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’’Sexualitet är ett 
fundamentalt behov, 
lika naturligt som att 
äta och sova. Det är 

säkert att vi förändras 
med åldern, både 

mentalt och fysiskt, 
men sexualitet 

försvinner inte vid en 
specifik ålder. Att ha 

möjligheten till att leva 
ut sin sexualitet kan ses 
som en egen mänsklig 
potential. Sexualitet är 
nära kopplad till kärlek 

och samhörighet. Att 
kunna ge och ta emot 

kärlek är en individuell 
förmåga som inte är 

åldersrelaterad.’’ 
 

Rundgren (2009, 
citerad i Beckman, 

2015, s. 3). 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Antalet ålderspensionärer kommer att öka i vilket medför ökade krav på 

framtidens hälso- och sjukvård. Äldres sexualitet är ett ämne som är 

stigmatiserat i samhället och inom vården, men är av betydelse då det är 

naturligt oavsett ålder. På ett vård- och omsorgsboende är den äldre 

beroende av vårdpersonal och vårdpersonalens attityder kan vara avgörande 

för den äldres sexuella hälsa. 

 

Syfte: 
Att undersöka vårdpersonalens attityder gentemot sexualitet hos personer 

över 65 år på vård och omsorgsboenden och vilka faktorer som påverkar 

attityderna. 

 

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg där resultatet bygger på elva utvalda 

originalartiklar som söktes fram via databaserna Cinahl och Ageline. 

Huvudsöktermerna som användes var: sexualitet, äldre, vård- och 

omsorgsboende och attityder. 

 

Resultat: Vårdpersonalens aktuella syn på äldres sexualitet påverkade hur de agerade 

när situationer uppstod. Negativa attityder karaktäriserades av låg ålder, 

mindre generell arbetserfarenhet, lägre utbildning och kunskap och ifall 

vårdpersonal identifierade sig som religiösa. Högre ålder, mer 

arbetserfarenhet, högre utbildning och mer kunskap medförde positivare 

attityder.  

 

Diskussion: Konsensusbegreppet hälsa och begreppet värdighet låg till grund för 

diskussionen. Huvudfokus låg på huruvida faktorer påverkar 

vårdpersonalens attityder samt vem den ansvarige är gällande äldres 

sexualitet. 

 

Nyckelord: Vårdpersonal, äldre, attityder, vård- och omsorgsboende och sexualitet.   

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The number of pensioners will increase which leads to more demands on 

health care in the future. Elderly’s sexuality is a topic that is stigmatized in 

the society and within health care, but is meaningful because it’s a natural 

part of life regardless of age. In a nursing home, the elderly are dependent 

on health care workers for care and their attitudes may be crucial for the 

elderly’s freedom to express sexual behavior. 

 

 

Aim: 
To examine health care workers’ attitudes toward elderly’s sexuality in 

nursing homes and the factors that influence the attitudes. 

 

 

Method: 
A literature overview according to Fribergs method was conducted where 

the results are based on eleven original scientific articles sought out through 

the databases Cinahl and Ageline. The main keywords used were: sexuality, 

elderly, nursing home and attitudes 

 

 

Results: 
Health care workers current views of older peoples’ sexuality influenced 

how they acted when situations arose. Negative attitudes were characterized 

by a young age, less general work experience, less education and knowledge 

and self-identification as religious. A higher age, more work experience, 

higher education and more knowledge led to more positive attitudes.  

 

 

Discussion: 
The concept of health and the term dignity helped support the discussion. 

The main focus lied on factors that affected health care workers’ attitudes as 

well as the question regarding responsibility when it comes to elderly’s 

sexuality. 

 

 

Keywords: 
Healthcare staff, elderly, attitudes, nursing home and sexuality. 
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1. Inledning 

Äldre människors syn på sexualitet är mer positiv idag än för 30 år sedan (Sundbeck, 2013). 

Att vara 70 år under 2000-talet skiljer sig från att ha varit 70 år på 1970-talet. Detta beror 

bland annat på att 70-åringarna under 2000-talet debuterat sexuellt tidigare och innan 

äktenskap. Författarna valde att undersöka vårdpersonalens attityder gentemot äldres 

sexualitet eftersom de har upplevt att det är ett ämne de inte undervisats tillräckligt i under 

utbildningen. Ute i den verksamhetsförlagda utbildningen har författarna observerat att 

vårdpersonal inte alltid vet hur de ska förhålla sig till ämnet. Författarnas intresse för ämnet 

fördjupades när tidningen Vårdfokus publicerade en artikel, Fråga om sexuell hälsa 

(Björkman, 2016). Artikeln handlade om en sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende 

som belyser hur sexualiteten kan vara avgörande för livskvalitén trots en ålder över 65. 

Kunskap om vårdpersonalens attityder gentemot äldres sexualitet kommer förhoppningsvis ge 

författarna större insikt och öka medvetenheten kring ett relativt tabubelagt ämne.   

 

2. Bakgrund 

Med stora barnkullar från tidigt 1900-tal och hög medelålder idag kommer ålderspensionärer 

att öka i antal (Sundbeck, 2013). Enligt statistik var antalet människor över 65 år i Sverige år 

2005 ca 1,6 miljoner (Skoog, 2010). År 2050 är det beräknat att antalet kommer att öka till 

2,5 miljoner samtidigt som antalet människor över 80 år kommer öka från 490 000 till 

920 000 och de äldre över 90 år från 70 000 till 150 000. Detta innebär att det kommer att 

ställas höga krav på vården då äldre på grund av ohälsa kan bli i behov av att flytta från sitt 

eget hem till ett vård- och omsorgsboende. Det blir svårare att ha möjligheten till att leva det 

liv som levts tidigare på ett vård- och omsorgsboende än i det egna hemmet. På vård- och 

omsorgsboendet kan den äldre på grund av sviktande funktioner behöva överlåta vårdpersonal 

att hjälpa till med den grundläggande omvårdnaden. Det blir en omställning som kan innebära 

att en del av integriteten ges upp. Den äldre blir inte längre självständig i sin privata sfär där 

sexualiteten bland annat ingår. 

 

2.1 Sexualitet genom hela livet, en rättighet 

Genom hela livet, från födsel till död, kan sexualitet vara en central aspekt i en människas 

hälsa (World Health Organization [WHO], 2006). Sexualitet behöver inte endast handla om 

samlag eller om att få orgasm utan det handlar om mycket mer (Löfgren-Mårtenson, 2013). 

Sexualiteten driver människan till att vilja finna kärlek, värme, kontakt och närhet och 



 
 2 (38) 

 

påverkar hen genom handlingar, tankar och känslor. Ett aktivt sexualliv kan påverka 

människans hälsa positivt och för många är sexualitet betydelsefullt och ger ökad livskvalité, 

det vill säga en del av identiteten (Hulter, 2009). Sexualiteten är något som utvecklas inom en 

själv och i samspel med andra.  

Med sexualitet menas kön, reproduktion, sexuell orientering, könsidentitet, roller, erotik, 

intimitet och njutning (WHO, 2006). Människan uttrycker och upplever sin sexualitet i olika 

dimensioner som till exempel genom fantasier, attityder, önskningar, beteenden, värderingar, 

roller och relationer. Dimensionerna kan påverkas av sociala, kulturella, politiska, etiska, 

religiösa, historiska och biologiska faktorer. Den sexuella hälsan är inte enbart ett tillstånd där 

människan är fri från dysfunktion, handikapp eller sjukdom utan det är beroende av ett 

fysiskt, psykiskt, känslomässigt och socialt välbefinnande. WHO skriver om människans 

rättigheter för den sexuella hälsan som hen har rätt till att kräva och de är rätt till att kräva 

jämställdhet, att inte bli diskriminerad samt rätt till att vara fri från våld och förtryck. 

