning av vårdmiljön inte är
tillräcklig, och personen som är insjuknad i demenssjukdom är utsatt för stort lidande (SoS,
2016). Dessa läkemedel kan ge biverkningar som kan ha en indirekt påverkan på de äldres
sexualitet, som bland annat yrsel, magbesvär, muskelkramper, trötthetskänsla, smärta,
depression, dåsighet, förvirring, oro, asteni och illamående beskrivet på FASS (20017)
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hemsida (http://www.fass.se/LIF/startpage? userType=0). Ett läkemedel som är godkänt att
ges till personer med demenssjukdom och som däremot kan ha en påverkan på individens
sexualitet, är Sertralin (antidepressivt läkemedel). Vanliga biverkningar som detta läkemedel
kan ha, det vill säga som drabbar (≥1/100, <1/10), enligt FASS är exempel minskad libido,
sexuella störningar hos män, erektil dysfunktion, ångest och oro. Mindre vanliga biverkningar
det vill säga som drabbar (≥1/1 000, <1/100) hos kvinnor, är vaginal blödning, och sexuell
dysfunktion finns framlagt på FASS hemsida (http://www.fass.se/
LIF/product?userType=0&nplId=20060309000020#side-effects).

Särskilt boende för äldre
År 1992 fastslogs något som kom att kallas för Ädelreformen, denna innefattar att
kommunerna tillsammans får ta ansvar för vård och omsorg som bedrivs inom särskilda
boendeformer så som särskilt boende för äldre och kommun och landsting får dela på ansvaret
för den hälso- och sjukvård som bedrivs där. Syftet med Ädelreformen är att erbjuda vård och
omsorg inom det särskilda boendet, som kan tillgodose så många av de boendes vård – och
omsorgsbehov som möjligt. Detta finns med på Äldrecentrum hemsida
(http://www.aldrecentrum.se/Amnesomraden/Vard-och-omsorg-/Boende/Halso--ochsjukvard-i-de-sarskilda-boendeformerna/). Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är två
viktiga delar för den svenska välfärden, den personen med störst behov av sjukvård får
företräde till vården och bistånd kan fås med stöd av socialtjänstlagen. Ett av dessa bistånd är
särskilt boende för äldre och alla som anser sig vara i behov av detta bistånd har rätt att göra
en ansökan hon kommunens socialtjänst, vilka i sin tur är skyldiga att utreda fallet (SoS
2016).
Eriksson (2002, s.22) belyser att huvudsyftet med vården är att främja individens hälsa,
och därigenom främja livet självt. Enligt 4§, kap. 5 i Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453
1982:763), kap. 5, 4§) fastställs att socialtjänsten ska erbjuda omvårdnad som fokuserar på att
främja den äldre individens värdighet och välbefinnande. ”Socialnämnden skall verka för att
äldre människor ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SoL, SFS 2001:453, kap. 5, 4§)
och kommunen har enligt 5§, kap. 5 i Socialtjänstlagen ansvar för att inrätta särskilda
boendeformer för omvårdnad och service för äldre människor som är i behov av stöd (SoL,
SFS 2001:453, kap. 5, 5§).
Vid demenssjukdom är personcentrerad omvårdnad viktigt. Med detta menas att det inte är
sjukdomen utan människan och dennes individuella upplevelser av sin verklighet som är i
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fokus. Miljön och omvårdnaden skall utformas efter den enskildes behov och utgå från är
patientens livsmönster, värderingar samt preferenser. (SoS, 2016).

Personal inom särskilt boende för äldre
Den största yrkesgruppen inom särskilt boende för äldre är sjukvårdsbiträden och
undersköterskor, även kallad omsorgspersonal. Andra yrkesgrupper är sjuksköterskor,
rehabiliteringspersonal och enhetschefer som finns beskrivet på Äldrecentrums hemsida
(http://www.aldrecentrum.se/Global/Rapporter/ 2001/2001_9_personalen _stockholm.pdf).
Enligt Äldrecentrum är det kommunerna som ansvarar för insatser av sjuksköterska och
rehabiliteringspersonal i form av arbetsterapeut och sjukgymnast, medan landstingen ansvarar
för läkarvården. Och enligt socialtjänstförordningen ska det finnas en sjuksköterska
tillgänglig dygnet runt i alla särskilda boenden som är specialiserade för äldre
(http://www.aldrecentrum.se/Amnesomraden/Vard-och-omsorg-/Boende/Halso--ochsjukvard-i-de-sarskilda-boendeformerna/).

Den fysiska och psykosociala miljön i särskilt boende för äldre
Särskilt boende för äldre ska bland annat ha en utomhusmiljö som bör vara utformad så att de
boende lätt och tryggt kan röra sig och orientera sig, miljön bör ha inslag som är lätta att
känna igen, bör stimulera till sinnesupplevelser och den bör även ha lämpliga platser för olika
aktiviteter (Drivdal Berentsen, 2010, s.367). Enligt SoS (2016) finns det ett samband mellan
det särskilda boendets utformning och beteende och livskvalitet hos en person med
demenssjukdom. Exempel på en god fysisk miljö för en person med demenssjukdom är
småskalighet, enkelrum med möjlighet till privatliv, egna möbler och andra personliga tillhörigheter för att underlätta orientering och öka välbefinnande, samt gemensamma utrymmen
för ökad samvaro, minskad oro och minskad agitation (SoS, 2016) och personer som är
bosatta i ett särskilt boende för äldre bör erbjudas just detta motsvarande till deras individuella
behov (Rheaume & Mitty, 2008). Cornelison och Doll (2013) belyser i sin studie att de
boende ofta inte vet om att det finns andra alternativ än deras rum, avskilda utrymmen där de
finns möjlighet att vara privat och intim. De boende vågar heller inte fråga personalen om
dessa alternativa utrymmen (Cornelison & Doll, 2013).
Med psykosocial miljö innefattar sociala faktorer inom den fysiska miljön och som har en
påverkan på personers sinnesstämning och beteende. En god psykosocial miljö innefattar
fokus på det personliga och individuella, en social samvaro och meningsfulla aktiviteter,
flexibla rutiner och en personal som bjuder på sig själv (SoS, 2016). För personer med
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demenssjukdom kan en god psykosocial miljö även innefatta personal som bekräftar de
boendes upplevelser, ett lugnt arbetstempo eller enligt den boendes individuella rytm (SoS,
2016).
Enligt rekommendationer från SoS (2016), vad gäller dagliga aktiviteter för personer med
demenssjukdom som är i behov av stöd och hjälp bör socialtjänsten tillhandahålla möjlighet
för dessa personer att delta i individuellt anpassade aktiviteter samt fysiska aktiviteter. Annat
som Socialtjänsten kan tillhandahålla är bland annat massage och aromaterapi för de
personerna med svår demenssjukdom (SoS, 2016).

Miljöns påverkan på de boendes sexualitet
I ett särskilt boende för äldre är de mesta utrymmen i miljön offentlig, att kunna skapa
romantiska relationer och intimitet i dessa utrymmen samt att se till så de boende får privat
oavbruten tid med varandra är svårt (Cornelison & Doll, 2013; Gilmer, Meyer, Davidson &
Koziol-McLains (2010); & Rheaume & Mitty, 2008). Rheaume och Mitty (2008) har dock
belyst att även om de boende har egna privata rum så kan de känna sig hämmade från att vara
sexuellt aktiva på grund av risk att personal eller andra boende kan höra eller upptäcka
sexuella beteenden. Många äldre var även rädda att ta upp sina sexuella problem, som vaginal
torrhet och erektil dysfunktion, med vårdpersonal, just för att de var rädda för att bli utpekade
och ett samtalsämne bland personalen (Rheaume & Mitty, 2008). Det kan även vara svårt för
de boende att vara privata med sina relationer inför andra boende, då det visat sig i en studie
av Cornelison och Doll (2013, s.786) att det förekom skvaller inom särskilda boenden, där
boende blivit upprörda och berättat för personalen om relationer mellan andra boende på
grund utav svartsjuka. Det spelade ingen roll hur diskreta de boende försökt vara, ”alla
visste”. Även om de boende endast ville vara fysiskt nära varandra, så kunde detta störa andra
boende som befann sig i närheten, exempelvis dennes rumskamrat (Cornelison & Doll, 2013,
s.786). Gilmer et al. (2010) har i sin studie belyst att personal upplever det som svårt att
bemöta de boendes sexuella behov i samband med minskad kognitiv och fysisk förmåga, comorbiditet och poly-farmaci, personalens attityder till de boendes sexuella uttryck har belysts
som en barriär för att bemöta boendes sexualitet (Gilmer et al., 2010).
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Olika sätt att bemöta äldre människors sexuella behov inom särskilt boende
Ett hanteringssätt har beskrivits i en studie av Mendez och Shapira (2013) innefattande
personer med ett hypersexuellt beteende inom särskilt boende var tvångsflytt. Boende med ett
hypersexuellt beteende riskerade att bli tvingade att byta boende om deras beteende inte
avtog. I vissa fall där manliga boende med detta beteende återkommande försökt ta sig in i
kvinnliga boendes rum, tillkallades polis (Mendez & Shapira, 2013). Rheaume och Mitty
(2008) tog i sin studie upp att vanligen behandlas hypersexualitet med läkemedel (Rheaume
& Mitty, 2008). Det har även hänt att boende konfronterats av personal i sitt sexuella
beteende. Mendez och Shapiras (2013) har belyst att personalen konfronterat en man med
hans hypersexuella beteende och sexuella aktivitet utanför sitt äktenskap, med att detta skulle
kunna komma att känslomässigt skada hans relation till fru och barn (Mendez & Shapira,
2013).
Ett försök till involvering av de boende togs upp i en studie av Cornelison och Doll (2013)
där man involverat ombudsmän, som hyrts in av personal på boendet vid etiska och moraliska
fall som rört konflikter eller missnöjen vid beslutsfattande kring äldre personer med demens
och dess sexuella uttryck inom det särskilda boendet. Ombudsmännens uppgift var bland
annat att hjälpa den boende att få sin röst hörd i beslutsfattande om vad gäller den boendes
sexualitet och att hjälpa han/henne att bli trygg i det de väljer att göra. Ombudsmannens mål
var att utgå från den boendes perspektiv (Cornelison & Doll, 2013).
Det förekommer även studier som visar på att personal valt att inte lägga sig i de boendes
relationer och privatliv. Cornelison och Dolls (2013) studie visade att boende tillhandahölls
information om att det var upp till dem om de ville ha en relation med någon eller inte, man
försökte att inte lägga sig i om de boende hade en partner utanför boendet eller inte. De fall
som rörde otrohet visade sig vara omstridda, särskilt om de boende inlett en relation med en
annan boende trots att någon av dem var gifta. Det är dock viktigt att påpeka att de boende har
samma rättigheter som andra människor i samhället, det vill säga de har också rätt att ”göra
dåliga val” (Cornelison & Doll, 2013, s.786).
Olika sätt att främja de boendes integritet kan vara att skapa möjlighet för de boende att
vara intima genom att anpassa miljön inom boendet. Detta genom att exempelvis hänga upp
en ”stör ej” skylt när de boende vill vara intima med sin partner (Rheaume & Mitty, 2008;
Villar et al., 2014; & Cornelison & Doll, 2013), inte störa eller avbryta paret under den tid de
vill vara intima, samt när de var tvungna att avbryta, knacka på dörren först och vänta tills
någon svarar innan de går in (Cornelison & Doll, 2013). Något annat som Cornelison och
Doll (2013) belyser som en lösning på integritetsfrågan är samboende för gifta par
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(Cornelison & Doll, 2013), ett annat alternativ kan var att erbjuda aktiviteter som avledning
för de andra boende för att underlätta till privatliv för par (Rheaume & Mitty, 2008). Ett annat
sätt att främja de boendes sexualitet kan vara möjligheten att ha ett husdjur eller att få klappa
ett djur tillhandahålla den känsla av beröring som de saknar. En ytterligare främjande insats är
kommunikation, att ge sexuell utbildning eller rådgivning till de boende som uttrycker ett
sexuellt behov, men även till deras närstående, personalen måste dock tänka på den boendes
rättighet till privatliv i första hand (Rheaume & Mitty, 2008).
Vård – och omsorgspersonals attityder och upplevelser kring äldres sexualitet
Resultatet i författarens tidigare kandidatuppsats om vård- och omsorgspersonals attityder till
äldres sexualitet (Fyhr & Yosifpor, 2014), visade att i länder som Turkiet, Australien och
England har majoriteten av personal inom sjukvård en positiv attityd till äldres sexualitet.
Men trots detta visade det sig även att ämnet äldres sexualitet är ett underprioriterat ämne som
sällan diskuteras inom sjukvården. Det förekom exempel där vård- och omsorgspersonal
ansåg att sexuell aktivitet inte var lämpligt för de äldre individerna och att det var ett känsligt
ämnesområde som bland annat skapar oro hos personal (Fyhr & Yosifpor, 2014).
En studie av Gilmer, et al. (2010) där de fokuserat på vård- och omsorgspersonals syn på
sexualitet, beskrevs sexualitet som ”förberedelser, uppklädsel, sätt att vara, gå till frisören,
hålla handen, kyssas, kramas, masturbering, uppvaktande, flirtande, gifta pars aktiviteter”
(Gilmer, et al., 2010, s.21). Deltagarna hade även belyst sexuella uttryck som de upplevt som
oacceptabla. Dessa var ”opassande beröring av personal från manliga boende, erektion som
reaktion på omvårdnad, pornografiska tidningar, förslag på sex från manliga boende, samt
sexuella skämt” (Gilmer, et al. 2010, s.21).
Gilmer et al. (2010) har även beskrivit i sin studie att vård- och omsorgspersonal upplever
att personer som bor inom särskilt boende för äldre har sexuella behov, att detta är ett behov
som består livet ut. Men det framkom dock även tankar om att äldres sexualitet minskar med
åldern, som att de boendes längtan efter sexualitet var minimal samt att de boende inte längre
har sexuella behov. Gilmer, et al. (2010) belyser även att personal upplever att boendet bör
stötta de äldres sexuella uttryck och intimitet, att det handlar om vuxna individers mänskliga
rättighet, de boende ska inte diskrimineras för sin ålder, att bli gammal behöver nödvändigtvis
inte betyda att saker och ting förändras (Gilmer, et al., 2010). Personal inom demensvård
visade sig vara positiv till att stödja de boendes uttryck som beskrev som romantiska i en
studie av Rheaume och Mitty (2008, s.345), medan de uttryck som var mer erotiska eller
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öppet eller offentligt uttryckta sexuella beteenden väckte ilska och personalen försökte skydda
andra boende från att bli utsatta för dessa beteenden (Rheaume & Mitty, 2008).
Cornelison och Dolls studie (2013) har belyst äldres sexualitet som oönskade beteenden.
Där det lyfts fram upplevelser av de boendes sexuella uttryck som problembeteenden snarare
än som ouppfyllda behov, även att tanken aldrig slagit personalen att de boende som inte
längre kan bli gravida, kan ha tankar som rör sexualitet (Cornelison & Doll, 2013). Gilmer et
al. (2010) har tagit upp att personal var oroliga för de boendes säkerhet och deras öppet
uttryckta sexuella behovs påverkan på andra boende, om det skulle påverka deras
välbefinnande (Gilmer, et al., 2010).
Andra upplevelser bland vård- och omsorgspersonal är att det är svårt att tala om
sexualitet, bland annat på grund av osäkerhet, oförmögenhet pga. förlägenhet, brist på
självförtroende eller att det upplevs som genant (Gilmer, et al., 2010).
Rheaume och Mitty (2008) har beskrivit faktorer som kan ha en påverkan på vård- och
omsorgspersonalens attityder, bland annat de stereotyper, missuppfattningar och myter som
finns i varderas samhälle. Bara tanken på att det förekommer mycket lite information om
sexualitet inom den gerontologiska utbildningen, bidrar till en uppfattning om att detta inte är
ett viktigt ämne (Rheaume & Mitty, 2008).
Sexuella normerna har belysts formas av myter, som att sexuellt initiativ måste tas av en
man, att klimakteriet symboliserar en sexuell nedgång för kvinnan och att det bara finns ett
korrekt sätt att ha samlag (Rheaume & Mitty, 2008). Den västerländska kulturen har bidragit
med en syn på åldrandet som grått hår, hängande byst och ansiktsrynkor. Och media skyltar
med kosmetika, hårfärgningsmedel, antirynkkrämer och plastikkirurgi. Det belystes även att
fråga en äldre om dennes ålder anses som oartigt, som att det ses som skamligt att vara
gammal (Rheaume & Mitty, 2008).

Problemformulering
I litteraturen framkom att sexualitet är ett viktigt behov för välbefinnande hos många äldre
människor. Men att åldrandet och demenssjukdom har en både direkt och indirekt påverkan
på individens sexualitet, vilket skapar ett behov av hjälp från andra personer. Det framkom att
förutsättningarna för ett sexuellt aktivt liv inom särskilda boenden är begränsade, där ibland
starkt framträdande den fysiska miljöns utformning. Det framkom dock att det finns
möjligheter och tankar kring hur personal skulle kunna främja de äldres sexualitet inom
boendet, men att sexualitet är ett privat område som de anser att de inte bör inskränka på.
Vård- och omsorgspersonal vill att de boende ska ta första steget och be om insatser från
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personalen. Det framkom dock att det är få av de som bor inom särskilt boende för äldre, som
vågar be om stöd eller ta upp och diskutera sina behov med personal. Detta tros bero på bland
annat att det förekommer mycket normer och attityder, bland både personal och boende,
angående hur äldre personer bör bete sig i relation till sexualitet. Även närstående har visat sig
kunna ha en viss påverkan. Det framkom även att det är många av de äldre som inte vet om att
det finns möjliga alternativ, eller att de har rätt att be om stöd från personal.
Litteraturgenomgången visar på att det finns väldigt lite forskning utförd kring vård – och
omsorgspersonals attityder kring ämnet äldres sexualitet, inom särskilda boenden i Sverige.
Även författarens tidigare kandidatuppsats (Fyhr & Yosifpour, 2014) visar på detta. Genom
litteraturgenomgången framkom även att ämnet äldres sexualitet är ett eftersatt ämne. De
flesta av de studier som finns är utförda i andra länder än Sverige. Därför är det intressant att
ta reda på hur personal inom särskilt boende för äldre i Sverige ställer sig till detta ämne.

Syfte
Syftet med denna uppsats var att undersöka vård - och omsorgspersonals samt sjuksköterskors
upplevelser av och inställning till äldre personers sexuella behov inom särskilt boende för
äldre.

Teoretisk utgångspunkt
Konceptuellt ramverk sexuellt beteende bland boende med demens
Det som författaren valt att använda som teoretiska utgångspunkt i denna studie är Tzeng,
Lin, Shyr och Wens (2009) teoretiska ramverk ”Konceptuell ram sexuellt beteende bland
boende med demens”. Enligt Tzeng, Lin, Shyr och Wens (2009) ramverk, kan sexuellt
beteende uttryckas i form av fysisk agerande (sexuell akt med intim kontakt/sexuell akt utan
någon kontakt) och verbala uttryck. Det finns även olika förutsättningar för att ett sexuellt
beteende ska komma till uttryck, och dessa ska interagera med ett som författaren till denna
uppsats valt att översätta till ”samverkande mål” i artikeln kallad ”cooperative target” eller en
person som verkar som en utlösande faktor för sexuell lust. Olika förutsättningar för ett
sexuellt beteende är en möjlighet/tillfälle att uttrycka ett sexuellt beteende, att det finns ett
samverkande mål och ett utrymme där det finns möjlighet till integritet/att vara privat.
Enligt Tzeng et al. (2009) kan olika sexuella beteende ha olika effekt på de andra boende, i
form av neutral, positiv eller negativ. Tzeng et al. (2009) skriver att vård- och
omsorgspersonal för det mesta reagerar negativt och att vissa omedelbart skulle förbjuda
sådant beteende och vissa försöka stoppa sådant beteende genom att försöka styra beteendet
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genom att ändra på de förutsättningar som finns för att ett sexuellt beteende ska kunna komma
till uttryck. Men de skriver även att det förekommer att vissa boendes integritet var oavsiktligt
eller onödigt exponerad på grund av att vård – och omsorgspersonal inte var uppmärksam
eller medveten om situationer som leder till en interaktion med en boende (Tzeng et al.,
2009).
Anledningen till att författaren valt detta ramverk är först och främst på grund av att det har
som huvudfokus äldre och sexualitet samt personer med demens inom särskilt boende, vilket
täcker en stor del av författarens uppsatsämne. Ramverket tar även upp reaktioner som väcks
av de boendes sexuella uttryck. Författaren har valt att lyfta ut fyra begrepp ur ramverket för
att diskutera uppsatsens resultat emot. Det första begreppet är vård- och omsorgspersonalens
upplevelse, det man undersökt i ramverket är främst vilka sexuella beteenden hos de boende
som personalen observerat. Detta har författaren valt att utveckla i diskussionen under två
rubriker för att få med vård – och omsorgspersonals och sjuksköterskors upplevelser kring
äldre och sexualitet. Det andra begreppet är reaktioner från andra boende, vilket menas med
respons från de personer i omgivningen som direkt utsätts för det sexuella beteendet och som
de menar kunde vara antingen neutral, negativ eller positiv och där en indirekt påverkan på
närstående kunde göra sig påmind. Det tredje begreppet är vård – och omsorgspersonalens
hantering, ramverket beskriver att personals hantering av patienter vid omvårdnad kunde
sexuellt attrahera de boende. Författaren har valt att utveckla detta begrepp till Hantering och
bemötande. Det fjärde begreppet är förutsättningar för att sexuella beteenden skulle kunna
komma till uttryck, som de benämnde att ha möjlighet till, någon person att fokusera på samt
ett privat utrymme.

Metod
I denna uppsats tillämpade författaren en kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer.
Med en kvalitativ metod var syftet att ”skapa en förståelse för ett sammanhang bestående av
mänsklig erfarenhet, genom intensiv studie av enskilda fall” (Polit & Beck, s.524, 2012).

Urval
I studien deltog elva personer som arbetar inom särskilt boende för äldre se ”tabell 1”, med
äldre menar författaren de personer som är över sextiofem år men det kan även ha förekommit
yngre personer på de boenden där intervjuerna ägde rum. Deltagarna valdes ut med hjälp av
vad Malterud (2009) och Patton (2015) kallar för ett strategiskt urval (purposeful sampling),
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det vill säga genom att personer med erfarenhet av ämnet i fråga och som kunde bidra med
information relaterat till syftet med uppsatsen valdes ut (Malterud, 2009; Patton, 2015).
Totalt tre olika boenden involverades, två stycken i Stockholms innerstad och ett boende i
Stockholms ytterkant. Ett av dessa var boende för personer med demens, de två andra var
boende för demens och omvårdnad. Antal lägenheter per boende var A: nitton, boende B:
femtiofyra och boende C: femtiotre, se ”tabell 1”.
Deltagarna rekryterades genom att författaren via telefon kontaktade verksamhetschefen på
respektive boende, detta för godkännande av intervjuer. Författaren skickade därefter
deltagarinformation per mail till respektive verksamhet. Vid intresse kontaktade
verksamhetschefen därefter enhetschefen, som i sin tur informerade och valde ut deltagare
bland personalen. De personer som var intresserade av att delta i intervjuerna hade även
möjlighet att själva kontakta författaren till denna studie, via mail alternativt via telefon för att
bestämma tid och plats för intervju.
Kriterier för deltagande var att deltagarnana skulle vara utbildade sjuksköterskor, eller
undersköterskor men på grund av svårighet till rekrytering av deltagare inkluderades även
vårdbiträden. Deltagarna skulle haft anställning i minst två år inom särskilt boende för äldre,
för att säkerställa att de besatt lämplig mängd erfarenhet. Författaren ställde inget krav på
deltagarnas ålder då det var svårt att finna personer som ville delta i studien. Författaren till
studien ansåg även att det var viktigt att få med perspektiv från båda könen för eventuella
skillnader upplevelsemässigt, därför försökte författaren att involvera lika många kvinnor som
män i studien. Detta gjordes genom att betona detta önskemål både muntligt och skriftligt vid
kontakt med verksamheterna. De som slutligen deltog var kvinnor. Samtliga deltagare talade
flytande svenska, detta var dock inget krav som ställts från författarens sida utan något som
inträffade vid enheternas urval av deltagare med motivering att underlätta genomförande av
intervju och säkerställa förståelse. Intervjuerna ljudinspelades med diktafon samt sparades på
usb-minne. Vilka äldreboenden som skulle inkluderas valdes ut efter utbud och lokalisation
med inte allt för lång transportsträcka för författaren.

Tabell 1, Deltagare/informanter till uppsatsen (samtliga deltagare var kvinnor)
Yrkeskategori

Ålder

Arbetade år inom

Boende A, B, C

särskilt boende för
äldre
Undersköterska

28

9

A
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Undersköterska, Silvia

45

8

A

51

17

A

60

25

B

66

50

B

42

16

C

55

17

A

61

35

A

54

20

A

60

30

B

64

40

B

syster
Vårdbiträde

Sjuksköterska

Datainsamling
Som intervjumetod valde författaren att tillämpa kvalitativa semistrukturerade intervjuer med
öppna frågor (Polit & Beck, 2012). Syftet med val av semistrukturerade intervjuer var att få
rik och detaljerad information från deltagarna. Metoden innebar att en intervjuguide
utformades av författaren (se bifogad bilaga), och denna guide innefattade en lista med
ämnen/frågor. På detta sätt kunde författaren försäkra sig om att specifika områden täcks av
de deltagandes svar. I denna metod försökte författaren att uppmuntra de deltagande att svara
fritt på frågorna, eller tala fritt kring de olika områdena i den utformade guiden, med sina
egna ord. Författaren strukturerade upp frågorna genom att ordna dem i en logisk följd, det
vill säga börja brett för att sedan smalna av mot mer specifika frågor. Ett sätt som författaren
använde sig av för att utvinna mer detaljerad information från deltagarna, var att i sin
ämnesguide involvera förslag på ”probes” det vill säga följdfrågor i form av ”Vad hände
sedan?” eller ”Hur kändes det?” se ”Bilaga 2”. Frågor som undveks i denna metod var slutna
frågor som lätt leder till att deltagaren svara ”ja” eller ”nej” (Polit & Beck, s.537, 2012).
Samtliga intervjuer utfördes av författaren till denna uppsats, och varje intervju varade ca
17 – 80 minuter, medellängden var 31 minuter, och utfördes på deltagarnas arbetsplats, under
arbetstid. Deltagarna fick själva välja rum där intervjun skulle ske. Målet med intervjuerna
var att få svar på vård-och omsorgspersonalens samt sjuksköterskornas upplevelser av äldre
och sexualitet, upplevelser av sexuella uttryck från de boende, hur de upplever att boende
reagerar på sexuella uttryck från andra boende samt hur de hanterar dessa olika situationer.
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Intervjuerna inleddes med en öppningsfråga; ”Berätta om en situation där du upplevt att äldre
uttryckt sin sexualitet” och därefter ställde författaren följdfrågor i form av; ”Vad…”? och
”Hur…?” se ”Bilaga 2”.
Efter de första intervjuerna valde författaren att lägga till en fråga i intervjuguiden, ”Hur
ser du på de äldres behov av sexualitet?”. Detta då det var en fråga som spontant kommit upp
under de första intervjuerna och som författaren ansåg som viktig.

Analys
Induktiv kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera den kvalitativa datan
(Danielson, 2012, s. 336; Graneheim & Lundman, 2004). Det första steget i analysen var att
transkribera varje ljudinspelad intervju ordagrant. För att få en djupare förståelse under
transkriberingen lyssnade författaren efter nyanser i deltagarens röst och längre uppehåll
(Danielson, 2012; Graneheim & Lundman, 2004).
Varje intervju avidentifierades och numrerades 1-11. Efter transkribering, lyssnade
författaren igenom varje intervju ytterligare en gång för att möjliggöra eventuell korrigering i
texten, felaktigheter eller där författaren missats att uppmärksamma viss information under
transkriberingen (Danielson, 2012).
För att analysera intervjutexterna skapades en analysfil, där varje transkriberad intervjutext
fördes in efter varandra i nummerordning. Författaren utgick från intervjutexterna för att
skapa en tabell bestående av meningsbärande enheter (delar av eller hela meningar),
kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier (se Bilaga 3) (Danielson,
2012; Graneheim & Lundman, 2004). Även sidnumrering till intervjutexterna bifogades till
de meningsbärande enheterna i tabellen för att underlätta för andra personer att granska
analysen (Danielson, 2012).
Grundläggande för kvalitativ innehållsanalys är att göra bedömningen om fokus skall
läggas på det manifesta eller det latenta innehållet i datan. Det manifesterande innefattar ”vad
texten säger”, det beskriver det synliga och uppenbara komponenterna. Medan det latenta
innefattar ”vad texten talar om” (Graneheim & Lundman, 2004). Det som författaren valt att
använda i denna uppsats är det manifesta innehållet det vill säga det direkt uppenbara. Målet
var att hålla sig så nära den givna informationen som möjligt, genom att tygla sitt perspektiv,
detta genom att ta hänsyn till och anta en reflekterande inställning till original datan
(Graneheim & Lundman, 2003).
Inledningsvis togs de meningsbärande enheterna fram genom att författaren läste igenom
samtliga intervjutexter ett flertal gånger, och färgmarkerade de ord och meningar som
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framstod som meningsbärande/ betydelsefulla att lyfta fram. Dessa fördes sedan in i tabellen
(se Bilaga 3). Som nästa steg, utifrån dessa meningsbärande enheter formades sedan
kondenserade meningsenheter, det vill säga viktiga punkter ur den meningsbärande enheten
lyftes fram. Som tredje steg i denna process var att sätta ”etiketter” på kondenseringarna, det
vill säga med koder, exempel från tabell (se Bilaga 3). Med hjälp av koder kan man enligt
Graneheim och Lundman (2004) belysa texten på ett nytt sätt. Som fjärde steg grupperades
och jämfördes samtliga koder med varandra, för att se om det fanns koder som var synonym
till varandra och därigenom kunde tillhöra samma grupp. Steg fem, efter det att kodgrupperna
färdigställts startade en process där kodtexterna sorteras in i subkategorier och kategorier. I
denna process reflekterade författaren över innehållet i grupperna (Danielson, 2012;
Graneheim & Lundman, 2004).
Författaren försökte att beskriva innehållet i intervjutexterna utan att vare sig tolka,
förklara eller konstruera om. Men eftersom verkligheten kan tolkas på olika sätt och för att
kunna förstå innehållet i datan krävs en subjektiv tolkning och därför finns det alltid en viss
grad av tolkning när man närmar sig en text. Därför är det viktigt att ifrågasätta det resultat
man får fram ur intervjuerna, datan skall inte ha fått en ny mening (Graneheim & Lundman,
2003).

Författarens förförståelse
Det fanns en risk att författarens förförståelse tog över och vilket kunde göra det svårt att
finna någon ny mening (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Författarens förförståelse är
att äldre har behov av att få uttrycka sin sexualitet, men att detta ej ges utrymme för i dagens
äldreboenden. Författarens upplevda erfarenhet är att äldres sexualitet är ett eftersatt ämne,
just för att det mycket sällan diskuteras. Som Dahlberg et al. (2008) nämner, finns det en risk
att författaren ser det hon ”vill se”, snarare än det som datan verkligen visar på. Då detta inte
alltid är en medveten handling, försökte författaren till denna studie sätta parantes runt sin
förförståelse genom att diskuterade den insamlade datan med sin handledare (Dahlberg et al.,
2008).

Ifrågasättande av data
Författaren hade en aktiv och intensiv dialog med texten under hela analysen. Frågor som
ställdes till texten var; vad den säger, hur det sägs, samt vad innehållet och meningen är.
Författaren försökte att hålla sin förförståelse i åtanke, och vara öppen för att texten hade
något nytt att säga (Dahlberg et al., 2008).
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Forskningsetiska överväganden
Enligt Polit och Beck (2012) ska varje studie tillföra någon form av nytta för de deltagande i
studien, eller andra personer som berörs av det aktuella studieämnet. Den ansvarige för
studien har skyldighet att försöka maximera nytta och minimera skada. I studier där
människor involveras måste den ansvarige för studien försäkra sig om att deltagarnas
rättigheter beaktas och skyddas optimalt. Om en viss risk för skada ändå föreligger ska
deltagarna informeras om detta i samband med förfrågan om deltagandeskap, nyttan med
utförandet av studien måste vara större än de beräknade riskerna, i annat fall måste studien
formas om (Polit & Beck, s.150, 153, 156, 2012). Nyttan med denna uppsats var att bidra till
ökad kunskap samt uppmuntra till nya studier kring äldres sexualitet eftersom det är en viktig
del för många människors upplevelse av hälsa. I detta fall vägde nyttan över riskerna.
Författaren anade att det dock kunde finnas risk för upplevelse av obehag med deltagandet då
äldres sexualitet är ett känsligt ämnesområde. Förebyggande insatser var att ge god
information till varje deltagare om hur intervjun skulle gå till samt upprepa att informationen
kommer att hanteras på ett varsamt sätt. Riskerna för skada bedömdes vara små.
Deltagarna informerades om deras roll i studien som var att svara på fem huvudfrågor
angående deras upplevelser kring äldres sexualitet. Anonymitet var inte möjligt i denna studie
eftersom författaren personligen mötte de deltagande till studien, deltagarna försäkrades
därför om att den information de gav inte skulle komma att användas emot dem eller spridas
offentligt på ett sådant sätt att fakta går att härleda till dem personligen, eller att grunddata blir
åtkomligt för andra än intervjuaren (Polit & Beck, 2012).
De som ville delta fick ge informerat samtycke till deltagande, både skriftlig och muntlig
information om studien gavs ut innefattande att det är en studie där deras information kommer
användas enbart i denna studie, målet med studien, typ av data som skulle samlas in och på
vilket sätt, samt preliminär tid för när den skulle äga rum. Samtliga deltagare gavs möjlighet
att ställa frågor kring den givna informationen.
Författarens strävan var att hålla intervjuerna i ett avskilt utrymme, där informanten kände
att han/hon kunde tala fritt, men då intervjuerna skedde under deltagarnas arbetstid valde
vissa offentliga utrymmen, deltagarna fick dock själva välja vart intervjun skulle utföras.
Frivilligheten till deltagande tydliggjordes, samt rätten att efter deltagandegodkännande dra
sig ur studien eller undanhålla delar av given information fram till analysen påbörjas.
Information gavs även om att deltagarna efter utförd intervju kunde kontakta intervjuaren vid
frågor och funderingar (Polit & Beck, 2012).
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Resultat
Personalens syn på äldre och sexualitet
Deltagarna beskrev att sexualitet var något som hör till eller ingår hos alla personer och att
alla människor har det inom sig. Att sexualitet var något fint, naturligt och något som alla
människor ska ha rätt till ända in i livets slut. Även att det var en viktig del för hälsan
uttrycktes. Deltagarna beskrev dock att de ansåg att sexualitet inte var något livsnödvändigt
utan något som man skulle kunna leva utan, även att det inte var något som de reflekterat över
som ett behov hos de boende.
…” mm, men den här generationen, jag tror inte att de, jag vet inte om jag e, vad
ska jag säga, om jag, har fördomar på något sätt men, jag tror att det faktiskt att det e
mycket så att det är någonting man inte visar å talar om, fast det finns där, å därför
kanske det inte e så tydligt heller men ä, självklart, det e ju en del av oss
människor”…(informant 10).