Människan har även rätt till ett privatliv, bästa möjliga hälsa och sjukvård, äktenskap och att 

bilda familj med fri vilja, få sexualundervisning, åsikts och yttrandefrihet och slutligen att få 

effektiv hjälp när diskriminering av de grundläggande rättigheterna uppstår. För att uppnå 

sexuell hälsa bör rättigheterna respekteras, skyddas och uppfyllas. Den sexuella hälsan kräver 

alltså att människan får möjlighet till säkra och njutbara upplevelser. 

 

2.2 Den åldrande kroppen 

Att åldras innebär förändringar i livet samt förändringar i kroppen, därmed berörs också 

sexualiteten (Skoog, 2010). Med åldern blir hälsan skörare och risken för att drabbas av 

sjukdom ökar. Biologiska, psykologiska och sociala aspekter samverkar genom åldrandet och 

är viktiga att ta hänsyn till (Gustafson & Olofsson, 2012). 

 

 

2.2.1. Biologiska aspekter kring sexualitet och åldrande 

Biologiskt förändras sexualiteten för äldre kvinnor genom torra slemhinnor, större 

infektionsrisk, inkontinens och minskad förmåga till orgasm (Gustafsson & Olofsson, 2012). 

Fileborn et al. (2015) undersökte äldre australienska kvinnors erfarenheter av sexualitet och 

lust. Studiens resultat beskriver att kvinnor har olika individuella erfarenheter och att vissa 

inte är rädda för till exempel samlag. Det var en bättre tid i livet för dem eftersom de inte 

behövde tänka på framtidsplaner som att till exempel skaffa barn. Lusten och möjligheten till 
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att utöva sin sexualitet kunde då öka. När det kommer till äldre män uppstår problem som 

inkontinens och erektil dysfunktion det vill säga impotens (Gustafson & Olofsson, 2012). 

Författarna Santos-Iglesias, Byers och Moglia (2016)  gjorde i deras studie en 

enkätundersökning rörande sexuell hälsa samt välbefinnande som visade att kvinnor och män 

över 65 år upplevde en positiv attityd till den sexuella hälsan. Deltagarna som uppgav ett 

aktivt sexualliv hade likadana sexuella svårigheter och dessa var; svårt att bli upphetsad, 

hämmad orgasm, för tidig orgasm och svårt att slappna av. Dessutom framkom det i resultatet 

att de som upplevde sig ha en bättre fysisk hälsa även hade en bättre sexuell hälsa.   

Med åldern ökar konsumtionen av läkemedel och det är vanligt att äldre har mellan fem till 

tio läkemedel om dagen (Skoog, 2010). Viktigt att tänka på är att flera läkemedel kan ha 

biverkningar som påverkar den sexuella förmågan. Farrell och Belza (2012) hade med hjälp 

av en enkätstudie undersökt om äldre män och kvinnor hade funderingar över den sexuella 

hälsan. I enkäten blev deltagarna tillfrågade om sjukvårdspersonal frågade dem om de var 

öppna för att diskutera om sexualitet, ställde dem frågor gällande deras sexuella hälsa och om 

de tog läkemedel som påverkade sexualiteten. I resultatet framkom det att fler män än kvinnor 

tog läkemedel som påverkade den sexuella hälsan. 

 

2.2.2. Psykologiska och sociala aspekter kring sexualitet och åldrande 

Psykologiska aspekter kan vara att oro för graviditet minskar (Gustafsson & Olofsson, 2012). 

Tryggheten i sig själv ökar och den sexuella erfarenheten kan vara större vilket är gemensamt 

för både män och kvinnor. Förlust av livskamrat och vänner är vanliga sociologiska aspekter 

som medför att den äldre blir mer beroende av andra och möjligheten till att skapa nya 

relationer blir svårare. Mroczek, Kurpas, Gronowska, Kotwas och Karakiewicz (2013) skriver 

att alla människor har psykosexuella behov och att de kan delas in i två grupper, mentala och 

fysiska. De mentala är mental närhet, ömhet, kommunikation, respekt och stöd. De fysiska är 

fysisk närhet, intima kontakter och att bo tillsammans med en partner. Mroczek et al. (2013) 

undersökte de psykosexuella behoven hos äldre människor på vård- och omsorgsboenden i 

Polen. Resultatet i studien visade på att om äldre värderade fysiska behov högt så var även de 

mentala behoven viktiga. Det fanns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor när det kom till 

de mentala psykosexuella behoven. De flesta män värderade ömhet som viktigt medan 

kvinnor istället värderade respekt och stöd.  
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2.3 Tidigare studier kring äldres syn på sexualitet 

Trots att sexualitet är något som följer människan ända fram till döden är tanken av sexualitet 

hos äldre människor ett tabubelagt ämne då sexualitet i dagens samhälle ofta associeras med 

en ung man och kvinnas kropp (Strandberg & Aléx, 2012). Skoog (2010) skriver att många 

tror att när en viss ålder uppnås så blir människan asexuell, det vill säga en frånvaro av 

sexuella känslor och ett aktivt sexualliv. 

 De Oliveira Silva et al. (2015) intervjuade äldre människor i Brasilien om deras syn på 

sexualitet och kom fram till att det är något som är personligt. Äldre kunde delas in i två 

grupper med olika erfarenheter gällande sexualitet i ålderdomen, en positiv och en negativ. 

Vidare beskriver De Oliviera Silva et al. (2015) att den positiva erfarenheten är där de äldre 

fortfarande känner att de vill och kan leva ut sin sexualitet och den negativa erfarenheten där 

de inte känner sig i behov av sexualitet. Deltagarna i studien hade inte kunskap om vad 

definitionen för sexualitet var utan definierade sexualitet som synonymt med enbart samlag. 

Kroppsliga förändringar, bortgång av partner och rädsla för könssjukdomar såg de äldre som 

hinder för att leva ut sin sexualitet. Kroppsliga förändringar kunde innebära att de kände sig 

långsamma och svaga vilket även förändrade deras sociala- och levnadsvanor. När partnern 

gick bort visste inte de äldre om det var tillåtet att träffa någon ny partner. Familjens fördomar 

kring sexualitet i ålderdomen var avgörande för om äldre valde att prata om sexualitet och 

ofta hade familjerna negativa fördomar. Samhällets syn på äldres sexualitet hade en negativ 

inverkan hos de äldre. Beckman, Waern, Gustafson och Skoog (2008) studerade sekulära 

trender när det kommer till den sexuella aktiviteten hos 70 åringar i Sverige under årtalen 

1971, 1976, 1992 och 2000. Totalt 572 män och 973 kvinnor deltog under fyra studietillfällen 

där de genomgick en psykiatrisk undersökning. Undersökningen bestod av bedömningar och 

frågor gällande sexuell hälsa. Studien visade att män är mer sexuellt aktiva än kvinnor i 

ålderdomen. Från år 1971 till 2000 ökade den sexuella aktiviteten hos män från 47 % till 66 % 

och hos kvinnor från 12 % till 34 %. Orsaken till varför äldre män inte var sexuellt aktiva 

berodde på personliga skäl och när det gällde kvinnor berodde det på partnerrelaterade 

faktorer. Dessa orsaker hade i studien varit oföränderliga under 30 år. 

 

2.4 Attityder och vårdpersonalens ansvarsområden på ett vård- och 

omsorgsboende 

En attityd beskrivs som en kroppshållning eller inställning (Nationalencyklopedin [NE], u.å.) 

Människans förståelse av situationer som sker i vardagen avgörs av attityder. Attityder kan 
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även variera i styrka det vill säga att en attityd kan vara starkt positiv eller negativ. Vårdmötet 

med patienten präglas av sjuksköterskans grundinställning och sjuksköterskan ska kunna 

ändra sin attityd i sin vårdgivande roll (Ivarsson, 2015). Det är viktigt att se patienten 

subjektivt och inte låta den personliga attityden påverka vårdandet.   