Några deltagare berättade att det upplevde att det skulle vara acceptabelt att äldre
tillfredsställde sig själva sexuellt men att det fanns andra i personalen som uttryckte att detta
var oacceptabelt bland äldre. Något annat som kom fram var att personal såg på äldres
sexualitet som något privat som de inte behövde lägga sig i och därför inte heller reflekterat
över.
…”nä det gör jag inte. Dels därför att du vet de här är uppväxta en annan tid. Å det
skulle nog upplevas som kränkande, går in på, för att dom e uppväxta en helt annat
tid, så man pratar inte om sånt. Då går man in på för mycket, deras revir på för
mycket å deras privata revir för mycket. Å det kan upplevas som kränkande, ä så det
nä det skulle jag aldrig göra”…(informant 9).

Det kom fram att deltagarna inte reflekterat över de äldres sexuella behov om de inte öppet
uttryckt dem. Det framkom dock att det fanns tankar om att de äldre som inte öppet uttrycker
sin sexualitet, tillfredsställer detta behov när personalen inte ser. Dessutom visade studien på
tankar om att många äldre lever kvar i den gamla synen på sexualitet, där bland annat kvinnan
inte har sex annat än när mannen vill, om de hade sex i huvud taget. Deltagarna upplevde att
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eftersom de äldre inte pratade om sin sexualitet ledde detta till att ingen pratade om det. Det
spekulerades dock i att man i framtiden inom demensvården eventuellt kommer se annorlunda
på äldre och sexualitet.
Deltagarna berättade att de upplevde att sexualitet bygger på hälsa och allmäntillstånd och
att i och med att dessa minskar med sjukdomar och åldrande i form av olika funktionsnedsättningar, blir behovet av närhet mer påtagligt än behovet av samlag eftersom många
kanske inte har kvar förmågan till det. Deltagarna upplevde att de äldre och personer med
demenssjukdom har hittat andra uttryck för att uppnå en känsla av tillfredsställelse, uttryck
som att ligga nära varandra, hålla om varandra och bara känna varandras andetag. Deltagarna
berättade även att det var sällan som de la märke till att de äldre haft stark drift till samlag.
Flertalet av deltagarna uttryckte att de upplevde att sexualiteten eller lusten för sexuell
aktivitet i form av samlag hos de äldre avtar med åldrandet men att det inte försvinner helt då
det tillhör ett av människans basbehov och därför följer än hela livet.
…”Sen gäller det ju liksom å, jag menar beror på hur man mår psykiskt, vad man har
möjlighet till så att säga, e man väldigt instängd i sig själv å som många e här, så tror
jag att det kanske inte riktigt är det som e det primära. Sen kan det ju vara det som
någon hakar upp sig på iför sig, har man ju hört talas om, någon som hela tiden håller på
liksom, nu har ju vi inte upplevt det här men, men så att ä, men vet ju att sexualiteten
finns kvar, absolut”…(informant 10).

Deltagarna hade dock uppfattningen att det är mer naturligt att yngre uttrycker lust för samlag
eller har sådana typer av tankar och att det blir mer ovanligt i de högre åldrarna närmare åttio
år. Andra uppfattningar som framfördes var att många av de äldre valt att stänga av sin
sexuella lust, men att den kan blomma upp om den boende träffar rätt person.
Deltagarna beskrev även att de upplevde att demenssjukdom kunde påverka äldres
sexualitet på så sätt att förmågan att tolka olika situationer förändrats, det framkom bland
annat tankar om att det kunde förekomma fall där de kvinnliga boende hade gamla minnen
eller varit med om trauman bakåt i tiden vilket kunde få den boende att värja sig från sexuella
uttryck från dennes partner och att handlingen då kopplas till något som hänt tidigare i deras
liv. Demenssjukdom upplevdes även ha en inverkan på så sätt att den boende inte längre hade
förmågan att förankra nuet i vem som var han eller hennes partner. Annat som framkom var
att deltagarna upplevde att vid en långt framskriden demenssjukdom förekom även mycket
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kontrakturer som orsakar försämrad motorik, låsning av kroppsställningar vilket kunde
försvåra sexuell aktivitet, samt leda till smärta och lidande snarare än njutning.
…”de flesta som bor här e ju ganska långt gångna i sin demens, och har svårt med att ta
sig fram själva å asså det finns ju väldigt många hinder i vägen”…(informant 10).

Deltagare belyste tankar om att det inte var alla boende som skulle klarade av att gå hela
vägen in i en sexuell akt, då båda kanske inte befann sig på samma nivå av sin sjukdom eller
inte längre hade förmågan att kunna bedöma situationen och att det kunde finnas en gräns för
vad de boende stod ut med eller klarade av att ge och ta emot.

Personalens upplevelser av de äldres sexuella uttryck inom boendet
De sexuella uttryck som beskrevs förekomma från de boende var både fysiska och verbala, så
som behov av närhet, intimitet och annan sexuell tillfredsställelse riktat mot andra boende,
partners, närstående samt personal. Dessa uttryck visade sig kunna uttryckas i offentliga eller
gemensamma utrymmen, men mest vanligt var att de uttrycktes inne i de boendes lägenhet.
De fysiska uttryck som belystes förekomma oftast var kramar, pussar, smek, hålla handen
och sökande efter ömhet, kontakt och närhet. Mindre vanligt förekommande fall som beskrevs
var boende som uttryckte sig på så sätt att de gav upplevelse av ett mer närgånget beteende.
…”Fast han har försökt med oss andra också, tafsa, fast vi
är bättre på å gå iväg liksom så att det inte blir någonting”…(informant 2).

Deltagare uttryckte att vissa boende försökte beröra intima kroppsdelar (bröst och bakdel) på
personalen samt andra boende. Det kom även fram att boende, oftast manliga, gick efter eller
förföljde kvinnlig personal, vilket uppfattades av personalen som en sexuell drift hos den
boende.
Ytterligare uttryck som beskrevs var att de boende uttryckte behov av att få onanera och ett
fåtal av dessa behov uttrycktes på offentliga platser så som matsal eller andra gemensamma
utrymmen, mest vanligt var att detta uttrycktes inne i den boendes lägenhet och oftast i
samband med hjälp vid intimtvätt, det hände att boende fick erektion i samband med att
kvinnlig personal hjälper den boende att duscha. Något annat som kom fram var att män som
hade partners på samma boende försökte ha samlag med dem, även då det inte var lämpligt av
olika skäl som till exempel att det inte var ömsesidigt, eller att partnern var för svag för att
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klara av sexuell aktivitet utan att komma till skada. Även verbala uttryck belystes av
deltagarna i form av könsord, kommentarer om personalens kroppar som bröst och rumpa,
yttryck om önskemål om sexuella handlingar.
…”det var en man, han var 82, han va inte, han va dement men inte så dement att
han inte kunde tala för sig, och kroppsligt berätta vad han ville. Han frågade vid ett
tillfälle när han skulle gå och lägga sig, så ville han duscha av sig, vilket han fick. Och
då frågade han om jag tyckte att det var okej om vi gjorde det som han och frun inte
gör längre”…(informant 7).

Deltagarna beskrev att på grund av att de boende är sjuka och när de inte längre har några
sociala hämningar så fick man vara beredd på att höra lite allt möjligt som man vanligtvis inte
brukar höra. Andra uttryck från manliga boende som framkom förekomma var uttryck i form
av ”ägarskap” över kvinnliga vårdare.
…”Nä a, han tror, säger liksom att det, hon e hans, på nått sätt, du tillhör mig å
liksom du e min flickvän liksom. A.. så det e väldigt obehagligt för henne”…
(informant 3).

Något som personalen uttryckte trigga de boende till att uttrycka sin sexualitet eller få den att
eskalera var om personal var ny och osäker på arbetsplatsen eller om personalen hade mörk
hudfärg.
Uttryck som pussar, kramar och kontaktsökande uttrycktes förekomma mellan båda kön, så
väl kvinna till man, kvinna till kvinna och man till man. Verbala utryck i form av könsord
eller fysiska försök till sexuell tillfredställelse som tillexempel beröring av den andres intima
kroppsdelar belystes endast förekomma man till kvinna eller kvinna till man. Deltagarna
beskrev de boendes uttryck som att hålla handen, närhet, kramar och pussar som acceptabelt
eller oskuldsfullt så länge ingen for illa av det. Deltagarna belyste att de förstod att de boende
ibland vill vara nära en annan människa och att detta är enbart mänskligt, härligt, mysigt, sött
och gulligt. Dessa uttryck associerades även med ömhet, trygghet, tillit och känsla av att
kunna vara sig själv. Andra upplevelser av dessa uttryck var att de är uttryck för att man hör
ihop och att det är uttryck för något större än bara samlag. Gällande uttryck som bland annat
fysisk beröring av intima kroppsdelar framkom det att deltagarna kunde acceptera dessa då de
förstod att uttrycken grundades i en bakomliggande sjukdom hos den boende.
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…” Ja tänker mycket att det e, som han som håller på som nu, det e nog inte så mycket
personligen. De e nog mer hans demens så att säga. Sen vet inte jag om det beror på
det, fast man kan inte skylla på det, att han är en gammal alkoholist också”…
(informant 2).

Uttryck som att de boende ville ta och klämma på personalens intima kroppsdelar som bröst
och rumpa, även verbala yttryck som könsord och uttryck av behov av samlag uttrycktes
mindre acceptabelt. De framkom även att dessa uttryck skulle vara avsevärt mer oacceptabla
om den boende som uttrycker detta inte hade en demenssjukdom. Deltagare belyste att man
måste vara beredd på att möta sådana typer av uttryck när man arbetar på ett ställe där de
boende har demenssjukdom. Det framkom även att grövre sexuella uttryck förväntades
komma från män och inte kvinnor.
…”nä inte här, inne hos oss har vi inte haft mycket män, och kvinnor har jag
inte sett det nån gång”…(informant 9).

Deltagare belyste att de förstod att de boendes demenssjukdom kunde vara en påverkande
faktor till de boendes sexuella uttryck, så som påverkan av omdömesförmåga men även att det
kunde finnas andra bakomliggande faktorer som de boende bar med sig och att deras verbala
uttryck var mer ett talesätt som inte hade någon djupare betydelse. Andra deltagare upplevde
detta som icke acceptabelt, kränkande och obehagligt. Det beskrevs som mycket jobbigt,
otäckt och obehagligt att gå in till de boende som utövade dessa typer av uttryck och kunde
väcka känsla av antastning. Deltagarna ansåg att så länge de boendes uttryck riktades mot en
partner befann det sig inom normgränsen och upplevdes därigenom acceptabelt.
…”det e bara, det e ju vad alla kan göra mot någon man tycker om, så de e lite mera
accepterat att se. Men han skulle ju inte gör det mot personal, det skulle han ju inte
göra, utan han gör det mot sin fru, å då är det ju inom normgränserna ”…(informant
9).

När de boende började visa sexuella uttryck som att de ville ha samlag med personalen
upplevdes detta som att den boende klivit utanför normgränsen och det kunde väcka känslor
av obehag. Annat som deltagarna uttryckte var att när det förekom stor åldersskillnad mellan
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den som uttrycker sexualitet och den det riktades mot kunden det väckas olika tankar som
”lite speciellt”.
När de boende masturberade i offentliga utrymmen väcktes olika tankar hos personalen.
Några av deltagarna beskrev detta som ”äckligt” och att det inte är något som äldre män ska
hålla på med. Medan andra belyste detta som ingenting märkvärdigt utan endast något man
kunde avfärda.
…”om jag tycker det är obehagligt?, absolut inte, näe, absolut inte, för att för mig är de
lika viktigt som att äta, gå på toan, tvätta sig och sköta sin hygien, att bli sedd, de e alltså,
nä inte ett dugg, inte ett dugg”…(informant 7).

Där boende skapar nya kontakter med andra boende beskrevs av deltagarna upplevas som
gulligt och väcker positiva känslor som glädje. Även upplevelser som mysigt framkom när de
äldre fann någon som de kunde hålla i handen och visa ömhet och närhet mot. Speciellt när
den boende var änka eller änkling belystes detta som mycket positivt.
…”dom tyckte ju om det själva. Dom har hittat varandra så. Tycker bara sånt e
jättegulligt. Så länge båda e me på det”…(informant 1).

Att de boende fick tycka om någon, känna närhet och känna att de tillhörde någon belystes
leda till att de mådde bättre och blev därigenom mer självständiga och fick minskat behov av
hjälp från närstående och personal.
Deltagare beskrev att det hände att de boende som var mentalt och fysiskt stabila blivit
nyförälskade och skapat nya relationer. När detta var ömsesidigt och de båda parterna befann
sig på en liknande mental nivå, väckte det glädje hos personalen. Ett exempel som gavs var en
manlig boende, nittio år gammal som hade kommit hem klockan sex på morgonen efter att ha
varit på en fest med sin partner.
…”Men vi brydde oss inte om det, dom får väl umgås, han har blivit mycket mera
piggare, utav att han fått nån å gå med å prata med, dricka kaffe med, å sen vad
dom gör sen det har vi inte med å göra, utan de har fått en vän, å umgås med,
hehe”…(informant 9).
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Deltagarna uppfattade det som att de boende blev piggare av att ha någon att umgås med, de
växte och de syntes att de mådde bra av det.

Personalens upplevelse av de boendes reaktion på sexuella uttryck från andra
Vad gäller kramar och annan närhet belyste deltagarna att när någon av de boende kramat
personal, reagerade övriga boende genom att uttrycka att även de ville ha en kram, detta
uttryckt både från manliga och kvinnliga boende. Vad gäller uttryck som smek, klapp på
kinden, pussar på kinden och pannan belyste deltagarna att vissa av de boende inte reagerat
alls, vissa skakade på huvudet, vissa skrattade.
…”Haha, en del av tanterna skratta, å tyckte nog att det var lite bekant, medan andra
fnyste.” …”mm, nån tant tyckte väl om att bli omklappad, men inte så att han var
med händerna överallt, men han va ju såhära du vet, kom å höll om lite bakifrån å
såhär, å e del tyckte att det var fint, å en del ba ”öh!” röt ifrån, mm”…(informant 7).

Deltagarna upplevde att det fanns även de boende som visade mindre tolerans till närhet och
sexuella uttryck än andra. Framför allt närhet som att manliga boende sökte fysisk kontakt hos
kvinnliga boende och uttryck som visades i offentliga miljöer.
…”Jag tror att, eftersom dom gick iväg, att dom inte, dom uppskattade ju inte de
precis, om han försökte ta på nåra som bodde där då, ä… jag tror inte att de gillade
de”...(informant 1).