Sjuksköterskan har ansvarsområden hen måste arbeta efter, dessa är; att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Aspekter som inte får påverka sjuksköterskans arbete är patientens kön, ålder, hudfärg, etnisk 

eller kulturell bakgrund, tro, sjukdom eller funktionsnedsättning, sexuell läggning, social 

ställning och politiska åsikter. Sjuksköterskan ska genom sina insatser utforma och genomföra 

vårdandet i samråd och delaktighet med patienten för att respektera patientens autonomi och 

integritet (Sandman & Kjellström, 2013). God omvårdnad handlar om att se det friska hos 

patienten samtidigt som hälsorisker identifieras och förebyggs (Willman, 2009). Vid behov 

bör patienten motiveras samt ges stöd och undervisning till att förändra sina levnadsvanor 

genom. Patientens resurser och förmåga till egenvård ska tas till vara för att främja hälsa och 

förhindra ohälsa. När ohälsa upplevs påverkas kroppen på flera olika plan där ett av dem kan 

vara sexualiteten. Willman menar att sexualitet är ett område som ofta förbises inom vården 

men är viktig och hör till en människas hälsa oavsett ålder. 

McAuliffe, Bauer, Fetherstonhaugh och Chenco (2015) undersökte om, när och hur 

bedömningar skedde gällande den sexuella hälsan hos äldre på vård- och omsorgsboenden i 

Australien. McAuliffe et al. (2015) beskriver att sjuksköterskans dokumentation gällande den 

sexuella hälsan hos äldre endast skedde när ett olämpligt sexuellt beteende uppstod, när 

anhöriga eller den boende inledde diskussion kring ämnet och om en läkare bad 

sjuksköterskan att dokumentera om det. Det var inte många av sjuksköterskorna som hade 

tillgång till bedömningsformulär gällande sexuell hälsa. Farrell och Belza (2012) studie 

visade även att fler män än kvinnor ville bli tillfrågade om deras sexuella hälsa under 

sjukvårdsbesök. Flertalet av kvinnorna i deras studie ville inte bli tillfrågade och hade inte 

heller frågor om förändringar kring deras sexualitet. Endast en tredjedel av deltagarna (30 av 

101) i studien blev tillfrågade om deras sexuella hälsa under sjukvårdsbesöket.  

På vård- och omsorgsboenden jobbar sjuksköterskan tillsammans med undersköterskor och 

vårdbiträden i team (Hauge, 2010). De fysiska behoven så som mat och dryck samt personlig 

hygien prioriterar vårdpersonal vanligen före andra grundläggande behov. Att få den boende 

att känna en positiv självbild och ha sociala kontakter är exempel på behövligheter som 

vårdpersonal kanske lägger mindre vikt på. Den dagliga omvårdnadens arbetstempo måste 

anpassas efter den äldres dagsform och önskemål vilket kan ta mycket tid. Detta medför att 
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det lätt byggs upp rutiner på vård- och omsorgsboenden. Det positiva med rutiner är att 

vårdpersonal har fasta och trygga mönster, dock kan den boende påverkas negativt då hens 

egna behov och önskemål inte tas lika stor hänsyn till. Huage (2010) skriver att många äldre i 

vård- och omsorgsboenden finner glädje i att ha kontakt med vårdpersonal och samtala om 

vardagliga saker som sker utanför boendet. Kontakten med vårdpersonal och andra på 

boendet blir en viktig aspekt för hur den äldre kommer trivas på vård- och omsorgsboendet.   

 

 

2.5 Problemformulering 

På grund av det höga antalet ålderspensionärer i framtiden kommer kraven på vården att öka. 

När den äldre människan flyttar in till ett vård- och omsorgsboende på grund av ohälsa blir 

vårdpersonalen de som hen dagligen kommer att vara i kontakt med. Trots att den åldrande 

kroppen medför biologiska, psykologiska och sociologiska förändringar kan sexualiteten 

fortfarande vara viktig. Ett aktivt sexualliv kan påverka hälsan positivt och för många är 

sexualitet betydelsefullt som kan ge ökad livskvalité. Sexualitet kopplas dock av många till 

den ungdomliga och friska kroppen medan den äldres sexualitet är synonymt med asexualitet. 

Forskning visar att äldre fortfarande har ett intresse och en positiv inställning till sexualitet. 

Äldres sexualitet är ett utav sjuksköterskans ansvarsområden men är inom vården och ute i 

samhället ett tabubelagt ämne. Vårdpersonalens attityder gentemot äldres sexualitet blir därför 

relevanta att undersöka. 

 

3. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka vårdpersonalens attityder gentemot sexualitet 

hos personer över 65 år på vård och omsorgsboenden och vilka faktorer som påverkar 

attityderna. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Författarna valde att använda konsensusbegreppet hälsa och det vårdetiska begreppet 

värdighet för att diskutera huruvida vårdpersonalens attityder gentemot äldres sexualitet 

påverkar den äldre människans hälsa och värdighet. Sexualitet kan vara avgörande för hälsan 

då vissa människor ser sexualiteten som en värdefull del av livet (Hulter, 2009). Värdigheten 

tillhör människans identitet och i värdigheten ingår respekten gentemot människans autonomi 
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och integritet (Sandman & Kjellström, 2013). Det blir därför viktigt i samband med vårdandet 

att inte kränka värdigheten och istället stärka och upprätthålla den. 

 

4.1 Hälsa 

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp och ett komplext fenomen som är individuellt hos 

varje människa men även det centrala fenomenet inom vårdvetenskapen och vårdandet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). WHO (1946) definierar hälsa som ett begrepp där hälsa inte 

enbart är frånvaro av sjukdom eller funktionshinder utan är ett tillstånd av fullständigt 

psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. När hälsan hotas av sjukdom eller annat lidande 

söker människan vård med avsikt att uppnå och bevara hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Genom att stärka och stödja hälsoprocesserna kan hälsa uppnås av vårdandet. Människan 

påverkas av hälsan då det får hen att uppleva känslor av inre balans och jämvikt. Den inre 

balansen och jämvikten är beroende av omgivningen och livet som helhet (Dahlberg & 

Segesten, 2010) det vill säga en balans mellan inre och yttre faktorer (Hedelin, Jormfeldt & 

Svedberg, 2009). De inre faktorerna utgörs av människans önskningar och förmågor medan 

de yttre faktorerna utgörs av miljön (Dahlberg & Segersten, 2010). Hälsan är föränderlig och 

speglas av människans livssituation, den är med andra ord en stor del av människans liv. 

 Det finns två centrala perspektiv som hälsan kan förstås utifrån; det humanistiska och det 

biomedicinska perspektivet (Hedelin et al., 2009) där de förhåller sig olika till hälsa 

(Wiklund, 2003). Hedelin et al. (2009) ser det humanistiska perspektivet som ett positivt 

perspektiv där livskvaliténs och välbefinnandets närvaro avgör hur människan upplever hälsa. 

Det humanistiska perspektivet genomsyras av holismen som innebär att människan ses som 

en helhet som ständigt samverkar med omgivningen. Ur det holistiska perspektivet anses 

människan ha hälsa när hen upplever ett välbefinnande och har förmågan att handla på ett 

hälsofrämjande sätt, det omvända när det gäller ohälsa. Målet med att vårda utifrån ett 

humanistiskt perspektiv är att vårdaren noggrant undersöker hur patienten uttrycker lidande 

och upplever hälsa för att kunna lindra och stödja. Det biomedicinska perspektivet ser Hedelin 

et al. som negativt då endast frånvaro av sjukdom anses vara hälsa. Hotet mot hälsan är något 

som kommer utifrån och orsakar sjukdom (Willman, 2009). Målet med att vårda utifrån ett 

biomedicinskt perspektiv är att återställa kroppen till det ”normala” (Wiklund, 2003).  Detta 

gör att ohälsa kan ses som en dysfunktion i kroppen (Wiklund, 2003) som ska lindras och 

botas där människan inte medverkar aktivt i behandlingen (Willman, 2009). 
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4.2 Identitet och värdighet 

Alla människor har ett människovärde vilket är lika för alla och påverkas inte av personliga 

egenskaper eller ställning i samhället (Sandman & Kjellström 2013). Värdet kan inte tas ifrån 

en människa och kan inte heller minskas på grund av sjukdom eller olyckor, med andra ord 

består det genom hela livet. Människovärdet ska inte diskrimineras och är inte beroende av 

vilket kön människan har, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. 