Situationer där boende i offentliga utrymmen som kring matbord under måltider eller i andra
gemensamma sammanhang fysiskt tillfredsställt sin sexuella lust, beskrevs kunna väcka
irritation hos de andra boende. De beskrevs då kunna säga till denna boende som
tillfredsställde sin sexuella lust offentligt, att denne skulle sluta eller gå därifrån.
Det framkom dock att det var få som hade reflekterat över de boendes reaktioner och sällan
som reaktioner från andra boende märkts och det fanns en del idéer om varför. Något som
framkom i flera intervjuer var tankar om att de äldre stänger in sina känslor i sådana
situationer där sexuella uttryck förekommer, på grund av den bild de växt upp med och
osäkerhet för hur en öppenhet för dessa uttryck skulle uppskattas av omgivningen.
Även psykiskt och fysiskt tillstånd förekom som en tänkbar påverkande faktor till de
boendes reaktioner. Ett fall som beskrevs var en manlig boende med demenssjukdom och som
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hade svårt att tala för sig, skrattade när en kvinnlig boende kysste honom på kinden.
Deltagaren belyste dock att hon tror att om mannen inte hade haft nedsatt kommunikationsförmåga skulle han sagt ifrån. En annan tanke bland personalen som framkom var att de
boende på grund av nedsatt hörsel inte uppfattade vad som skedde i deras omgivning.
…”för då tänker jag de andra boende, för det blir ju alltid en fråga om vad
den personen som tar emot befinner sig någonstans”…(informant 8).

Deltagarna beskrev att boende med demenssjukdom hade mist sin förmåga att förstå och att
de tolkade situationen där en kvinnlig och manlig boende börjat umgås som om det var man
och fru och att det då inte var något märkvärdigt. Det framkom även att det finns tankar hos
deltagarna att de boende med en demenssjukdom inte hade förmågan att uppfatta bland annat
sexuella uttryck i sin omgivning, att de befann sig i sin egen värld.
…” Mm asså dom flesta va dementa ju, dom var riktigt dementa, så dom andra va ju
så dom tänkte, dom sa ju aldrig nått till mig, men dom kanske kollade lite men dom sa
aldrig nånting, liksom vad gör han eller nått sånt där, dom bara gick iväg. Det var det
dom gjorde”…(informant 1).

Deltagare belyste att de oftast inte uppfattat någon reaktion från de boende med
demenssjukdom, och att de boende inte har kommenterat de sexuella uttrycken som visats i
deras omgivning.
Det framkom att det kunde förekomma situationer som var svårbedömda, situationer där de
boende inte hade förmågan att förflytta sig på egen hand eller försvara sig mot sexuella
uttryck. Här kunde det vara svårt att bedöma hur den boende upplevde situationen. En annan
förklaring från deltagarna till varför reaktioner från andra boende inte uppmärksammats var
att de boende oftast uttryckt de sexuella uttrycken mot personal och när de befann sig i sina
lägenheter eller stod i duschen, där inte andra boende var närvarande och därför inte la märke
till uttrycken.
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Personalens sätt att hantera de boendes sexuella uttryck och behov
I intervjuerna framkom olika sätt att hantera och bemöta de äldres sexuella uttryck. Sätt som
kommunikation, gränssättning, undvikande, medicinering och främjande.
Det framkom att deltagarna hade olika uppfattning om vad som ingår i deras arbete och att
detta kunde orsaka upplevelse av frustration i personalgruppen. Deltagare belyser att
personalens skilda åsikter kunde leda till att personalgruppen splittras och blev uppdelad i
olika grupper.
Flera av deltagarna beskrev att de som hade god fantasi i lag hade lättare att hantera de
boendes sexuella uttryck och att det blev väldigt jobbigt för dem som inte hade denna fantasi.
Annat som framkom var att sjuksköterskor kunde uppleva att det var svårt att handleda andra
i personalgruppen som upplever sexuella uttryck som jobbigt.

Kommunikation som hanteringssätt
I syfte att främja de boendes sexualitet
Det framkom i studien att kommunikation både verbal och fysisk, var något som deltagarna
värderade såväl mellan personal och boende, mellan personal och närstående som inom
personalgruppen.
Kommunikation mellan personal och boende ansågs som viktigt, speciellt observation av
boendes kroppsuttryck då de boende hade nedsatt förmåga eller på grund av annan anledning
inte verbalt uttryckte sina åsikter eller behov. Deltagarna uttryckte dock att det var lätt att
missa behov hos de boende som inte visade några uttryck.
…”man ser ju dom som uttrycker det tydligt. Det e svårare med dom som inte
visar eller säger nått”…(informant 11).

Deltagarna menade att genom att avläsa boendes fysiska uttryck kunde personalen göra
bedömningar av de boendes upplevelser och behov.
I samtal med de boende behövde personalen tänka på om de äldre hade en demenssjukdom
och eventuellt behövde personalen upprepa det de sa och tänka på att inte bli irriterade för att
de boende inte kom ihåg vad de sagt. Deltagarna belyste att det krävs ett lugnt bemötande,
undvika stress och använda ett mjukt röstläge. Det var viktigt att inte låta den boende
skämmas men i de situationer med boende som var skojfriska kunde ett bemötande där
personalen försökte lättaupp stämningen genom att skoja tillsammans med den boende
komma väl till hands. Denna metod beskrevs kunna upplevas som positiv och belystes
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användas i situationer där boende med demenssjukdom uttrycker sexualitet och belystes
fungera bra i relation med boende som uppskattar humor. På detta sätt kunde personalen
undvika att den boende skulle bli generad. Även andra deltagare berättade att de brukade
försöka skoja och skratta bort situationen men att de inte kunde bedöma om detta sätt var rätt
eller fel.
Kommunikation mellan närstående och personal framkom vara särskilt viktigt då de
boende var så långt gångna i sin demenssjukdom att de inte längre hade förmågan att själva
verbalt framföra sina åsikter. Deltagare uttryckte att man eventuellt borde tala med de boende
om deras sexuella behov men att de boende oftast är så mentalt påverkade av sin sjukdom att
de blir svårt att föra fram budskapet eller föra någon diskussion över huvud taget.
…”då var vi ju tvungna att diskutera det med hans dotter då som var den som
hade hand om ekonomin, att får vi köpa det här åt din pappa å. Å hon var ju
skeptisk till en början kan jag säga”…(informant 11).

När det gällde att hålla samman personalgruppen uttrycktes kommunikation vara viktigt
för att kunna skapa trygghet, komma fram till nya handlingssätt som fungerade för alla i
personalgruppen och för att lösa konflikter av olika slag. Deltagarna talade mycket om hur de
skulle göra i olika situationer och att alla i personalen skulle göra på liknande sätt. Något som
flertal deltagare beskrev att de diskuterat i personalgruppen var hur man som personal agerar
på ett professionellt sätt. I kommunikationen inom personalgruppen fick alla möjlighet att
utbyta tankar och uttrycka sina känslor över olika situationer som uppstått. Det talades även
om varför de boende betedde sig som de gjorde och vad som var den bakomliggande faktorn.
…”här diskuterar vi för dom tyckte illa om han, men det måste man förstå att det
sitter här, att du har tappat omdömet, du gör saker som du normalt inte skulle ha gjort.
Å för att få personal att förstå det där att han e inte äcklig gubbe så att säga, utan han
har en demens å då kan det hända såna där saker, utan det e mera hur man ska hantera
honom”…(informant 8).

Det framkom att deltagare kunde känna sig osäker över vissa situationer som exempelvis att
de boende som tilläts ha relationer låste in sig på sitt rum. Då fick den ansvarige
sjuksköterskan förklara situationen för personalgruppen, att det är en mänsklig rättighet och
att det i detta fall var ömsesidigt.
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Det belystes att de arbetsplatser där personalen inte förde diskussionen vidare inom
personalgruppen kunde det bildas skilda grupperingar och deltagare belyste att man önskat att
man hade fört samtal i personalgruppen om de boendes sexuella uttryck för att slippa
konflikter kollegor emellan. Ett flertal av deltagarna nämnde att det var mycket sällan som de
äldres sexualitet diskuterades i personalen. Deltagare som inte diskuterade detta ämne inom
arbetet uttryckte att man eventuellt borde tala om det och deltagare som redan hade detta
ämne på tal inom arbetsgruppen uttryckte att det eventuellt borde talas mer om. Ämnet
sexualitet beskrevs som ett känsligt ämne att ta upp och tala om med de äldre och sexuella
behov diskuterades inte med de boende eller deras närstående om de inte själva tog upp ämnet
alternativt när det uppstått komplikationer av olika slag, som konflikter med närstående,
känslor av obehag hos personalen som i sin tur påverkat deras arbete, äldre personer inom
boendet som blivit ofrivilligt utsatta för sexuella uttryck och som själva inte förmått att ta sig
ur situationen och så vidare. Deltagarna belyste dock att sexualitet skulle kunna vara ett minst
lika viktigt ämne att beakta om någon mår dåligt eftersom man som personal inte kan veta om
det är den påverkande faktorn.

I syfte att sätta gränser för de boendes sexuella uttryck
Det framkom i intervjuerna att deltagare ansåg att om man upplevde en situation som
obehaglig så hade man rätt att säga ifrån. Detta skulle dock göras på rätt sätt, det vill säga
lugnt och bestämt, aldrig hastigt. I intervjuerna kom det fram att det fanns olika sätt att säga
ifrån på. En del mötte de äldres sexuella uttryck med agitation, andra försökte behålla lugnet
men säga ifrån på ett bestämt och tydligt sätt, medan ett tredje sätt som framkom var att
använda sig av bortförklaringar eller undanflykter. I fall där personal valt att säga ifrån till den
boende som öppet uttrycker sexualitet, belyste deltagare att man önskat att detta hanterats på
ett mer ”snyggt” sätt.
…”Hade man skött det lite snyggt då hade man följt honom in på rummet, låtit honom
vara ifred där”…(informant 8).

När det gällde uttryck riktat mot personalen beskrevs ett lugnt och bestämt sätt att säga ifrån
på som att tydligt säga till den boende att nej jag vill inte att du tar på mig.
…”Nä det där tycker inte jag om, det där får vara för min del. En del säger äh! det där
är ingenting, det e bara att avfärda”… (informant 10).
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Deltagarna beskrev att personalen måste försöka förklara för den boende att de inte tycker om
när han eller hon gör si eller så, samt måste sätta gränser för vad som är okej. Men att
personal även måste agera professionellt, det vill säga behålla lugnet och inte ta situationen
personligt.
I de som deltagarna beskrev som svårare situationer, där den boende inte var lika mottaglig
för personalens negativa respons eller tillsägelser, berättade deltagarna att när de var tvungna
att hjälpa den boende var de tvungna att uttrycka sig mer tydligt och mer bestämt när de går in
och markerar vad som inte är okej, med mer allvar i rösten.
…”Man kan ju hålla sig på avstånd så att han inte har chansen att nå en å så där,
men ibland så måste man ju hjälpa han, å då man kan ju ”nä så där får du inte
göra mot mig” ”det där tycker inte jag om”…(informant 9).

Deltagarna belyste vikten av att inte skratta i samband med att de sa ifrån, då detta kunde få
den boende att tro att han eller hennes beteende var acceptabelt. De belyste även vikten av att
ha en handlingsplan så att alla sa likadant, att det inte blev endast vissa i personalgruppen som
sa ifrån medan andra godkände beteendet, det skulle bli otydligt och kunna förvirra den
boende. Det hände även att personalen ibland även använde sig av bortförklaringar eller
undanflykter för att värja de boendes sexuella uttryck.
…”men nä jag hinner inte, jag måste avsluta det jag håller på med, det blev, det
var ju väldigt godtagbart för honom att ta det så”…(informant 8).

Deltagare uttryckte för de boende att det var bättre om de gjorde på något annat sätt, att de
hade något annat viktigt som de var tvungna att göra, eller att de var tvungna att gå hem.
Upplevelser som framkom när boende masturberat offentligt var att man borde avbryta för
att skydda den boendes värdighet, då personer i deras omgivning kan börja tala illa om honom
eller henne. Det framkom att det hände att de boende onanerade på offentliga platser och att
den främsta åtgärden då var att flytta den boende till en mer privat plats, vanligtvis den
boendes egen lägenhet. Detta kunde dock väcka irritation och ilska hos de boende som har en
demenssjukdom och kanske inte förstod att de befann sig på en ”olämplig” plats, utan
upplevde endast att de blev avbrutna. Det var därför viktigt att försöka få med sig den boende
på ett som deltagarna beskrev så mjukt sätt som möjligt.
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…”kom så får du komma in på ditt rum och göra det där ifred”…(informant 7).

Deltagare berättade dock att det fanns de i personalen som upplevde motstånd i detta
handlingssätt. De upplevde handlingsättet som att de skulle tillrättavisa den boende att såhär
gör vi inte här. Vissa av deltagarna belyste att så länge den boende är ensam på platsen kan
man som personal låta honom eller henne få ha sin stund. I situationer som tidigare nämnts i
uppsatsen, där två boende fattar tycke för varandra trots att en av dem fortfarande hade maka
eller make och där personalen märkt att någon av de inblandade for illa och att möjlighet till
uppnådd förståelse hos båda eller någon av parterna på grund av demenssjukdom inte var
möjlig, försökte personalen gå in och separera de boende. I ett fall som kom upp hjälpte
personalen de boende tillbaka till sina egna rum och uppmanade dem att de inte skulle besöka
varandra.

Fysisk stimulering eller begränsning som hanteringssätt
Metoder som att bjuda på kaffe och hålla de boende sysselsatta belystes som väl fungerande
av flera deltagare vad gäller att dämpa de boendes sexuella lust. Andra uppehållande metoder
som framkom var att låta den boende ägna sig åt någon aktivitet där den han eller hon var
fysiskt sysselsatt.
…”En grej som var jättebra till just den här farbrorn, det låter så knäppt, men. Det var
att varje gång som han blev så där, du vet. Då vispade han grädde för hand, eller kräm,
han vispade, han använde armarna fysiskt såhär, a det var väldigt bra just på honom”
…(informant 7).

Deltagarna belyste att det var meningsfullt att ha en god fantasi och att särskilt inom
demensvården, var avledning A och O. Det framkom även att personal lät de boende sitta
utom räckhåll från varandra, dock samtalsavstånd, när de befann sig i offentliga utrymmen.
Personalen försökte se till att det inte blev för mycket av att de boende satt och smekte
varandras händer och armar, just därför att det inte skulle vara stötande i fall frun eller maken
kom på besök. Separering belystes även förekomma, som tidigare nämnts i uppsatsen, där
boende med ett väl bevarat fysiskt samt mentalt tillstånd, fattat tycke för varandra, men där
dess närstående, oftast barn till de boende, ansett att förhållandet mellan deras respektive och
en annan boende inte skulle få fortgå. Deltagarna beskrev att närstående reagerat genom att
lägga fram krav som att personalen skulle på olika sätt hindra de boende från att umgås, bland
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annat att de boende skulle hindras från att vara privata, dörrar mellan enheter skulle låsas,
eller att en av de äldre skulle flyttas till ett annat boende. En situation beskrevs där beslut
fattats kring boendes sexuella relation och där närstående tagit makten i sina händer och
förbjudit relationen mellan två boende.
…”gubben, vissnade, blicken dog så småningom, han blev alldeles tom. Han var lång
farbror, rakryggad en lång vacker man, han blev lite krokig å uppgiven, a han tappade
gnistan helt enkelt. Men barnen var nöjda och systern var nöjd, barnen och den här
syrran, de gjorde någonting fint väldigt smutsigt, tyckte jag, det blev fult när de höll
på… (informant 7).

Denna situation beskrevs ha lett till en psykisk och fysisk nedgång för de boende, medan det
skapat välmående hos närstående. Deltagare uttryckte känslor som vrede, sorg och känslor av
handlingen som ett övergrepp på de boende och belyste att de önskat i vissa fall att man
kunnat låta förhållanden mellan de boende fortgå så länge ingen av dem for illa av det.
Ett annat exempel var där två boende som kände varandra väl sedan tidigare, fann
varandra. Båda hade mist sin respektive partner i ålderdom och personalen beskrev att de hade
en trygghet i varandra och de beslöt sig för att de skulle gifta sig. Det framkom dock att denna
plan inte genomfördes då de boendes anhöriga upplevde detta som förfärligt och förhindrade
händelsen. De boende fortsatte träffa varandra på dock kvälls och nattetid till dess att de blev
upptäckta av personal som rapporterat vidare till de boendes anhöriga. Detta ledde till att
personalen blev ålagd att gå in och avbryta de boendes sexuella aktiviteter, om de boende
besökte varandras lägenheter skulle dörren stå öppen så att personalen kunde ha insyn. Det
framkom även att i sådana situationer som nämnts ovan var det inte självklart att de boende
blev involverade i beslutsfattandet. Deltagare uttryckte att de önskat där boende fråntagits
makten angående självständigt beslut gällande sexuellt förhållande och där närstående fått
sista ordet, att beslut fattats på en högre nivå.
…”då skulle jag önskat att dom hade tagit in en kanske en diakon, å kanske en
samtalsterapeut, a men det e ju diakonen, men vad heter det psykolog, å så hade man
utifrån det diskuterat det här, det var ett sånt fint par”…(informant 7).

Närstående som fick igenom sin vilja belystes som mycket nöjda trots besvikelsen i deras
respektives ögon. En situation där de närstående valt att sära och flytta på de boende till olika
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boenden, belyste deltagaren att det tog nästan ett halvt år för en av de boende innan denne
slutade fråga efter den andra. Även denna situation belystes ha väckt starka känslor hos
personalen, som sorg över att de boende inte fick ha varandras trygghet, de blev åter igen
ensamma.