Vården grundar sig i att alla har rätt till en god, likvärdig och respektfull vård.  

Sandman och Kjellström (2013) skriver att värdighet kan kopplas till identiteten eftersom 

att en människas värde kan förknippas med någon egenskap som ger värde och blir därför 

viktig i vårdandet. Identiteten skapas genom att två faktorer samverkar, självbilden och 

självrespekten. Självbilden handlar om hur människan uppfattar sig själv och hur andra 

behandlar hen. Självrespekten handlar om hur människan tillskriver sig respekt utifrån 

autonomin och integriteten. I motsats till människovärdet kan värdighet som identitet minskas 

och gå förlorad. Värdighet som identitet kan påverkas av sjukdomar, skador och andra 

människors handlingar. Att vårda med hänsyn till människans värdighet är att inte kränka men 

istället stärka och upprätthålla värdigheten. Genom att till exempel tala över huvudet på en 

patient eller att tala om patienten i tredje person trots att hen är närvarande kränks 

värdigheten. Hälsa hör ihop med värdighet då en människa kan uppleva att värdigheten går 

förlorad när kroppsliga funktioner inte går att upprätthålla eller när andra förmågor förloras 

(Sandman & Kjellström, 2013). På samma sätt kan hälsan gå förlorad när människan har 

oförmåga till att handla på ett hälsofrämjande sätt (Hedelin et al., 2009). 

 

5. Metod 

För att besvara syftet använde författarna en litteraturöversikt som metod. I en 

litteraturöversikt vill författaren få en överblick över ett visst område, i detta fall inom 

sjuksköterskans ansvarsområde (Friberg, 2012). För att få en överblick måste befintlig 

forskning granskas för att veta ifall ämnet är beforskat och vilka metoder samt teoretiska 

utgångspunkter som använts. Vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ 

karaktär kan användas i en litteraturöversikt. I en kvantitativ studie får forskaren svar på sina 

forskningsfrågor genom att utföra mätningar eller observationer som sedan resulterar sig i 

siffror (Billhult & Gunnarsson, 2012). I en kvalitativ studie beforskas ett fenomen i 

fenomenets miljö med hjälp av intervjuer. Resultatet ger sedan förståelse och insikt om 

fenomenet (Henricson & Billhult, 2012).  
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5.1 Datainsamlingsmetod 

Författarna började med att undersöka vad tidigare forskning inom fältet hade använt sig av 

för söktermer för att eventuellt använda likadana termer. De vetenskapliga artiklarna söktes 

fram genom databaserna CINAHL Complete och AgeLine. Dessa databaser använder sig av 

en ämnesordlista som kallas för MESH. Författarna fick fram databasernas MESH-termer 

genom svensk MESH (https://mesh.kib.ki.se/) för att få rätt engelsk översättning på de 

svenska medicinska termerna. Söktermerna författarna använde sig av var; sexuality, sexual 

health, elderly, in old age, nursing, nursing home, attitude och registered nurse samt 

synonymer till orden, var god se bilaga 1. Söktermerna kombinerades med AND och OR 

vilket är en boolesk sökteknik (Östlundh, 2012). Genom att söka med den tekniken bestäms 

söktermernas samband till varandra. AND användes mellan söktermer för att få fram artiklar 

som handlade om alla söktermerna tillsammans. OR användes för att få fram artiklar med den 

ena söktermen eller den andra ifall flera olika synonymer användes i sökningen. 

Begränsningen gjordes utefter åren 2006 till 2016 för att få fram aktuell forskning och språket 

engelska för att sortera bort artiklar med språk författarna inte behärskar. Vidare avgränsades 

sökningarna till peer reviewed för att få fram artiklar från vetenskapliga tidskrifter och ålder 

över 65 år på deltagare i varje studie för att besvara syftet.  Fokus under hela datainsamlingen 

var den forskningsfråga som låg inbäddad i syftet.  Författarna återkom hela tiden till 

forskningsfrågan för att säkerställa att valda studier besvarade den. 

 

5.2 Urval 

Datainsamlingen resulterade sig i vetenskapliga artiklar av kvantitativ, kvalitativ och mixad 

design, se bilaga 2 för att få en överblick. Totalt lästes 44 abstract, bearbetade 17 artiklar 

varav elva stycken besvarade syftet. Författarna läste artiklarna separat ett flertal gånger och 

sedan tillsammans för att försäkra sig själva om att de uppfattat artiklarnas innehåll enhetligt. 

Det gav en bättre förståelse om artiklarnas innehåll och ifall de skulle inkluderas eller 

exkluderas i litteraturöversikten. Av de elva artiklarna som valdes berörde två av dessa både 

vårdpersonalens och den äldre människans perspektiv. Segmenten i de två artiklarna som 

handlade om den äldre människans perspektiv exkluderades då de inte besvarade 

litteraturöversiktens syfte. De övriga nio artiklarna handlade enbart om vårdpersonalens 

perspektiv. Deltagarna i samtliga studier var sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden, som i litteraturöversikten benämns vårdpersonal.  

https://mesh.kib.ki.se/
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5.3 Analysmetod 

För att analysera de vetenskapliga artiklarna användes Fribergs analysmetod som består av 

olika steg (Friberg, 2012). I det första steget granskades artiklarna från de olika 

litteratursökningarna med ett helikopterperspektiv. Med ett helikopterperspektiv granskas 

artiklarnas abstract för att få en överblick på det valda studieområdet. Efter granskningen 

fortsatte avgränsningen för att få fram artiklar till litteraturöversiktens resultat. De artiklar 

som inkluderades lästes åter igen noggrant och en kort sammanfattning av varje artikel 

sammanställdes för att se till att syftet besvarades. Analysen var inte en linjär och statisk 

process eftersom att författarna ständigt omvärderade och diskuterade deras olika 

uppfattningar kring artiklarna. Detta för att säkerställa att syftet besvarades korrekt och 

sanningsenligt. Segment i artiklarnas resultat som beskrev vårdpersonalens attityder 

färgmarkerades i färgerna rosa, gul och grön. Rosa stod för likhet med flera artiklar, gul stod 

för en unik och märkbar skillnad i artikeln i förhållande till resterande artiklar och grön färg 

stod för likhet med en annan artikel. Skillnaderna och likheterna sammanställdes och kom 

sedan att bli huvudteman och subteman i resultatet. Då samtliga artiklar var skrivna på 

engelska användes en ordbok på internet (http://en.bab.la/) för att noggrant översätta till 

svenska och därmed undvika misstolkning.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Författarnas förförståelse av äldres sexualitet är att det är ett tabubelagt ämne. Förförståelsen 

av ämnet fick inte påverka insamlingen och tolkningen av data vilket innebar att de 

vetenskapliga artiklarna skulle granskas objektivt. För att läsaren ska känna tillit till framtaget 

resultat ska resultatdelen i examensarbetet inte vara förvanskat, fabricerat, plagierat eller 

förvrängt (Helgesson, 2015). Artiklarna skulle även vara etiskt godkända för att försäkra 

författarna om att forskarna i respektive originalstudie respekterat deltagarnas grundläggande 

rättigheter (Sandman & Kjellström, 2013).  