Undvikande som hanteringssätt
Det framkom i intervjuerna att en del deltagare valde att hantera de boendes sexuella uttryck
genom att ignorera dem, att endast lämna den boende och gå från platsen, andra valde att
undvika den boende genom att undvika att hjälpa den boende med dennes behov. Det
spekulerades även i varför vissa har svårare att bemöta de boendes sexualitet än andra. Tankar
som framkom var att det finns en rädsla för närhet och intimitet, och en osäkerhet över hur
man ska hanterar situationen.
…”en del går inte in å hjälper honom med de andra behoven som man har heller, alltså
med påklädning å så omvårdanden”, det finns en tjej som inte går in allas, hon tycker
att han är obehaglig”...(informant 2).

Deltagarna berättade att de som upplevde de boendes sexuella uttryck som obehagliga oftast
endast behövde hjälpa till med det som ansågs som absolut nödvändigt, samt fick hålla sig på
avstånd så att den boende fysiskt inte kunde nå dem. Oftast bad de någon annan gå in till de
boende som de upplevde som skrämmande, men denna metod visade sig inte hålla i längden
och de var då tvungna att lösa det på annat sätt, exempelvis genom samtal.
Något annat som framkom var att i omvårdnadssituationer som exempelvis hjälp med dusch
och annan hjälp med hygien som krävde fysisk kontakt och där det fanns risk att det uppstod
sexuella anspelningar från den boendes sida, försökte personalen låta den boende utföra så
mycket som möjligt av de fysiska omvårdnadsuppgifterna själv.

Medicinering som hanteringssätt
Det framkom att medicinering användes i situationer där en manlig boende med
demenssjukdom uttryckt fysiskt sexuellt behov och där detta riktats mot personal och även i
hög grad mot andra boende, sågs som ett hot mot dess välmående.
…”Han fick nog någon medicin som gjorde att sexualiteten blev mindre”…(informant
9).
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De kvinnliga boende med demenssjukdom sågs som värnlösa och försvarslösa i dessa
situationer. Det framkom att i vissa fall sågs medicinering för att minska den sexuella lusten
hos den sexuellt aktiva boende som den absoluta och enda lösningen för att skydda andra
boende.
…”ja det är ju såhär att för hans del, ska man låta honom, eller ska man skydda övrigt
boende, det är ju det också… så länge det kan drabba någon annan person, då måste
man ju skydda dem, för du vet man kan inte passa honom alltid. Du kan finna
situationer, för han var ju uppegående, så han kunde ju gå in på något rum också, man
vet inte”…(informant 9).

Deltagarna drog paralleller med hur de själva hade velat bli behandlade om de var sjuka i
demens, bott på ett äldreboende och utsatt andra boende för sexuella uttryck. De belyste att
det kan vara bra att medicinera så att ingen behöver bli utsatt för dessa uttryck som inte vill
men att det dock är viktigt att se det utifrån situation till situation, på ett boende fick en man
erektionsutlösande läkemedel för att främja hans sexualitet.

Främjande handlingssätt
Några ansåg att personalen eventuellt borde hjälpa den äldre att tillfredsställa sin sexualitet
och att det är en del av arbetet, medan andra absolut inte kunde tänka sig detta. Det framkom
även att det förekommit former av utfrysning eller mobbning av den personal som ansett att
man kunnat tillmötesgå de boende genom att exempelvis flytta honom eller henne in på sitt
rum om de offentligt börjat fysiskt tillfredsställa sig sexuellt och att de skulle kunnat få
fortsätta i ett privat utrymme. Det var endast två av deltagarna som reflekterat över någon
form av främjande insats för att tillgodose den boendes sexuella behov och på så sätt minska
det sexuella utåtagerandet från de boende som visade ett ökat uttryck för sexuellt behov. Det
framkom att i de flesta fall gjordes inga medvetna insatser för att främja de boendes sexuella
behov. Men det framkom dock önskan om samt en del främjande insatser som gjorts och som
visat på gott resultat. I vissa fall där de boende offentligt uttryckt sexuella behov, valde
personalen att flytta den boende från platsen för att skydda dennes värdighet.
I de fall där det var manliga boende med demenssjukdom och som hade ett starkt sexuellt
utåtagerande mot personal, framkom i en intervju med en sjuksköterska att hon tänkt på att
tillhandahållande av herrtidningar eller porrfilm kunde vara ett alternativ för den boende att få
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utlopp för sin sexualitet, men att övrig personal inte var lika positivt öppen för sådan form av
främjande åtgärd. I en annan intervju med en undersköterska som genomgått en
vidareutbildning till Silviasyster, belystes att man i samråd med närstående erbjudit den
sexuellt aktiva boende vad man kallar ”herrtidningar”.
…”han var väldigt såhära utåtagerande mot personalen, asså inte aggressiv då utan
mera han ville tafsa på en å ”å vilka fina bröst du har” ”å vilken fin rumpa” å så tog
han på sig själv samtidigt som man var i rummet liksom, Å då började vi
diskutera hur vi skulle lösa det. Å då var ett förslag att vi skulle köpa ja så kallade
herrtidningar till honom ä som han kunde titta i på sitt rum med stängd dörr”
…(informant 11).

Annat som belystes som främjande av de boendes sexuella behov, var att se till att ge
utrymme för den boende och deras partner när han eller hon kom på besök, att de skulle få
vara för sig själva och att personalen inte skulle störa. Även att skapa möjlighet för de boende
att få kontakt med varandra genom att se till så att de boende fick sitta tillsammans, belystes
som en viktig främjande åtgärd. I en situation där ett par var intima med varandra, försökte
personalen att främja deras intima relation genom att hjälpa till vid förflyttning, då både
kvinnan och mannen var fysiskt svaga. Personalen hjälpte till att lyfta upp kvinnan på sängen
och såg till att de boende inte ramlade och skadade sig. Deltagarna nämnde att det var en
ganska oskyldig situation, och att det var mest närhet och ömhet.
En annan främjande åtgärd som tillhandahölls en äldre manlig boende närmare åttio år
gammal, var erektions-främjande läkemedel. Det belystes dock att denna metod var mer
vanligt förekommande i omvårdnaden av unga män med ryggmärgsskador. Främjande
åtgärder för de boende som uttryckte behov av intimitet och närhet, belystes tillhandahållas de
boende för att stilla begäret. Detta i form av taktil beröring som att sitta och krama handen
eller stryka de boende över ryggen.
Ett fåtal deltagare uttryckte att de skulle kunna ha gjorts större insatser för att främja de
boendes sexuella tillfredsställelse. Ett förslag som belystes var att skärma av offentliga
utrymmen med exempel ett skynke för att skapa ett privat rum och hindra insyn, så att den
boende kunde få utlopp för sitt sexuella behov utan att bli avbruten. Detta skall dock inte ha
genomförts på grund av starka motkänslor bland personalen. Något som belystes som ett
problem var att det inte fanns någon plan för hur man som personal skulle tillgodose den
boendes sexuella behov, deltagarna belyste att de inte visste hur de skulle ta upp ämnet
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sexualitet med de boende, de belyste även att det kunde finnas en risk att de boende som inte
längre var sexuellt aktiva kunde uppleva det som kränkande om personalen skulle fråga om
deras sexliv. Det framkom även i några intervjuer att deltagarna inte såg det som deras uppgift
att främja de äldres sexualitet, utan lät de boendes egen drift styra, situationen skulle hållas
privat.

De boendes möjlighet att leva ut sitt sexuella behov
Det framkom i intervjuerna att det förekommer delade uppfattningar om huruvida de boende
har möjlighet att leva ut sin sexualitet. Framför allt två av sjuksköterskorna hade en positiv
syn på de boendes möjlighet att få utlopp för sin sexualitet, denna syn förekom även hos
deltagare inom de särskilda boende där man valt att hantera de boendes sexuella uttryck med
olika former av hinder eller motgångar som nämnts ovan i uppsatsen, så som avledning
separering och så vidare. Miljön beskrevs av dessa deltagare som mycket positiv och med
stora förutsättningar att kunna vara intim. Deltagare belyste att de boende alltid hade sina
egna lägenheter, där de hade möjlighet att vara privata och fritt bjuda in och umgås med vem
de vill, det var inget som personalen hade rätt att lägga sig i.
…” Vad de gör inne på sina rum de e helt upp till dem, för de e deras egna lägenheter.
Men ä, vi gör ju ingenting sådant, jag skulle inte göra det personligen, alltså hjälpa
någon med något sådant. Men om de e ett par, om de känner för att göra någonting
sådant, då har de sin fulla rätt att göra det i sina rum. Faktiskt”…(informant 2).

De boende hade rätt att låsa när de ville och deltagarna belyste att om de såg att ett par gick in
i en lägenhet så gick de inte dit och knackade på. Andra utrymmen som belystes som avskilt
och där boende brukade exempelvis sitta och hålla om varandra var allmänna utrymmen som
dagrum och korridorer men även balkonger. Det belystes även att på boendet fanns det
möjlighet att träffa andra människor som befinner sig på liknande nivå sjukdomsmässigt och
att det ofta hände att boende skapade nya kontakter med varandra. Det beskrevs dock fall som
belystes som mycket olämpliga där boende beskrevs gå in till andra boende i deras lägenheter
när personalen inte såg. Annat som framkom var från deltagarnas syn mera tveksamma
förslag, men att om de boende väl hade viljan så fanns det möjlighet för dem att få sin
sexuella lust tillfredsställd. Deltagarna berättade att om ett par skulle vilja vara intima med
varandra fanns ett förslag om att en skylt med ”stör ej” kunde hängas upp på den boendes
lägenhetsdörr.
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De särskilda boenden där man beskrev tankar kring eller valt att tillämpa främjande
insatser, beskrev en mer negativ upplevelse av de möjligheter som finns för de boende att leva
ut sitt sexuella behov. Det framkom att det förekom tankar om att de boende inte hade så stora
möjligheter att vara privata och att deras möjlighet att leva ut sitt sexuella behov var
begränsad på grund av bland annat sjukdom.
...”näh, de, asså, de e ju svårt å, de flesta som bor här e ju ganska långt gångna i sin
demens, och har svårt med att ta sig fram det finns ju väldigt många hinder i
vägen…”(informant 10).

Brist på manliga boende beskrevs av deltagarna som ett hinder för de boendena att uttrycka
sin sexualitet och även personalens agerande beskrevs minska de boendes möjlighet till att
kunna leva ut sitt sexuella behov. De boende fick sällan respons på sina sexuella uttryck trots
att det framkom att det förekommit, dock mycket sällan respons från vårdpersonal, och
därigenom mycket liten möjlighet till att leva ut sitt sexuella behov. Vad gäller miljön på
boendet framkom det att det enda egentliga som ansågs som en möjlighet till privatliv för de
boende var deras eget privata rum.
…”a det e väl i deras egna bostäder i så fall. I övrigt finns det ju ingenting”..., ”du kan
ju bara ta det här, här e det glasväggar a e det två kvadrat som inte är insyn på…, ”så
menar det e ju en väldigt liten privat sfär”…(informant 7).

Men även de boendes egna lägenheter beskrevs vara begränsade för möjlighet till ett privat
liv. Det belystes att de boende dock hade sina lägenheter, men att personalen kom in när de
ville. Oftast knackade personalen men sen gick de in och de var sällan som personalen
väntade någon längre stund eller väntade på någon respons från de boende.
…”du har till exempel, du bara knackar på och går in, man väntar inte på att någon
kommer å öppnar”…, ”det e också en sådan där sak, men det är för att man ska göra
det, å man ska hinna med det, å man knackar ju naturligtvis å så går det då ett x antal,
tjugotvå sekunder, å sen så smyger man in, men a hur privat e det då?”...(informant 7).

Det framkom att några av anledningarna till att privatlivet i bostäderna blev begränsat var på
grund av att personal inte förväntade sig att den boende skulle svara eller på grund av brist på
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tid. Deltagare belyste även att på grund av den bristande avskildheten var ett förhållande där
man är sexuellt fysisk aktiv eller har samlag inte möjligt. Den enda möjligheten skulle vara att
den boende hade sin partner utanför det särskilda boendet och att den boende hade möjlighet
att åka hem till honom eller henne.
Boendets miljö beskrevs som att den inte var anpassad för ett sexuellt samliv, sängarna på
boendet belystes som små där det inte fick plats två personer samtidigt, det fanns inte mycket
tillfälle som erbjöds, de flesta boende saknade partner vilket gjorde att sexuella uttryck i
stället riktas mot personal och det blev fel typ av respons. Deltagare belyser även att även om
de sexuella uttrycken riktades mot andra boende var inte alltid detta acceptabelt då de andra
boende eventuellt hade närstående eller partners som inte accepterade situationen och därför
satte stopp för den. De belystes hur boendet begränsade de boendes autonomi och möjlighet
att få vara ensamma eller ostörda. Där de boende hade partners kunde det ändå finnas hinder,
om de var sjuka i demens och befann sig på olika stadier av sjukdomen kunde det vara svårt
om den ena inte hade möjlighet att ta emot vad den andra hade behov av att få ge.
Personalens åsikter om att äldre inte skulle vara sexuellt aktiva framkom i en av
intervjuerna leda till att personalen avbröt de äldre som öppet försökte tillfredsställa sitt
sexuella behov i stället för att försöka flytta honom eller henne till en mer avskild plats. Det
belystes även att på ett boende där deltagaren tidigare arbetat, hade en stor del av personalen
svårigheter i att hantera eller prata om de boendes sexualitet och därför fastnat i majoritetens,
samma rutiner som handlar om att stoppa de boendes sexuella uttryck.

Diskussion
Metoddiskussion
Författaren till denna uppsats tillämpade en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer
(Polit & Beck, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Med en kvalitativ metod gavs deltagarna
möjlighet att uttrycka sina upplevelser, dock till viss del begränsade av huvudområdena och
huvudfrågorna i den semistrukturerade intervjuformen. I de flesta intervjuerna upplevde
författaren att huvudfrågorna kom till stor nytta som en tankeväckare och som för att driva
samtalet framåt, medan i enstaka intervjuer upplevde författaren dessa huvudfrågor som ett
hinder då deltagaren besatt viktig och intressant information som inte riktigt passade in på
någon av huvudfrågorna. Ett exempel var information om närståendes åsikter och påverka på
de boendes sexualitet samt påverkan på personalens agerande. Här fick författaren
improvisera frågor för att föra samtalet vidare, och när farfattaren märkte att deltagaren inte
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förstod eller misstolkade en fråga, försökte författaren att leda in deltagaren på rätt spår
genom att tydliggöra frågan och ibland ge förslag exempel som att ”har du upplevt något
sådant..? eller ”har du sett att någon har gjort det här..” Ett annat alternativ hade kunnat vara
att tillämpa endast en öppningsfråga eller ämne där deltagaren kunnat tala fritt runt om kring
och där författaren kunnat använda sig av följdfrågor för att föra samtalet framåt. Detta sätt
hade eventuellt kunnat ge ett bredare perspektiv, gett andra svar, möjligen lett till att
information kommit fram som författaren inte tidigare reflekterat över. Anledning till att detta
sätt inte valdes var för att författaren upplevde att materialet riskerade att bli för omfattande
och spretigt, även att det fanns en risk att hela syftet med studien inte skulle täckas med
samtliga intervjuer.
Ett av inklusionskriterierna i studien var att deltagaren skulle ha arbetat inom särskilt
boende för äldre i minst två år. Det som framkom som tydligt var att antalet arbetade år inte
gav något större utslag för variationer i synsätt och upplevelser. Det som föreföll skulle kunna
vara av betydelse för skillnad i resultatet var snarare deltagarens ålder och personliga
inställning, utbildning och engagemang, samt omfattningen och arten av deras upplevda
erfarenhet av sexuella uttryck i vården. De yngre deltagarna 28 år upp till 45 år var mer öppna
att tala om de boendes sexualitet och uttryckte att de upplevde att de boende hade sexuella
behov medan de äldre deltagarna 51 år upp till 66 år var mer återhållsamma och uttryckte att
de inte heller pratade om de äldres sexualitet i personalgruppen. Åsikterna skiljde dock även
ibland de äldre deltagarna beroende på deras personliga inställning till äldre och sexualitet,
vissa var mer positivt inställda och förstående än andra. Utbildning och engagemang spelade
roll då de deltagare med längre utbildning och som engagerade sig i att stötta de boendes
sexualitet utryckte en mer positiv inställning till att boende var sexuellt aktiva. Omfattningen
och arten av upplevda erfarenheter av boendes sexuella uttryck spelade roll då de som upplevt
fler situationer kunde berätta fler upplevelser och de som stött på få sexuella uttryck från
boende hade mindre att berätta och gjorde det därigenom svårt för författaren att föra samtalet
vidare. De var dock mer positiva till äldre och sexualitet än de deltagare som upplevt flertal
sexuella uttryck från boende.
Det var endast kvinnor som valde att delta i studien, detta tror författaren kan bero på att
majoriteten av personalen består av kvinnor samt att det i stort var svårt att hitta personal som
hade möjlighet att delta. Det hade dock varit intressant att ta reda på hur manlig personal
inom särskilt boende för äldre upplever äldre och sexualitet då författarens bild av vården är
att det till mestadels är kvinnor som hamnar i fokus för boendes sexuella uttryck. En
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intressant fråga är om manlig personal blir måltavlor för sexuella uttryck, kommer uttrycken
från både kvinnliga och manliga boende och hur uppfattar och upplever de dessa uttryck?
Tre olika boenden involverades, två i Stockholms innerstad och ett boende i Stockholms
förort. Tanken med val av boenden på olika platser i Stockholm var att få med deltagare med
olika erfarenhet och bakgrund samt etnicitet och på så sätt få ett bredare perspektiv.
Lokalisationen av boendena framkom dock inte bidra med några skilda etniciteter och inte
heller någon variation i upplevelse och synsätt.
Samtliga intervjuer utfördes på deltagarnas arbetsplats och under arbetstid, deltagarna fick
även välja rum för utförandet av intervju. De flesta av deltagarna valde att utföra intervjun i
ett avskilt rum medan ett fåtal valde en mer öppen miljö. Att intervjuerna utfördes i en öppen
miljö var utan problem på så sätt att deltagarna var motiverade och upplevdes inte känna
några hinder att tala fritt. Varför en mer öppen miljö valdes berodde i två av fallen på att
deltagarna ville ha uppsikt på arbetsplatsen. Att intervjun dessutom utfördes på arbetstid ledde
dock i fyra fall till avbrott i intervjun som orsakade att deltagaren och författaren kom av sig
och tappade fokus. Vidare vad detta kan ha haft för påverkan på resultatet är svårt att
analysera. Författaren upplever att samtliga huvudfrågor täcktes samt att målet med
intervjuerna blev uppnått.
Efter de två första intervjuerna valde författaren att lägga till en fråga i intervjuguiden ”Hur
ser du på de äldres sexuella behov?”. Författaren tror inte att detta haft någon negativ
påverkan för resultatet eller att författaren gått miste om information då detta var en fråga som
vidrörts redan under de första intervjuerna.
För analys användes en induktiv kvalitativ innehållsanalys (Danielson, 2012, s. 336;
Graneheim & Lundman, 2004). Att transkribera varje ljudinspelad intervju ordagrant var
tidskrävande då förfatatren var tvungen att lyssna om på ljudfilen för att försäkra sig om att
ingen viktig data gått till miste. (Danielson, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Men
förfatatren tror inte att detta ska ha haft någon negativ påverkan på resultatet.
Inom grunderna för kvalitativ innehållsanalys bedömde författaren att lägga fokus på det
manifesta innehållet i datan det vill säga det direkt uppenbara (Graneheim & Lundman,
2004). Författaren försökte hålla sig så nära deltagaranas givna information som möjligt,
genom att tygla sitt perspektiv, detta genom att reflektera kring original-datan (Graneheim &
Lundman, 2003). En utmaning för författaren var när de meningsbärande enheterna skulle tas
fram och de ord och meningar som framstod som meningsbärande/ betydelsefulla skulle lyftas
fram. Då det var lätt att den egna förförståelsen skulle ta över. Det fanns en risk att
författarens förförståelse kunden ha haft en viss påverkan då författaren lyft fram det som hon
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ansett som viktigt. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) skriver att om författarens
förförståelse tar över kan det bli svårt att finna någon ny mening. Författaren till denna
uppsats har försökt förebygga detta genom att ständigt återgå till vad som är syftet med
uppsatsen och reflektera över sin egen förförståelse.

Resultatdiskussion
Teoretisk utgångspunkt
Som teoretisk utgångspunkt till denna uppsats har författaren valt ett ramverk från Tzeng et
al. (2009). Detta ramverk beskriver hur vård- och omsorgspersonal upplevt äldres sexuella
beteende inom ett särskilt boende för äldre personer med demenssjukdom (Tzeng et al.,
2009). Denna modells styrkor är att forskaren på plats studerat personalens och de äldres
beteende och därigenom undvikit att tolka någon annan forskares material eller tolkning av
material, en annan styrka är att studien skett i den miljö man vill beskriva upplevelserna och
uttrycken fångas i nuet, inte återberättelser eller något som hänt för länge sedan.
Deras metod väcker dock frågor om hur etiska aspekter kan tillvaratas i den här typen av
studie. Vid rekrytering av boende som deltagare till studien har Tzeng et al. (2009) skrivit att i
en del fall har de boendes närstående varit de som godkänt deltagandet, och i vissa fall där de
boende inte varit kapabla till samtycke om deltagande har deras ”förmyndare” varit de som
godkänt deltagandet. Det framkom att det endast var vissa boende som själva godkänt
deltagandet (Tzeng et al., 2009), här kan man ställa sig frågan huruvida införstådda de var i
den roll de skulle ha i forskningsprojektet.
Under studiens gång har forskaren inom boendet observerat de boende och noterat deras
beteenden som kunde klassas som sexuellt. Var och en av de utvalda boende med noterade
sexuella beteenden observerades under minst tre dagar från åtta på förmiddagen till fem på
eftermiddagen, utöver detta en dag där den boende observerades konstant från åtta på
morgonen till det att han eller hon gick och la sig för natten (Tzeng et al., 2009). Detta kan ha
varit en risk till att kränka de boendes integritet om forskaren upplevts som oinbjuden.
Kirkevold (2010) har beskrivit att det finns flera olika former av intimitet, två av dem är det
personliga rummet och personlig integritet. Det personliga rummet innefattar ett individuellt
upplevt territorium, vilket kan förändras med åldrandet men även vid sjukdom (Kirkevold,
2010). Kirkevold (2010) har beskrivit att som personal på ett boende för äldre, gå in i en
boendes rum utan att förs fråga om lov, kan upplevas som kränkande av den boendes
integritet. Den personliga integriteten har Kirkevold (2010) beskrivit som den form av
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integritet som ligger närmast individen själv. Denna innefattar tre huvuddimensioner det
fysiska eller kroppsliga jaget, det intellektuella jaget och det emotionella jaget. För att bevara
en individs integritet måste dessa respekteras. Varje individ har även en personlig
sfär/territorium, av individuell storlek. Individens integritet kan kränkas om någon person
kliver innanför denna sfär utan att ha blivit inbjuden (Kirkevold, 2010).
Tzeng et al. (2009) har i sitt ramverk tagit upp fyra begrepp, dessa är vård – och
omsorgspersonals upplevelse, reaktioner från andra boende, vård – och omsorgspersonalens
hantering, samt förutsättningar för att sexuella beteenden skulle kunna komma till uttryck. Det
är kring dessa som författaren har valt att diskutera det framtagna resultatet.

Personalens syn på sexuella uttryck bland äldre
I resultatet framkom att deltagarnas åsikt var att sexualiteten förändras med åldrandet i form
av att det gått från samlag till närhet och ömhet på grund av att de inte sett eller märkt
sexuella uttryck som samlag hos de boende. De framkom åsikter om att behovet av sex avtagit
med åldrandet och att de äldre har strävan efter mer närhet än samlag. Detta stämmer överens
med det som Elias och Ryan (2011) beskrivit i sin studie att det sexuella beteendet förändras
med åldrandet. Att det förekommer en minskning av sexuell aktivitet och ett minskat intresse
för sexualitet med åldrandet kan bero på situation, biologiska förändringar och attityder (Elias
& Ryan, 2011).
Faktorer som deltagarna i uppsatsen ansåg som påverkan på den förändrade sexualiteten
var individens hälsa och allmäntillstånd. Även Elias och Ryan (2011) beskrev i sin studie att
varför sexualiteten förändras med åldrandet skulle bero på den kompensation som görs för de
fysiska och psykiska förändringar som följer med åldrandet (Elias & Ryan, 2011). Deltagare i
uppsatsen ansåg bland annat att boende som hade en demenssjukdom hittat andra sätt att
uttrycka sitt sexuella behov genom att till exempel ligga nära varandra och hålla om varandra.
dessutom framkom tankar kring fördomar om hur äldre bör bete sig, att samlag är en aktivitet
som endast är till för yngre eller för fortplantningssyfte. Reingold och Burros (2004) har tagit
upp att boendepersonalens attityder kring sexualitet har ”makten att markera” slutet på de
äldres sexuella frihet (Reingold & Burros, 2004). Ytterligare ett resultat i denna studie var
deltagarnas åsikter om sexuell drift hos äldre upplevts som ett sjukdomsutlöst beteende och
att det saknats förväntningar på att de boende skulle ha sexuella behov. I uppsatsen beskrev
deltagarna även åsikter som att sexualitet inte var livsnödvändigt utan något som människan
kunde leva utan. Reingold och Burros (2004) har beskrivit att äldre som uttrycker sexualitet
eller är sexualitet aktiva oftast ses som ”snuskgubbe” eller ”sex-galen kvinna” (Reingold &
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Burros, 2004). Uppsatsens resultat belyser Reingold och Burros (2004) att bland många
människor i alla generationer har sexualitet förknippats med äktenskap, fortplantning och
fysisk attraktion och att kliva utanför denna gräns är att avvika från normen vilket för många
människor inte är acceptabelt (Reingold & Burros, 2004).

Reaktioner från personal
Det framkom att sexualitet var något som deltagarna upplevde som något som alla människor
ska ha rätt till ända in i livets slut, trotts detta framkom det att det bland vård – och
omsorgspersonal förekommer negativa tankar, som upplevelser av sexuella uttryck bland
äldre som oförskämt eller motbjudande och inget som man som personal ville främja. Vad
gäller vård- och omsorgspersonals reaktioner belyste Tzeng et al. (2009) att de för det mesta
förekom negativa reaktioner och att personal försökt ändra på den omgivande miljön för att på
så sätt ta bort de förutsättningar som finns för att sexualitet skall kunna komma till uttryck
men att personal även omedvetet på grund av bristande uppmärksamhet utsatt boende för
situationer som kunde väcka sexuellt beteende (Tzeng et al., 2009). Detta var även något som
framkom i denna uppsats resultat, att personal försöker ta bort förutsättningar genom att till
exempel övervaka de boende och avbryta i situationer där det inte ansågs som lämpligt att
boende umgicks med varandra eller uttryckte sexualitet mot andra, samt att personal
oreflekterat väcker de boendes sexuella lust. Det mest framträdande resultatet i föreliggande
uppsats var att personal mycket sällan vidtagit några åtgärder för att stötta de boendes
sexualitet och i Tzeng et al.s (2009) studie kom främjande insatser inte ens på frågan.
Skillnader mellan resultatet i Tzeng et al.s (2009) studie och uppsatsens resultat är att i Tzeng
et al.s (2009) studie var personalen medveten om att sexuella behov fanns medan i uppsatsens
resultat hade mycket få av deltagarna uppmärksammat något sexuellt behov bland de boende,
och sällan vidtagit främjande insatser där boende uttryckt sitt sexuella behov. Vad dessa
skillnader kan bero på kan spekuleras kring. En anledning utifrån uppsatsens resultat kan vara
att alla människor har individuella personligheter och erfarenheter bland annat beroende på
vart man kommer ifrån, det framkom att bemötandesätt skiljt sig mellan olika arbetsplatser,
kollegor och chefer.
Deltagarna upplevde att det fanns en normgräns, så länge sexuella uttryck skedde mellan
par så var detta inget märkvärdigt men om sexuella uttryck riktades från de boende till boende
som inte var deras partner eller till personal väcktes reaktioner från personalen. Detta
beteende kunde dock beskrivas som en följd av de boendes demenssjukdom. Deltagarna
uttryckte att så länge den sexuella aktiviteten hölls mellan boende som var par var det inom en
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normgräns. Sexualitet sågs även som något privat och som ingen utomstående borde lägga sig
i. Att inte vilja främja de äldres sexualitet skulle kunna ha ett samband med detta. Det
framkom att personalen inte ville kliva in i de boendes privata liv med rädsla för att kränka de
boende men även en rädsla i brist på kunskap om möjligt hanteringssätt. Detta har även tagits
upp i en studie av Gott, Galena, Hinchliff och Elford (2004) som har nämnt ämnet sexualitet
med liknelsen av “Opening a can of worms” (öppna en burk med maskar). Med detta menade
de att det är ett ämne som vårdpersonal är rädda för att ta upp och diskutera just för att man
inte vet hur man skall hantera äldres sexualitet, om det blir för stort, kommer man att klara av
att hantera det, kommer det följdfrågor (Gott et al., 2004). Det framkom av uppsatsresultatet
att detta kan vara en anledning till att vårdpersonal har negativa attityder till äldres sexualitet
inom boende, ingen av vårdpersonalen ser sig själv som en sexuell partner utan de är på sin
arbetsplats, men för de boende är det deras hem och vårdpersonal kan upplevas som attraktiv.
De boenden där personalen tagit upp och diskuterat situationer där äldre uttryckt sexuell lust
och där man även diskuterat olika alternativ på främjande insatser, beskrevs av deltagarna ge
ett bättre resultat i form av en mer avslappnad stämning personal och boende emellan.
Det framkom att vissa beteenden eller uttryck var mindre välkomna än andra. Dessa bland
annat som fräcka kommentarer om kvinnors kroppar och beröring av intima kroppsdelar.
Watters och Boyd (2009) skriver att i deras studie var beteenden som upplevdes av personalen
som olämpliga liksom resultatet av denna uppsats, att gosa, tråna efter sexuell bekräftelse,
masturbera, röra genitalier, greppa tag eller använda ett oanständigt språk utan skam. Något
som väckte blandade känslor hos personalen, däribland lustighets känslor, var när de boende
engagerade sig i romantiska relationer. Situationer där de boendes sexuella beteenden nådde
en nivå av erotik väckte ilska och motgång eller invändningar i form av avsky och
bortstötande (Watters & Boyd, 2009). Även uppsatsens resultat visade att uttryck som närmar
sig samlag var mindre acceptabla och möttes av motgång från både personal och närstående
där personalen försökte hitta en lösning på ”problemet”. Graf och Patrick (2014) hittade i sin
studie bland både kvinnor och män, stereotyper kring äldre och sex, som ”snuskiga gubbar”,
”kyliga gamla kvinnor” och ”pumor” (Graf & Patrick, 2014, s.57). De framkom även att äldre
män ansågs som sexuella varelser medan kvinnor inte gjorde det. Ålder hade också en stark
betydelse för vilka attityder en person har till äldre och sexualitet. Yngre personer hade en
mer tillåtande attityd (Graf & Patrick, 2014).
I resultatet framkom det att deltagarna upplevde att när de boende hade en demenssjukdom
saknade de kontroll över sina sexuella handlingar. Detta behövde dock inte vara något
negativt, flera deltagare ansåg att detta inte skulle haft någon påverkan på de boendes rätt till
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sexualitet så länge detta inte innebar skada för någon av de inblandade. I Archibalds (2003)
studie beskrevs betydelsen av demenssjukdom i relation till personals upplevelse av sexuella
uttryck från boende. Deltagarna i deras studie har uttryckt att personer med en
demenssjukdom inte var medvetna om vad de gjorde och att deras beteende därför inte var
acceptabelt. Deltagarna upplevde svårigheter i att bedöma om beteendet berodde på en sexuell
drift eller om det berodde på demenssjukdomen. Deltagarna betonade även att det enbart
kunde vara antingen eller, det kunde inte vara både en demenssjukdom och ett sexuellt behov
Archibald (2003). I uppsatsens resultat var deltagarna mycket tydliga med att beskriva att de
flesta fall av sexuella uttryck från de boende med demenssjukdom berodde i huvudsak på
demenssjukdom, där de boendes sociala gränser avtagit. Detta var även något som
sjuksköterskorna var noga med att förklara för personal inom boendet och att detta skulle
ursäkta de boendes icke accepterade beteende. Deltagarna i Archibalds (2003) studie uttryckte
att om det sexuella beteendet berodde på en demenssjukdom så skulle detta vara mer
acceptabelt än om den äldre faktiskt var sexuellt attraherad (Archibald, 2003).