Forskning där känsliga personuppgifter innefattas får endast genomföras om studien 

genomgått en etisk prövning (Lövgren, Kalman & Sauer, 2012). Känsliga personuppgifter är 

uppgifter som kan anknytas till en fysisk person vid liv (Lövgren et al., 2012; Sandman & 

Kjellström, 2013). Det kan vara uppgifter så som etnicitet, religion, politiska åsikter, 

medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv (Lövgren et al., 2012; Sandman & Kjellström, 

2013). Vid en etisk prövning undersöks nyttan kontra risker som studien kan medföra 

http://en.bab.la/
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(Kalman & Lövgren, 2012). I forskarens ansökan vid en etisk prövning måste det framgå hur 

forskaren tänkt sig ge information om studien till deltagarna, hur samtycke ges, om 

deltagandet är frivilligt samt hur dessa uppgifter kommer att dokumenteras. Deltagarens 

samtycke blir sedan viktigt för genomförandet av forskningen (Lövgren et al., 2012). För att 

deltagaren ska kunna ge samtyckte måste hen ha fått information om studiens metod, risker, 

forskningshuvudman och att det är frivilligt deltagande samt avbrytande av deltagande i 

studien. Samtliga resultatartiklar i litteraturöversikten behandlade känsliga personuppgifter 

och var etiskt godkända. 

 

7. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån fyra huvudteman; vårdpersonalens attityder 

gentemot äldres sexuella uttryck, ålder och arbetserfarenhet, utbildning och religion samt 

betydelsen av riktlinjer för vårdpersonalens attityder och två subteman; accepterande 

attityder hos vårdpersonal och oaccepterande attityder hos vårdpersonal vilka båda tillhör 

det första huvudtemat. 

 

7.1 Vårdpersonalens attityder gentemot äldres sexuella uttryck 

7.1.1 Positiva attityder hos vårdpersonal  

Majoriteten av deltagarna (44 av 52) i Gilmer et al (2010) studie svarade att sexuell aktivitet 

och intimitet borde stödjas inom vård- och omsorgsboenden och såg även sexualitet som ett 

livslångt behov. Shuttleworth et al. (2010) beskriver hur en i vårdpersonalen uttryckte att sex 

är ett normalt basalt behov men att det var olämpligt om den äldre på grund av en kognitiv 

sjukdom uttryckte sig sexuellt. Ett accepterat sexuellt uttryck var onani (Bauer et al., 2013; 

Shuttleworth et al., 2010; Villar et al., 2016; Gilmer et al., 2010) men även att hålla hand, 

pussas, kramas och flörta ansågs vara acceptabelt (Gilmer et al., 2010).  Hälften av 

vårdpersonalen (47 av 91) i Doll (2013) studie skulle respektfullt försöka hjälpa den äldre om 

hen uttryckte sig sexuellt. Gifta par försågs med angränsande rum (Bauer et al., 2009; 

Shuttleworth et al., 2010) där vårdpersonal var tvungna att knacka och få tillåtelse för att 

komma in (Shuttleworth et al., 2010). Om sexuell aktivitet förekom i den äldres sovrum 

uppgav få i vårdpersonalen (11 av 53) i Villar et al. (2016) studie att deras kollegor skulle 

vara hjälpsamma genom att till exempel stänga dörren vilket var en positiv attityd och ett sätt 

att visa respekt på. En sjuksköterska uttryckte att hon skulle tillfråga den äldre om hen var i 
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behov av något specifikt gällande sexualiteten så att den äldre kunde fortsätta på ett säkrare 

sätt, till exempel erbjuda glidmedel för enklare stimulans (Villar et al., 2016). 

 I Rowntree och Zufferey (2015) studie uttryckte en i vårdpersonalen att det är viktigt att 

normalisera äldres sexualitet så att hen kan uttrycka och därmed tillfredsställa sina sexuella 

behov. Nästintill all vårdpersonal (94 av 106) som deltog i Bauer et al. (2013) studie tyckte att 

vård- och omsorgsboenden ska förse boende med avskildhet som gör det tillåtande för dem att 

uttrycka sig sexuellt utan att känna rädsla för att bli iakttagna eller att någon gör intrång. Bara 

för att man når en högre ålder behöver det inte betyda att saker och ting förändras gällande 

sexualiteten (Shuttleworth et al., 2010; Gilmer et al., 2010). I Shuttleworth et al. (2010) studie 

nämnde en i vårdpersonalen att människor bör ha förståelse för den äldres sexualitet och att 

sexuella och intima känslor bör uppmuntras. 

 

7.1.2 Negativa attityder hos vårdpersonal 

Trots att sexualitet uttrycktes av äldre på vård- och omsorgsboenden låtsades vårdpersonalen 

som att förekommandet av sexuell aktivitet inte uppstod (Shuttleworth et al., 2010; Doll, 

2013) eller trodde att de äldre var asexuella (Gilmer et al., 2010; Villar et al., 2016; Bauer et 

al., 2009). Andra undvek att bli inblandade i ämnet (Villar et al., 2016) och i Gilmer et al. 

(2010) studie visste inte vårdpersonal vid flera tillfällen hur de skulle förhålla sig till ämnet 

när en situation uppstod. Doll (2013) skriver att vårdpersonal vid sådana situationer kunde 

agera i form av panik och känna avsmak. Vårdpersonalen i Villar et al. (2016) studie kände 

skam för att de inte ville kränka den äldres integritet eller bad om ursäkt för att de gjort 

intrång på den äldres privata sfär. Vårdpersonalen blev upprörda när de kände att de själva var 

måltavlan för den äldres sexuella uttryck (Doll, 2013). Detta väckte en negativ attityd hos 

vårdpersonalen och de hanterade då situationen som ett problem. Gilmer et al. (2010) 

beskriver i deras studie att vårdpersonal såg olämpliga sexuella uttryck som till exempel 

opassande beröring på vårdpersonal av en äldre man, erektioner som svar vid omvårdnad, 

pornografiska tidningar, förfrågan om sex från en äldre man och sexuella skämt. 

 En annan reaktion när vårdpersonal hamnade i situationer där de äldre uttryckt sig sexuellt 

var att skvallra till annan personal (Villar et al., 2016; Villar et al., 2014). Ungefär en 

fjärdedel av vårdpersonalen (15 av 53) uttryckte att deras kollegor skulle kunna håna eller 

skämta om den äldres sexualitet vilket var en negativ attityd (Villar et al., 2016). I Villar et al. 

(2014) studie beskriver vårdpersonal hur den äldres sexuella uttryck blev till ett rykte som 

spreds på vård- och omsorgsboendet. Rykten ledde till att de äldre blev tillbakadragna med 

sexualiteten eftersom de inte ville vara i centrum för skvallret. Skvaller var ett sätt att 
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förhindra den äldre från att uttrycka sin sexualitet vilket var en negativ attityd. Vidare skriver 

Villar et al. (2016) att ungefär en femtedel av vårdpersonalen (12 av 53) nämnde att deras 

kollegor skulle tillrätta den äldre vid sexuell aktivitet. Syftet med tillrättavisandet var att 

hindra den äldre från att upprepa sexuella uttryck då det ansågs vara problematiskt. Ibland 

kunde negativa attityder hos närstående, boende och personal gällande sexualitet påverka 

vårdpersonal negativt genom att inte stödja sexualitet hos den äldre (Gilmer et al., 2010). Ett 

annat sätt att inte stödja den äldres sexualitet kunde till exempel vara att lämna den boendes 

sovrumsdörr öppen.  

 

 

7.2 Ålder och arbetserfarenhet 

Vårdpersonalens ålder hade betydelse för uppfattningen om äldres sexualitet (Bouman, 

Arcelus & Benbow, 2007; Mahieu et al., 2016). En mer tillåtande attityd var signifikant med 

en hög ålder, medelålder omkring 41 år (Bouman et al., 2007).  Negativa attityder var vanligt 

hos yngre personal, medelålder omkring 37 år (Mahieu et al., 2016). Generell arbetserfarenhet 

påverkade också attityden och vårdpersonal som hade få år av erfarenhet hade betydligt mer 

negativa attityder (Bouman et al., 2007; Mahieu et al., 2016). Di Napoli, Breland och Allen 

(2013) skriver dock att vårdpersonal som jobbat en mindre tid på ett specifikt boende hade 

mer positiva attityder, oavsett ålder. 