Reaktioner från andra boende och närstående
Resultatet visar på att de sexuella uttryck som att ta på intima kroppsdelar och sexuella
kommentarer främst skedde inne på patienternas rum och därför inte var möjliga att
uppmärksammas av andra boende. Enligt Tzeng et al.s (2009) ramverk kan olika sexuella
beteende ha olika effekt på de andra boende, i form av neutral, positiv eller negativ (Tzeng et
al., 2009). Deltagarna i uppsatsen beskrev att de få situationer där boende uttryck sig sexuellt i
form av masturbering i offentliga utrymmen ska ha väckt irritation hos övriga boende. Även
uttryck som närhet som omfamning och kramar ska ha haft en negativ effekt på vissa boende
men att en majoritet uppskattat detta. Av resultatet framkom även situationer där boende
skapat intima relationer med varandra eller personer utanför boendet. Elias och Ryan (2011)
har skrivit att många äldre främst vill engagera sig i sexuella aktiviteter som innefattar
beröring eller hålla handen (Elias & Ryan, 2011). Enligt Watters och Boyds (2009) studie
uppskattar äldre att dela erotik och sexualitet mellan varandra men att det inte nödvändigtvis
finns något intresse av att binda sig till varandra. De sexuella uttrycken är inte begränsade till
samlevnad, partnerskap, giftermål eller omgifte (Watters & Boyd, 2009).
I resultatet belyste deltagarna åsikter om att de boende med demenssjukdom var för sjuka i
sin demens för att ha förmågan att uppfatta sexuella uttryck i deras omgivning eftersom de
inte visade någon verbal reaktion. Även deltagare i Tzeng et al.s (2009) studie beskrev att
boende med långt gången demens saknade förmåga att ge respons, en del gav inga
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ansiktsuttryck alls vilket gjorde det svårt att bedöma om de boende sett eller förstått vad som
skett. Där kvinnliga boende som var mentalt friska intervjuats framkom det att de boende
uppskattade sexuella uttryck så länge de kunde uttrycka sig, men att om de boende skulle få
en demenssjukdom och inte kunna uttrycka vad de tyckte om respektive inte tycker om så
skulle de boende uppleva situationen som att de var utsatta (Tzeng et al., 2009). Det framkom
i resultatet att det förekommit situationer där boende med demens inlett nya relationer och där
det varit äldre gifta par som ägnat sig åt sexuella aktiviteter. Deltagarna belyste då att de
upplevde att de syntes tydligt på de boende om de uppskattade situationen eller inte, om inte
verbalt så fysiskt i form av ansiktsuttryck.
Resultatet visade på att det förekom en del åsikter från närstående gällande deras make,
maka eller förälders sexuella förhållanden inom och utanför boendet. Det framkom blandade
åsikter som framhölls som både positiva och negativa, där närstående accepterat de boendes
förhållande, situationer där relationen accepterats till en viss gräns som att omfamning och
närhet var acceptabelt och sen framkom det situationer där de boendes relation inte
accepterats över huvud taget. I de situationer där närstående beskrevs som positiva till de
boendes relation, beskrev deltagarna att de upplevde en rädsla från de närståendes sida att de
äldre skulle bli ensamma på boendet, de hade en önskan om att de äldres sista dagar i livet
skulle bli förgyllda och om detta var möjligt ville de bejaka detta. Detta kan liknas med det
som beskrivs i Bauer et al.s (2014) studie där närstående till de äldre med demenssjukdom
och som bodde inom särskilt boende, hade en generellt positiv och stöttande inställning till de
äldres sexuella uttryck, så länge de fick dem att må bra, ökade deras livskvalitet och båda
tycktes må bra av det som skedde. De gav uttryck för att de äldre med demenssjukdom inte
hade mycket kvar att njuta av i livet och ville unna dem det de kunde få. Sexuella uttryck sågs
som ett viktigt sätt att kommunicera med andra människor. Uttryck som inkluderades var
bland annat beröring, kyssar och kramar (Bauer et al. 2014).
I resultat framkom det upplevelser av att närstående var emot sexuella förhållanden mellan
boende, varför framkom dock inte utan det var mer en rak åsikt om att deras äldre inte skulle
ha en ny partner eller åsikter som att om den boende inte haft en demenssjukdom skulle
han/hon, i majoriteten av alla fall var det kvinnliga boende, inte velat ha denna relation med
den andra boende och därför skulle detta avbrytas. Bauer et al (2014) skriver i sin studie att
när det kommer till att utöva sexualitet fullt ut som samlag var de boendes närstående mer
negativa. Deltagarna i deras studie ansåg att det kunde innebära en fysisk risk, då de ansåg att
de boende med demenssjukdom i de flesta fall inte hade kontroll över sina handlingar eller

48 (67)

situationer. En deltagare hade en åsikt om att de boende med demenssjukdom inte borde
lämnas ensamma mer än några minuter åt gången (Bauer et al., 2014).
Resultatet i uppsatsen visade på att deltagarna upplevde situationer där boende skapat nya
relationer som att de kunde väcka dilemman, speciellt då de boende hade partner vid liv
utanför boendet. Det kunde skapa en osäkerhet och rädsla bland personal huruvida de skulle
hantera och bemöta situationen och den andra parten. Bauer et al. (2014) har skrivit att
närstående behövde få veta vad som pågick eftersom de märkte att något var annorlunda när
de besökte sin respektive på det särskilda boendet. Bauer et al. (2014) beskrev att närstående
kunde börja undra vad som var fel och fundera över om de själva gjort något fel. Det var även
psykiskt krävande för närstående att komma till boendet och upptäcka att deras respektive
gick hand i hand med någon annan (Bauer et al., 2014). Medan Archibald (2003) i sin studie
beskrivit tveksamhet till att informera familjer och funderingar kring huruvida förhållanden
mellan boende borde tillåtas fortgå (Archibald, 2003).
Vård – och omsorgspersonalens hantering och bemötande
Olika sätt att hantera och bemöta de boendes sexuella beteenden framkom vara
kommunikation, gränssättning, undvikande, medicinering och främjande. Deltagarna i
uppsatsen belyste att med hjälp av kommunikation kunde personalen få uttrycka sina känslor
och tankar samt diskutera eventuella hanteringssätt. Även kommunikation mellan personal
och närstående upplevdes som viktigt. Dessa samtal förekom framför allt när boende inlett
nya förhållanden, mycket sällan när de uttryckt sexualitet mot personal eller var allmänt
sexuellt utåtriktade och de flesta samtalen med närstående beskrevs i uppsatsen handla om
beslutsfattande kring den boende. Enligt Drivdal Berentsen (2010, s.372) är de svåraste inom
demensvården beslutsfattande i situationer där alla parter inte kan komma överens om ett
gemensamt beslut och Bauer, M. (2007) beskriver i sin studie med trettio stycken deltagande
omvårdnadsperonal åsikter om att detta kan vara en utmaning för personalen i deras arbete för
att främja de äldres sexualitet. Deltagarna i hans studie har tagit upp att närstående oftast har
en mycket liten inblick i vad som sker inom boendet att de kan vara en hjälpande hand men
att de även kan verka som ett hinder om de blir för involverade. Drivdal Berentsen (2010)
skriver att här måste sjuksköterskan reflektera över vad som är rätt respektive fel, och respekt
måste tas till den enskilda individen och dennes mänskliga värdighet. Någon som fråntar en
person dennes möjlighet att fatta självständiga val, kränker dennes mänskliga värdighet
(Drivdal Berentsen, 2010). Verbal kommunikation med de boende om deras sexuella behov
var inget som framgick förekomma av uppsatsens resultat. Däremot belystes ett fall där
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personal tillsammans med närstående diskuterat främjande insatser för en boendes utåtriktade
sexuella behov. En förklaring som framkom av deltagarna till varför sexualitet inte diskuteras
med de boende är att de redan är så sjuka när de flyttar in till det särskilda boendet att det inte
går att föra den typen av diskussion med dem. Andra upplevelser från deltagarna var att det
känt sig obekväma i vissa situationer där de boende uttryckt sitt sexuella behov och att de då i
stället valt att ignorera deras sexuella utryck.
Äldres sexuella beteende var ett känsligt ämne för personalen att hantera, ett annat
hanteringssätt som framkom av resultatet var att sätta gränser och att undvika situationer där
de boendes sexuella behov kunde få uttryck. Det framhölls att det förekommit situationer där
personal haft motiv att stoppa de boendes sexuella uttryck. Tzeng et al. (2009) har beskrivit
att personal i deras studie ville förbjuda och även försöka att stoppa sexuella beteende från
boende genom att ta bort de förutsättningar som finns för att ett sexuellt beteende ska kunna
komma till uttryck (Tzeng et al., 2009). Uppsatsresultatet visade att personal bemött de
boende som sjuka, oförmögna att fatta beslut om sexuella aktiviteter som samlag och nytt
partnerskap och speciellt då de hade en demenssjukdom. Bland annat genom att fysiskt och
verbalt avbryta boendes sexuella beteenden, gå in och avbryta relationer där boende försökt
vara privata och skilja de boende åt för att de inte väcka irritation hos närstående. Archibald
(2003) har kommit fram till liknande resultat. Han har beskrivit i sin studie att personer med
demenssjukdom behandlas annorlunda än personer utan demens. Som exempel förväntar sig
inte omgivningen att dessa personer med demenssjukdom ska vara pålitliga och
ansvarstagande. De ses som inkompetenta att fatta beslut kring sexualitet och deras
kompetens är oftast inte bedömd. De som är kraftigt märkta av att ha en demenssjukdom blir
ett objekt för ett angrepp som försvagar deras känsla av personlighet, genom att de fråntas
makten, infantiliseras och ses som barn vilket inte stämmer överens med en vuxens sexuella
identitet. Detta kan ha en påverkan på vård – och omsorgspersonals agerande då äldre
uttrycker sexualitet. Till exempel så tas inte de äldre på allvar, deras sexuella uttryck ses mer
som gulligt eller som ett skämt. De äldre antas vara i behov av att skyddas från faror och
risker i livet. De beskrev även att om de äldre med demenssjukdom kunde uttrycka sin vrede
över en situation där de fråntagits sitt självbestämmande så tolkas detta som symtom på
demenssjukdomen och behandlas med medicin, och skulle de äldre uttrycka sexualitet sinns
emellan så skulle de bli separerade (Archibald, 2003).
Undvikande av att hamna i fokus för sexuella uttryck var ett sätt som framkom användas
av framför allt personal som upplevde obehag av att utsättas för detta, personal som var ny
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eller som saknad erfarenhet av alternativa hanteringssätt. Som undvikande skall personal ha
undvikit att gå in till och ta hand om de boende som de vetat om uttryck sexuella behov.
Resultatet visar på att personal inte reflekterat över vardagliga omvårdnadssituationer där
personal oavsiktligt utsatt de boende för sexuell exponering eller triggat de boendes sexuella
lust. Exempel på sådana tillfällen var bland annat när personal hjälpte boende att duscha eller
hjälpte till med nedre hygien där boende reagerat på ett sätt som signalerat en sexuell
attraktion eller övergrepp. Tzeng et al. (2009) belyste i sin studie att de boendes integritet
kunde bli oavsiktligt eller onödigt exponerad, detta på grund av att personalen inte var
uppmärksam eller medveten om situationer som kunde leda till en interaktion med en boende
(Tzeng et al. 2009).
Ett hanteringssätt som framkom från resultatet ha används vid ett fåtal tillfällen var
medicinering där man använt medicin för att dämpa de äldres sexuella lust på grund utav att
detta beteende sågs som olämpligt i situationen. En annan anledning som framkom var att
inget annat alternativ sågs som möjligt. Archibald (2003) tog i sin studie upp att när de äldre
bildade sexuella relationer kunde det ses som ”dåligt beteende” och betonades ofta som ett
”problem” där lugnande medicin oftast fanns som en färdig lösning eller åtgärd. Archibald
(2003) har även skrivit att i situationer som involverat sexuella relationer mellan boende och
där det ansetts att båda eller någon av dem kunnat komma till skada, var det mest vanliga
hanteringssättet att antingen separera paret eller att medicinera bort behovet, snarare än att ta
till djup diskussion och involvering av de boende (Archibald, 2003). Resultatet visade att ett
öppet sinne och fantasi kunde leda till att öppna upp för andra möjligheter. Ett exempel som
framkom skilja sig från andra boendens agerande vad gäller medicinering var där man använt
medicin för att främja de boendes sexualitet.
Den sista och minst förekommande metoden bland boendena var främjande insatser. Det
framkom en del tankar om främjande insatser av de boendes sexuella uttryck men det var
sällan som de haft hela personalgruppen med sig. Främjande insatser hade genomförts utan att
fokus legat på just främjande, deltagare hade även upplevt att de inte haft möjlighet att främja
de boendes sexuella behov. Archibald (2003) har i sin studie tagit upp att några anledningar
till att vård - och omsorgspersonal inte möter upp de äldres behov av sexualitet kan vara
myten om att äldre är asexuella, personalens oro och förlägenhet till ämnet eller att personalen
upplever de äldres sexualitet för komplext för att kunna hantera inom ramen för omvårdnad
(Archibald, 2003). Watters och Boyd (2009) har skrivit att sjuksköterskor endast stöttat eller
uppmuntrat sexuella beteenden hos de boende när de bedömts som säkert i relation till kultur,
när det skett i privata utrymmen och när beteendena bedömts som lätthanterliga. Det fanns
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dock möjlighet att vård – och omsorgspersonal var stöttande i fall där boende visat kärlek och
omsorg som innefattade stark tillgivenhet och attraktion till varandra (Watters & Boyd, 2009).
Reingold och Burros (2004) har i sin studie beskrivit olika nyckelpunker som de ansåg som
viktiga att inkludera för att främja att äldre kunde uttrycka sin sexualitet. Dessa var att skapa
en formell policy där man tillåter sexuella uttryck från boende, och inte minst med relation till
boende med olika nivå av kognitiv funktionsnedsättning, den andra nyckelpunkten var att
utveckla utbildningsprogram för personal relaterat till agerande i olika situationer och för att
kunna erbjuda en stödjande och social miljö för sexuella beteenden hos de boende. En tredje
punkt var anpassning av den fysiska miljön för att underlätta för de boende att få utlopp för
sina intima och sexuella uttryck. En annan viktig nyckelpunkt som ingick i miljön var att ha
upprepade familjeträffar för att tydliggöra de behov och rättigheter till sexualitet som de
boende har inom det särskilda boendet (Reingold & Burros, 2004). Bauer (1999) har skrivit
att genom workshop kan man få personalen att på ett mer värdigt sätt hantera situationer där
äldre uttrycker sexualitet. Det kan inte garantera att personers negativa tankar kring äldre och
sexualitet försvinner men det kan eliminera bemötande som konfrontation.

Boendes möjlighet till att leva ut sitt sexuella behov
Deltagarna uttryckte barriärer för att äldre skulle kunna uttrycka sexualitet, som åldrande,
brist på partner och brist på intresse. Åldrandet beskrevs leda till fysisk nedsättning som stela
leder vilket gjorde de äldre sköra och ömtåliga för fysisk sexuell aktivitet och som även kunde
skapa mer lidande än njutning. Åldrandet beskrevs även förknippas med sjukdomar som
demens vilket i sin tur kunde leda till att en av parterna inte förstod situationen eller att han
eller hon inte kände igen sin partner och därför inte uppskattade en nära eller sexuell relation
med den personen. Detta stödjs även av Elias och Ryan (2011) som har tagit upp att något
som gör det svårt för äldre att leva ut sitt sexuella behov är bland annat nedsatt fysisk och
kognitiv förmåga samt svag hälsa (Elias & Ryan, 2011). I uppsatsens resultat framkom det att
personal i vissa situationer fått gå in och avbryta sexuella aktiviteter på grund av risk för att
en av parterna skulle kunna komma till skada, fysiskt eller psykiskt.
Ytterligare ett resultat som framkom var att deltagarna upplevde att brist på eller avsaknad
av partner var en annan barriär för äldre att leva ut sitt sexuella behov. Det beskrevs att de
flesta boende var änka eller änkling på grund av att partnern dött i ålder eller sjukdom. En
annan orsak som framkom var att de boende som hade partner befann sig på olika nivåer av
sin sjukdom, olika kognitiv svikt och hade den en demenssjukdom befann de sig ofta på olika
hög grad av denna. En annan orsak som beskrevs var att det kunde vara svårt för de boende
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att finna ny partner inom boendet på grund av att de flesta boende var kvinnor. Även Garrett
(2014) och Elias och Ryan (2011) har i deras studie tagit upp att brist på tillgänglig partner
kan vara ett hinder för sexuell aktivitet och att bristen på eller avsaknad av en partner har en
stor inverkan på individers beslut om att vara sexuellt intim (Garrett, 2014, & Elias och Ryan
2011).
I resultatet framkom blandade meningar angående avskildhet som en barriär för sexuell
tillfredställelse. En del av deltagarna ansåg att avskildheten inom boendet var god nog och
inget hinder för de boende att leva ut sin sexualitet. Medan deltagarna i Elias och Ryans
(2011) studie där de inte fanns tillgång till enkelrum beskrivit att brist på avskildhet kunnat
verka som en barriär (Elias & Ryans, 2011). Sedan kan man fråga sig om denna skillnad på
åsikt bland personalen kan bero på den föreställning de har av de äldres sexuella behov och
typ av sexuell aktivitet. En del i personalen hade till exempel en föreställning av att äldre hade
samlag och var fysisk aktiva medan andra föreställde sig de äldre som att de inte hade något
behov av detta utan att det var mer närhet som tillfredsställde deras sexuella behov. Enligt
Tzeng et al.s (2009) ramverk krävs det olika förutsättningar för att ett sexuellt beteende ska
komma till uttryck, däribland en möjlighet eller tillfälle att uttrycka ett sexuellt beteende, att
det finns någon att fokusera på och ett utrymme där det finns möjlighet till integritet (Tzeng et
al., 2009). Bauer (1999) har i sin studie skrivit att ett särskilt boende innefattar ett flertal
begränsningar som hindar de boende från att kunna vara intima med varandra. Det enda
möjliga alternativet till ett privat liv för de äldre skulle vara mellan lakanen. I studien
beskrevs majoriteten av de särskilda boendena vara utformade med enkelrum, långa smala
korridorer samt gemensamma öppna utrymmen med insyn från långt håll. Boende hade även
blivit hindrade innan de hunnit uttrycka sitt sexuella beteende fullt ut och dagliga fasta rutiner
som att kliva upp på morgonen, klä sig, bada, äta, sova och så vidare sågs som ett hinder för
de boende att kunna ägna intim tid till varandra (Bauer,1999). I uppsatsresultatet benämnde
en del av deltagarna att möjligheten för de boende att vara intim och uttrycka sin sexualitet
var mycket liten. Medan andra uttryckte att det mycket väl fanns möjlighet till att uttrycka sig
sexuellt samt vara intim med en annan person. Bland annat som i sitt eget rum eller avskilda
delar av boendet där det oftast vistas få personer. Archibald (2003) har skrivit att långtidsvård
symboliserar slutet på sexuell frihet för äldre personer och personer med demenssjukdom.
Sådant som lyftes i studien var brist på avskildhet och integritet men även oföränderlighet
(Archibald, 2003).
Resultatet visade på att deltagare upplevde att det förekom en del negativa attityder till
äldre och sexualitet bland kollegor. Förklararing till detta var att det kunde bero på att flertalet
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som arbetade inom boendena tillhörde en generation där man inte talat öppet om sexualitet
vilket yngre personer i dag har lättare för att göra, man förväntade sig inte att de äldre på
boendet skulle tala om detta på grund av att de tillhörde en generation där sexliv var något
mycket privat. Det framkom även att det i samhället i dagsläget har börjat talas mer öppet om
sexualitet och att yngre personer har lättare för detta än de äldre. Graf och Patrick (2014) har
tagit upp att personalens upplevelser kan ha en påverkan på de boendes sexualitet vad gäller
sexuella tillfredsställelse, intresse och grad av sexuell aktivitet och detta utan vidare
könsskillnad. Kvinnor har i dag en större tillgång än för elva år sedan till medicinsk hjälp att
förebygga sexuelldysfunktion och kunna fortsätta vara sexuellt aktiva (Graf och Patrick,
2014). Med detta kan det tolkas som att kvinnor har i dag en god förutsättning för att fortsätta
vara sexuellt aktiva. Men resultatet visade på att om de äldre får utnyttja dessa tillgångar beror
i stor del på personalens syn på de äldres sexuella behov som i sin tur påverkar huruvida dessa
synliggörs. Deltagare berättade att en man erhållits Viagra, en annan man erhölls
”manstidningar”, däremot framkom inga insatser för att specifikt främja kvinnliga boendes
sexualitet. En majoritet av deltagarna (21 deltagare, 15 män och 16 kvinnor inom ett särskilt
boende för äldre) uppgav i Elias och Ryans (2011) studie att de önskade att sexualitet borde
diskuteras öppet med vårdpersonal och att de skulle söka medicinsk hjälp om det erbjöds
(Elias & Ryan, 2011).
Garrett (2014) har i sin studie beskrivit att några barriärer som kan förekomma är bland
annat i form av psykosociala och däribland svårigheter att interagera med vård – och
omsorgspersonal, brist på positiv social policy, psykologiska faktorer och negativ bild från
media. De har skrivit att i majoriteten av alla fall där media skildrar sexualitet görs detta
genom sexuella och könsinriktade stereotyper där de riktar in sig på sexuella normer. Dessa
normer beskrivs i studien som heterosexuell relation, unga människor och till största del
ljushyade personer som tillhör samhällets medelklass, dessa tre hamnar inom normgränsen för
sexualitet medan äldre ”kvinnor” ses som oattraktiva och asexuella (Garrett, 2014).
I resultatet framkom det att äldre framför allt män visat sexuell attraktion mot personal, om
detta kan ha berott på personalens ålder eller att de hamnat i en situation där de fått utrymme
för sexuell anspelning, eller om det berott på båda faktorerna är svårt att tyda utifrån
resultatet, det framkom även situationer där äldre funnit varandra. Sen om medias bild kan ha
en påverkan på att äldre inte tar upp sitt sexuella behov med vårdpersonal eller att personal
inte ser de äldre som sexuellt aktiva är en annan fråga som kan diskuteras. Garrett (2014) har i
sin studie tagit upp att äldre personers syn på sin egen sexualitet formas av den respons de får
av sin partner, vård – och omsorgspersonal och media. En positiv attityd, känsla av egenvärde
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och ett psykiskt välmående visade sig leda till ett större sexuellt intresse och tillfredställelse.
Deltagarna i Garretts (2014) studie har även belyst att personalens upplevelse av sexualitet
som något obehagligt kan leda till en omedveten begränsning av interaktion med de boende
och därigenom hindra en främjande diskussion kring den boendes sexuella behov. Garretts
(2014) beskriver att personal behöver göra sig medvetna om sina svårigheter vad gäller att
diskutera sexualitet och erkänna för sig själva att sociala och kulturella budskap kring
sexualitet har en påverkan på oss alla (Garrett, 2014). Deltagarna i Watters och Boyds (2009)
studie menar att det är skrämmande att vård – och omsorgspersonal i sin maktposition kan
bestämma hur människan förväntas bete sig sexuellt. Watters och Boyd (2009) skriver även
att personalens negativa attityder till äldres sexualitet har en påverkan på de boendes intresse
för sexuell aktivitet. Detta har visat sig minska de boendes intresse för att vara sexuellt aktiva
och därmed även minskat deras sexuella uttryck mot varandra. Äldre personer anpassar sig
efter hur livet presenteras för dem. De skriver även att sexualitet är ett livslångt behov.

Kliniska implikationer
Författaren hoppas att denna uppsats kan ge en förståelse för äldre och deras sexuella
beteenden och sexuella behov. Att den kan ha en positiv verkan som ett stöd och eller guide
för vård – och omsorgspersonal och sjuksköterskor som arbetar eller kommer i kontakt med
äldre personer inom vården.
Att den bidrar med kunskap som kan leda till utveckling och påverka personal på så sätt att
de vågar tala om ämnet äldre och sexualitet då det kan vara svårt att hantera ensam. Och att
den öppnar upp för nytt tänkande. Förfatatren hoppas även att denna uppsats kan motivera till
att fler studier inom ämnet genomförs.

Förslag till fortsatt forskning
Förslag till fortsatt forskning är att studera huruvida de boendes närstående är införstådda i de
boendes individuella upplevelser av sitt sexuella liv. Hur de närstående tänker i situationer där
de gör val åt deras mor eller far eller mor- farföräldrar. Är de införstådda i de konsekvenser
som deras val medför? Något annat som författaren tycker skulle vara intressant att fundera
över är huruvida närstående och eller ”förmyndare” är införstådda i den boendes individuella
upplevelser och hur de förändras med deras åldrande eller sjukdom.
Det skulle även vara intressant att ta reda på hur manlig personal inom särskilt boende för
äldre upplever äldre och sexualitet då författarens bild av vården är att det till mestadels är
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kvinnor som hamnar i fokus för boendes sexuella uttryck. En intressant fråga är om manlig
personal blir måltavlor för sexuella uttryck, kommer uttrycken från både kvinnliga och
manliga boende och hur uppfattar och upplever de dessa uttryck?

Slutsats
Uppsatsens resultat visar på att det var mer eller mindre vanligt att personalen inom särskilt
boende för äldre förväntade sig att de boende hade sexuella behov. Det var även mindre
vanligt att personalen ville eller visste hur de skulle stötta de äldre om de skulle visa sig ha ett
behov, och de deltagare som uppmärksammat dessa behov bland de boende upplevde dessa
beteenden som antingen obetydliga eller obehagliga och hade mött de boende med avledande
eller undvikande metoder, det var sällan som deltagare lyfte att de vidtagit främjande insatser
för att minska de boendes utåtriktade beteenden.
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”Bilaga 1”
Förfrågan om deltagande i undersökning till dig som är
sjuksköterska/undersköterska, och har arbetat minst 2 år inom
särskilt boende för äldre
Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor/undersköterskor inom äldreboende, som
har arbetat minst 2 år inom särskilt boende för äldre. Undersökningen avser undersöka hur
personal inom äldreboende upplever och förhåller sig till äldres sexualitet. Målsättningen med
undersökningen är att kunna beskriva sjuksköterskors och undersköterskors attityd,
upplevelser, bemötande och handlingsberedskap för äldre personers sexualitet. Och att detta
skall motivera till vidare studier samt kunna användas som stöd till utveckling i vård av äldre.
Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen
Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt
samtal under ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna
kommer sedan skrivas ut för att underlätta bearbetningen, Det skrivs inga namn eller andra
personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är
Sofia Fyhr som kommer att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett
dataminne (USB). Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att
skrivas när alla intervjuer är genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten kommer att
finnas tillgänglig såväl i pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas
bibliotek.
Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din
medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av
nedanstående personer.
Är Du intresserad att delta så kommer vi att kontakta Dig inom en - två veckor.

Ragnhild Hedman, leg sjuksköterska, med dr,
Tel. 076-636 50 29
E-post: ragnhild.hedman@esh.se

Sofia Fyhr, leg sjuksköt., fil. kand.
Tel. 076-170 24 01
E-post: sofia.fyhr@student.esh.se
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Intervjuguide ”Bilaga 2”
Öppningsfråga/triggerfråga:
- ”Berätta om en situation där du upplevt att äldre uttryckt sin sexualitet”
(intimitet/närhet?)

Andra huvudfrågan:
- ”Hur upplever du att de äldre svarar på sexuella uttryck från andra?”

Tredje huvudfrågan:
- ”Beskriv en situation där det uppstår komplikationer i samband med de äldres
närstående och eller medboendes krav och/eller behov”

Fjärde huvudfrågan:
- Hur ser du på de boendes möjligheter att leva ut sin sexualitet?

Femte huvudfrågan:
- ”Hur ser du på de äldres behov av sexualitet?”
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Bilaga 3, Exempel från analysprocess av vård – och sjukvårdpersonals upplevelse av äldres sexualitet inom särskilt boende för äldre
Meningsenheter
Det e väl nu, den yngre
generationen som är öppna för å
berättar mer sånt (6)
Det har jag inte tänkt på, nä men
de e väl upp till dom då, de e väl
inget som jag behöver lägga mig
i då i så fall.(4)
jag tror den här generationen
dom pratar ju inte riktigt om,
sånt heller, tyvärr. De e tabu
belagt. (6)
Jag tar inte dom så hårt, (1)

Nä, vi har inte märkt att det,
dom flesta här dom e ju väldigt
dementa också, nä de e
ingenting som dom har uttryck
eller nått. (3)
Ja tänker mycket att det e nog
inte så mycket personligen. De e
nog mer hans demens (6)
jag tyckte bara att det var
obehagligt att gå in dit(11)
viss personal tycker att det här e
helt oacceptabelt å va med om
(6)

Kondenserade
meningsenheter
Den yngre generationen är
mer öppen för tala om det.

Kod

de e väl upp till de då, de e
väl inget som jag behöver
lägga mig i då i så fall.

Inget som jag behöver lägga
mig i.

Den här generationen pratar
inte om sådant. Det är tabu.

Den här generationen pratar
inte om sådant. Det är tabu.

Tar inte dem så hårt,

Tar inte dem så hårt.

vi har inte märkt, de flesta
här de e ju väldigt dementa

Har inte märkt, de flesta här
är väldigt dementa.

Tänker att det inte är
personligt. Beror på
demenssjukdomen.
Tyckte det var obehagligt att
gå in dit,
Viss personal tycker det här
är helt oacceptabelt att va
med om.

Inte personligt. Beror på
demenssjukdomen.

Yngre generationen är mer
öppen för tala om det.

Obehagligt att gå in dit.
Helt oacceptabelt att va med
om.

Subkategorier/
subteman

Kategorier/
teman
Personalens syn
på äldre och
sexualitet

Personalens
upplevelse av de
boendes sexuella
uttryck

62 (67)

båda hade respektive. Då blev
det en väldigt stor oro i
personalgruppen, hur man skulle
hantera det här gent emot deras
anhöriga. (6)
dom här hade också Parkinson å
var påverkade mentalt, å då
förstår man liksom inte riktigt
vilken relation dom har
egentligen (7)
Om någon kramar mig å så,
vissa e ju bara Å va gulligt å får
man också en kram (2)

Blev oro i personalgruppen
hur man skulle hantera det
gent emot anhöriga.

Oro i personalgruppen.

De hade Parkinson å var
påverkade mentalt, då
förstår man inte riktigt
vilken relation de har
egentligen.
Om någon kramar mig,
vissa, å vad gulligt får man
också en kram.

De var påverkade mentalt, då
förstår man inte riktigt.

Dom var riktigt dementa, så
dom andra va ju så dom tänkte,
dom sa ju aldrig nått till mig,
men dom kanske kollade lite
men dom sa aldrig nånting, dom
bara gick iväg. (2)
Man ser ju de som uttrycker det
tydligt. Det e svårare med de
som inte visar eller säger nått
(11).
Då var vi ju tvungna att
diskutera det med hans dotter då
som var den som hade hand om
ekonomin, att får vi köpa det här
till din pappa (11).

Var riktigt dementa, de
andra sa aldrig något till
mig, kanske kollade lite,
dom gick bara iväg.

De sa aldrig något, kanske
kollade lite, eller gick bara
iväg.

Man ser ju de som uttrycker
det tydligt. Det e svårare
med de som inte visar

Man ser de som uttrycker det
tydligt.

Var vi ju tvungna att
diskutera det med hans
dotter då som var den som
hade hand om ekonomin

Diskutera med hans dotter.

Så vill de andra boende också
ha en kram.

Boendes reaktion på
sexuella uttryck

Personalens
upplevelse av
boendes reaktion
på sexuella
uttryck

Kommunikation

Personalens sätt
att hantera de
boendes sexuella
uttryck och behov

63 (67)

Här diskuterar vi för de tyckte
illa om han, men det måste man
förstå att det sitter här, att du har
tappat omdömet, du gör saker
som du normalt inte skulle ha
gjort. (8).
En grej som var jättebra till just
den här farbrorn, det var att
varje gång han blev så där, då
vispade han grädde för hand,
eller kräm, han vispade, han
använde armarna fysiskt (7).
En del går inte in å hjälper
honom med de andra behoven
som man har heller, alltså med
påklädning å så omvårdnaden,
det finns en tjej som inte går in
alls, hon tycker att han är
obehaglig (2).
Han fick nog någon medicin
som gjorde att sexualiteten blev
mindre (9).
Han ville tafsa på en å så tog
han på sig själv samtidigt som
man var i rummet, Å då började
vi diskutera hur vi skulle lösa
det. Å då var ett förslag att vi
skulle köpa ja så kallade
herrtidningar till honom ä som
han kunde titta i på sitt rum med
stängd dörr (11).

här diskuterar vi för de
tyckte illa om han, men det
måste man förstå att det
sitter här,

Här diskuterar vi.

varje gång som han blev så
där, du vet. Då vispade han
grädde för hand, eller kräm,
han vispade, han använde
armarna fysiskt

Då vispade han grädde för
hand, han använde armarna
fysiskt

Fysisk stimulering
eller begränsning

en del går inte in å hjälper
honom med de andra
behoven som man har
heller, alltså med
påklädning å så
omvårdanden

En del går inte in å hjälper
honom.

Undvikande

Han fick nog någon medicin
som minskade den sexuella
lusten.
Då var ett förslag att vi
skulle köpa ja så kallade
herrtidningar till honom ä
som han kunde titta i på sitt
rum med stängd dörr.

Han fick nog någon medicin.

Medicinering

Köpa herrtidningar till honom Främjande

64 (67)

Men ä, vi gör ju ingenting
sådant, jag skulle inte göra det
personligen, alltså hjälpa någon
med något sådant. (2).
De e ju svårt å, de flesta som bor
här e ju ganska långt gångna i
sin demens, och har svårt med
att ta sig fram det finns ju
väldigt många hinder i vägen
(10).
De e väl deras egna bostäder i så
fall. I övrigt finns det ju
ingenting, menar det e ju en
väldigt liten privat sfär (7).

vi gör ingenting sådant, jag
skulle inte göra det
personligen, alltså hjälpa
någon med sådant.
De flesta som bor här är
ganska långt gångna i sin
demens, har svårt med att ta
sig fram det finns väldigt
många hinder i vägen.

Vi gör ingenting sådant, alltså
hjälpa någon med sådant.

Deras egna bostäder i så
fall. I övrigt finns det ju
ingenting, menar det e ju en
väldigt liten privat sfär.

Deras egna bostäder. I övrigt
finns det ingenting, väldigt
lite privat

Långt gångna i sin demens,
svårt med att ta sig fram,
många hinder i vägen

De boendes
möjlighet att leva
ut sitt sexuella
behov