 

7.3 Utbildning och religion 

Utbildningsnivå och deltagande i kurser genom arbetsplatsen var väsentligt för uppfattningen 

om äldres sexualitet (Di Napoli et al., 2013; Bouman et al., 2007; Mahieu et al., 2016). 

Mahieu et al. (2016) fann att mer kunskap om äldres sexualitet innebar mer positiva attityder. 

Högre utbildningsnivå associerades med en mer positiv attityd (Di Napoli et al., 2013; 

Mahieu et al., 2016) och innefattade oftast en högre position inom arbetet vilket i studierna 

var chefer och sjuksköterskor. De som hade en lägre utbildningsnivå och lägre arbetsposition 

var för det mesta undersköterskor och vårdbiträden och ett flertal av dem hade negativa 

attityder (Bouman et al., 2007; Mahieu et al., 2016).  

Majoriteten av vårdpersonalen (42 av 52) i Gilmer, Meyer, Davidson och McLain-Koziol 

(2010) studie hade genomgått utbildning inom äldrevård och ungefär hälften av 

vårdpersonalen (24 av 52) hade haft utbildning om äldres sexualitet. I Doll (2013) studie hade 

en tredjedel av vårdpersonalen (36 av 91) genomgått utbildning om hur man handlar på ett 
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adekvat sätt när den äldre uttrycker sin sexualitet. Inom en period på tre år hade nästan 

samtliga deltagare (1049 av 1166) i Mahieu et al. (2016) studie inte studerat om äldres 

sexualitet. Bauer, McAuliffe, Nay och Chenco (2013) hade sammanställt en workshop om 

äldres sexualitet för vårdpersonal. Workshopen handlade om vad sexualitet är, varför 

sexualitet är viktigt, stereotyper inom sexualitet och sexualitet i ålderdomen. Workshopen 

handlade även om vilken roll vårdpersonal har när det kommer till äldres sexualitet och hur de 

borde agera. En enkät fylldes i av vårdpersonalen före och efter workshopen och innefattade 

attityder och kunskap om äldres sexualitet. Workshopens resultat visade att utbildning om 

äldres sexualitet ger en mer positiv attityd hos vårdpersonal. Vårdpersonal nämnde att 

utbildning är viktigt för att bryta ner barriärer som förhindrar dem från att stödja äldre 

människors sexualitet (Rowntree & Zufferey, 2015; Villar, Celdrán, Fabà & Serrat, 2014). I 

Di Napoli et al. (2013) studie indikerade vårdpersonal att det fanns ett behov av mer 

utbildning och effektiva interventioner för att kunna hjälpa äldre med sexualiteten, detta med 

hänsyn till den äldres rättigheter och autonomi.  

Vårdpersonal som inte ansåg sig vara religiösa och de som inte engagerade sig i religiösa 

aktiviteter hade bättre kunskap om äldres sexualitet (Di Napoli et al., 2013). Religiösa 

aktiviteter kunde till exempel vara att be en bön. Mahieu et al. (2016) fann att vårdpersonal 

som självidentifierade sig som muslimer hade sämre kunskap om äldres sexualitet samt hade 

mer negativa attityder gentemot äldres sexualitet.  

 

7.4 Betydelsen av riktlinjer för vårdpersonalens attityder 

Mestadels diskuterade sjuksköterskan om sexualitet med den äldre som en del i olika hälso- 

och sjukvårdsbedömningar eller vid inskrivning på ett vård- och omsorgsboende (Bauer, Nay 

& McAuliffe, 2009; Gilmer et al., 2010; Doll, 2013). Vårdpersonal inkluderade endast 

information om den äldres sexualitet i vårdplanen ifall närstående informerade om det (Doll, 

2013). I Rowntreee och Zufferey (2015) studie nämnde en sjuksköterska att de vid 

inskrivning borde fråga den äldre om hens sexualitet eftersom de endast talade om sexualitet 

ifall det var ett gift par som skrevs in på vård- och omsorgsboendet.  

I studierna av Doll (2013), Rowntree och Zufferey (2015), Shuttleworth, Russell, 

Weerakoon och Dune (2010) rapporterade vårdpersonal på vård- och omsorgsboenden att det 

fanns riktlinjer men att de inte var direkt inriktade på sexualitet. Få vård- och 

omsorgsboenden (17 av 160) hade en positiv attityd gentemot äldres sexualitet och höll på att 

utveckla riktlinjer för att kunna hjälpa den äldre (Bauer et al., 2009). En chef rapporterade att 
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tanken av att upprätta riktlinjer om sexualitet och intimitet fanns för att inrätta en mer öppen 

attityd (Rowntree & Zufferey, 2015). Majoriteten av vårdpersonal (34 av 52) i Gilmer et al. 

(2010) studie nämnde att deras arbetsplats hade riktlinjer som handlade om sexualitet. I 

Shuttleworth et al. (2010) studie rapporterade en tiondel av de omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskorna (Nio av 198) på olika vård- och omsorgsboenden att de hade riktlinjer som 

var riktade mot sexualitet. Vårdpersonal på vård- och omsorgsboenden som inte hade 

riktlinjer försökte ändå agera på ett positivt sätt ifall en situation uppstod (Doll, 2013; 

Rowntree & Zufferey, 2015). I Shuttleworth et al. (2010) studie beskriver vårdpersonalen hur 

de hjälpt en äldre man med en ’’stör ej’’ skylt att hänga på dörren när han hade besök och det 

är en åtgärd som även vårdpersonal i Gilmer et al. (2010) studie ville införa för att förse den 

äldre med avskildhet. Vårdpersonal som kände sig osäkra kunde ta hjälp av annan personal 

som var mer kunniga inom sexualitet (Villar, Serrat, Celdrán & Fabá, 2016), kontakta en 

psykolog (Villar et al., 2016; Bauer et al., 2009) eller hänvisa den äldre till en annan 

profession utanför vård- och omsorgsboendet (Doll, 2013) för att kunna bemöta den äldres 

behov. Vårdpersonalen i Rowntree & Zufferey (2015) studie hade förslag om att utnämna en 

specifik person som kunde arbeta med frågor om sexualitet som kunde uppstå hos de äldre. 

 

  

 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

De valda resultatartiklarnas ursprung var från Australien, Spanien, USA, Storbritannien, Nya 

Zeeland och Belgien. Då författarna inte fann svenska studier så speglar inte resultatet direkt 

den svenska vården vilket är en svaghet. En styrka med att använda resultatartiklar från andra 

länder är att författarna får olika infallsvinklar som kan appliceras inom den svenska vården 

då Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Många av dessa länder liksom Sverige befinner sig 

i en västerländsk kontext där synen på sexualitet kan vara liknande. Författarnas initiala 

strävan var att begränsa sökningen till artiklar publicerade de senaste fem åren för aktuell 

forskning, men insåg att det var för snävt. Då ändrades intervallet till tio år för att få fram fler 

träffar och för att fortfarande sträva efter aktuell forskning. Inom denna tidsintervall fann 

författarna samtliga av resultatartiklarna. I ett senare skede vid analysen av studierna fann 

författarna att resultatartiklarna i sin tur refererat till äldre studier, som kunde sträcka sig ända 
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bak till 1998. I efterhand ställer sig författarna skeptiska till huruvida strävan efter den allra 

senaste forskningen alltid är korrekt och att man kanske borde lägga mer vikt på att 

kvalitetsgranska de träffar man faktiskt fått. För denna litteraturöversikt handlade det också 

om att mängden träffar skulle vara hanterbart och denna begränsning möjliggjorde detta.  

Friberg (2012) skriver att en inledande litteratursökning är viktig för att få vetskap om vad 

som finns publicerat inom ett område innan författaren ska börja sin avgränsning för den 

egentliga litteratursökningen. Eftersom att litteraturöversikten ska beröra ett ämne inom 

sjuksköterskans ansvarsområde ville författarna ha sjuksköterskans perspektiv. Resultatet av 

den inledande litteratursökningen visade dock endast artiklar som berörde olika vårdyrkens 

perspektiv så som sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Syftet ändrades från att 

belysa sjuksköterskans perspektiv till att belysa vårdpersonalens perspektiv. Styrkan med att 

ha vårdpersonalens perspektiv var att det beskriver hur verkligheten ser ut från en kontext där 

de olika vårdyrkena arbetar tillsammans. Syftet med litteraturöversikten styrde inte vilken 

slags metod artiklarna skulle ha använt, författarna fokuserade alltså inte på en specifik 

metod. Styrkan med att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar var att de kvalitativa 

bidrog med beskrivningar av olika fenomen kring ämnet och de kvantitativa gav författarna 

statistik. I en av de kvalitativa artiklarna (Rowntree & Zufferey, 2015) valde forskarna att 

rekrytera deltagare genom en annons i en allmän tidning. Författarna diskuterar kring 

artikelns resultat då det överlag visade positivt innehåll som kan bero på att endast deltagare 

intresserade av ämnet deltog i studien. I en av artiklarna med mixad metod (Doll, 2013) var en 

svaghet att det inte framgick tydligt hur data analyserats. Styrkan med artikeln var dock att 

den bidrog med relevant fakta som besvarade litteraturöversiktens syfte. Två artiklar i 

resultatet togs från databasen AgeLine där begränsningen Peer Reviewed och åldern 65+ inte 

gick att applicera i sökningen, dock analyserades artiklarna för att säkerställa detta. 

Författarnas intention att diskutera resultatet utifrån konsensusbegreppet hälsa visade sig 

vara utmanande då begreppet är mångdimensionellt vilket försvårade diskussionen. I 

efterhand kan författarna se fördelen med att ha inkluderat en omvårdnadsteori som till 

exempel Human becoming teorin av Parse. Konsensusbegreppet vårdande valde författarna att 

inkludera för att stärka upp resultatdiskussionen då hälsa var svårt att diskutera utan att beröra 

vårdandet. Detta då resultatet faktiskt visade att en del av problematiken handlar om 

vårdpersonalens bristande kompetens och kunskap samt deras attityder och inställning till 

ämnet och hur detta påverkar vårdandet. Det vill säga att en äldre patient kan bli vårdad av en 

vårdare som inte tar hänsyn till hela hälsan där sexualiteten ingår. Även integritet lades till 
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resultatdiskussionen för att ytterligare stärka kvalitén av diskussionen då resultatet visade en 

kränkning av den äldres integritet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatbearbetningen ledde författarna till tre övergripande områden som författarna kommer 

att diskutera och fördjupa sig inom med stöd av litteraturöversiktens teoretiska referensram 

hälsa och värdighet. Litteraturöversiktens resultat pekar på att de övergripande områdena är 

vårdpersonalens inställning till äldres sexuella uttryck, kunskap och kompetens hos 

vårdpersonalen samt vems ansvar frågan om sexualitet är. 

 

8.2.1. Vårdpersonalens inställning till äldres sexuella uttryck 

I resultatet framgår det hur vårdpersonal kunde reagera negativt genom att få panik, känna 

avsmak eller skam, men även reagera positivt genom att respektfullt försöka hjälpa den äldre 

med sexualiteten. Liknande reaktioner har även lyfts fram i Roach (2004) studie där 

vårdpersonal intervjuades om deras uppfattningar kring sexuella och kärleksfulla uttryck som 

uppstod på vård- och omsorgsboenden och hur de förhöll sig till uttrycken. Roach fann att 

vårdpersonalens attityder oundvikligt påverkas av de myter och stereotyper som finns i 

samhället men även av den personliga och arbetsplatsens inställning till äldres sexualitet. 

Litteraturöversiktens resultat visade att en del av vårdpersonalen ansåg att sexualitet bör ses 

som ett normalt och livslångt behov i ålderdomen. Denna attityd bekräftas i Syme, 

Lichtenberg och Moye (2016) intervjustudie där vårdpersonal tyckte att människor ska ändra 

deras negativa tankesätt om sexualitet eftersom människor är sexuella varelser och har rätt till 

att uttrycka det.  

 När vårdpersonal undvek sexuella behov kunde det medföra att den äldre kände en 

minskad tillfredställelse med livet och upplevde att hälsan minskade successivt (Roach, 

2004). Enligt Dahlberg och Segersten (2010) påverkas hälsan av en inre balans och jämvikt 

vilka i sin tur är beroende av omgivningen och livet som helhet. Alltså är äldres sexuella hälsa 

beroende av inre önskningar och vård- och omsorgsboendets miljö. Vidare skriver Dahlberg 

och Segersten att hälsan är en stor del av livet då den speglar livssituationen och ständigt är i 

rörelse. Som sjuksköterska blir det viktigt att vara medveten om sitt eget förhållningssätt 

gentemot hälsa då det kan komma att påverka omvårdnaden som ges och interaktionen med 

patienten (Hedelin et al., 2009). När sjuksköterskan inte interagerar och stödjer patienten 

uppstår konsekvenser (Hedelin et al., 2009), detsamma gäller den äldre människan och hens 
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behov kring sexualitet. Roach (2004) skriver att när vårdpersonal och vård- och 

omsorgsboendet inte stödjer den äldres sexualitet upplever hen en brist på mellanmänsklig 

kontakt. Syme et al (2016) belyser i sin studie att relationen mellan vårdpersonal och den 

äldre är avgörande för hur den äldre kommer att trivas på vård- och omsorgsboendet men 

också för hur den äldre väljer att uttrycka sin personlighet. Brist på mellanmänsklig kontakt 

försämrar den mentala hälsan och kan medföra ensamhet och minskad meningsfullhet, 

faktorer som påverkar den generella hälsan (Roach, 2004). Sandman och Kjellström (2013) 

skriver att värdighet som identitet kan minskas och gå förlorad på grund av sjukdomar, skador 

och andra människors handlingar. Det är viktigt att vårdpersonal ser till äldres värdighet i 

vårdandet då värdigheten redan kan vara utsatt på grund av sjukdom eller vårdpersonalens 

tidigare reaktioner gällande sexualitet. Genom att visa respekt för den äldres sexualitet kan en 

god relation skapas vilket i sin tur stärker och upprätthåller den äldres känsla av värdighet. 

 

 

8.2.2. Kunskap och kompetens hos vårdpersonal 

Författarna såg ett mönster i resultatet där kunskap och kompetens gällande ämnet sexualitet 

är bristande på vård- och omsorgsboenden. Högre utbildning och ålder påverkade 

vårdpersonalens attityder positivt där en högutbildad person ansågs vara till exempel en 

sjuksköterska eller chef. Mer utbildning om äldres sexualitet uppskattades och förbättrade 

kunskapen hos vårdpersonal. Dogan, Demir, Eker och Karim (2008) undersökte turkiska 

läkares kunskaper om äldres sexualitet och fann att det var begränsat. Läkarna hade dock 

positiva attityder vilket bekräftar det faktum att en högre utbildning kan medföra mer positiva 

attityder men att kunskapen dessvärre inte behöver vara god. Författarna ställer sig kritiska till 

att en högre utbildning ger mer positiva attityder eftersom att litteraturöversiktens resultat 

visade att en högre ålder hos vårdpersonal gav mer positiva attityder oavsett utbildning. 

Törnquist (2006) skriver att undersköterskor ska ha kompetens för att arbeta med och nära 

människor inom äldreomsorgen. Undersköterskans kompetens innefattar att bekräfta 

vårdtagarens värde, förstå den äldres behov, ge omvårdnad, kommunicera icke-verbalt med 

kropp och beröring och förstå vårdtagarens behov och känslotillstånd. Anderberg (2009) 

beskriver att vårdpersonal ska utföra vårdinsatserna jäms med vårdtagarens behov och 

önskemål för att upprätthålla den äldres värdighet.  Undersköterskans måste kunna förstå och 

reflektera kring egna känslor och beteendemönster vilket även ingår i kompetensen 

(Törnquist, 2006), Socialstyrelsen (2012) skriver att vårdpersonalens självuppfattningar om 

den äldres livsval inte får färga sättet att arbeta och bemöta den äldre. Litteraturöversikten 
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visade att vårdpersonalen indikerade ett behov av mer utbildning för att kunna bemöta den 

äldres sexuella behov. Sexualitet är ett ämne som inte alltid ingår i alla 

sjuksköterskeutbildningar vilket i slutändan medför att alla sjuksköterskor besitter olika 

kunskap och kompetens gällande ämnet. 

Vårdpersonalens okunskap i denna litteraturöversikt resulterade sig i barriärer som 

förhindrade vårdpersonal från att agera på ett respektfullt sätt och Syme et al. (2016) skriver 

att okunskap om äldres sexualitet leder till negativa attityder. Författarna anser att även 

okunskap om det mångdimensionella begreppet hälsa kan bidra till negativa attityder då 

vårdpersonal i litteraturöversiktens resultat förknippade åldrande med asexualitet. Brist på 

kunskap om hälsa kan innebära att vårdpersonal vårdar med biomedicinskt hälsoperspektiv. 

Willman (2009) beskriver det biomedicinska perspektivet som endast frånvaro av sjukdom 

där man medicinskt försöker återställa hälsa genom att lindra och bota sjukdom utan att 

människan aktivt medverkar. Författarna ser detta som att den äldres önskemål gällande den 

sexuella hälsan förbises och inte aktivt medverkar i sin vård.  Att enbart vårda ur ett 

biomedicinskt perspektiv gör att det salutogena perspektivet faller bort (Willman, 2009). 

Genom att vårda utifrån ett salutogent perspektiv tar vårdpersonal hänsyn till hälsofaktorer 

som skapar och upprätthåller hälsa. Både de biomedicinska och salutogena perspektiven 

behövs för förståelsen av äldres hälsa och ohälsa.  

Nilsson Kjaermo och Wallin (2009) skriver att kunskap generellt är väldigt viktigt att 

tillämpa i praktiken för att förbättra vården och därmed vårdtagarens hälsa och välbefinnande. 

Om vård- och omsorgsboenden stödjer applicering av kunskap kan risken för ett vårdlidande 

hos vårdtagaren minska. Med hjälp av en enkät innan och efter två utbildningsdagar 

undersökte Steinke (1997) hur vårdpersonalens kunskaper och attityder om äldres sexualitet 

förändrades. Resultatet visade på att vårdpersonal fick mer positiva attityder samt utökad 

kunskap om äldres sexualitet vilket var likgiltigt med workshopen som presenterades i 

litteraturöversiktens resultat. Roach (2004) skriver att vårdpersonal som fått utbildning har en 

bättre mellanmänsklig relation till de äldre vilket medfört bättre hälsa och känsla av 

välbefinnande. Hulter (2009) skriver att det generellt är vårdgivaren som har svårigheter med 

att prata om sexualitet och författarna till detta arbete anser då att utbildning är viktigt 

eftersom det visat sig förbättrat attityder hos vårdpersonal. Negativa attityder på grund av 

okunskap kan förhindra den äldre från att uttrycka sin sexualitet. 
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8.2.3. Vems ansvar frågan om sexualitet är 

Resultatet visade att det fanns blandade åsikter hos vårdpersonal om vems ansvar det är att 

hjälpa den äldre med sexualiteten. Då vårdpersonal i litteraturöversiktens resultat ville ha en 

specifik person som arbetade med frågor gällande sexualitet uttryckte även vårdpersonal i 

Syme et al. (2016) studie att de behövde någon att vända sig till för att få vägledning och 

redskap. Hulter (2009) skriver att det är angeläget att sjuksköterskan uppmärksammar 

patienters sexualitet då det inom hälso-och sjukvård kan uppstå ett lidande. Jakobsson & 

Lützén (2009) beskriver hur omvårdnadsarbetet är sjuksköterskans ansvar och beskriver 

vidare att omvårdnad är ett behov, en förmåga, en professionell kompetens och ett 

forskningsområde. Sundbeck (2013) skriver att sjuksköterskans ansvar när det kommer till 

sexualitet är att samla in data om patientens sexuella funktioner. Sjuksköterskan ska sedan 

göra en omvårdnadsbedömning på hur patientens sexualitet kan komma att påverkas av 

vårdinsatser, detta för att sammanställa omvårdnadsåtgärder. I litteraturöversiktens resultat 

skedde endast bedömningar kring den sexuella hälsan vid inskrivning till vård- och 

omsorgsboendet eller när anhöriga till den äldre tog upp ämnet. När det kommer till 

medicinering, behandlingar och sjukdomar finns det en önskan hos många patienter om att få 

veta vilka sexuella konsekvenser dessa kan innebära (Hulter, 2009) och Steinke (1997) 

skriver att det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa den äldre att uppnå ett välbefinnande, 

bekvämlighet och tillfredställelse med sin sexuella hälsa.  

Steinke (1997) skriver att sjuksköterskans framträdande och färdighet blir viktigt när hen 

berör ämnet och Hulter (2009) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd, empatisk 

och visar respekt för att inte kränka integriteten. I resultatet framkom det att vårdpersonalens 

attityder kontrollerade de äldres sexuella uttryck. De kunde håna, skvallra eller skämta om 

den äldres sexualitet vilket hindrade de äldre från att uttrycka sin sexualitet. Wiklund (2003) 

skriver hur ohälsa kan uppkomma om den yttre världen dominerar och en inre obalans råder.  

Den yttre världens dominans kan innebära att vederbörande anpassar sig till omgivningens 

krav. Wiklund menar att en anpassning efter omgivningen innebär att människan ger upp sig 

själv och sin inre frihet. Författarna tolkar detta som att den äldre tvingas ge upp sin identitet 

om hen anpassar sig efter vård- och omsorgsboendets krav. Vårdpersonalens attityder 

dominerar vilket medför att den äldre anpassar sitt sexuella uttryck efter omgivningen. 

Identiteten skapas genom en samverkan mellan självbilden och självrespekten och har en 

värdighet som förknippas med den (Sandman och Kjellström 2013). Självbilden avgörs av hur 

människan ser på sig själv och självrespekten avgörs av hur människan värderar sig själv 

utifrån autonomi och integritet. Värdighet som identitet kan kränkas om vårdpersonalen 
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påverkar den äldres självbild och självrespekt negativt. Den äldre kan reducera sig själv som 

person och känna att hen inte är värdig självbestämmande och möjligheten till privatliv. I 

litteraturöversiktens resultat framgick det att vårdpersonal respekterade den äldres integritet 

genom att förse den äldre med avskildhet. Vårdandet ska främja hälsa och sjuksköterskans 

attityd till äldres sexualitet blir därför avgörande för det fortsatta arbetet (Sundbeck, 2013). 

 

 

9. Kliniska implikationer  

Författarna hoppas att denna uppsats om vårdpersonalens attityder gentemot äldre människors 

sexualitet ska öka kunskapen och ge vägledning. Sexualitet är ett tabubelagt och komplext 

ämne, därför bör obligatoriska kurser gällande ämnet ingå i samtliga vårdprofessioners 

utbildningar. Det är viktigt att vårdpersonal via deras arbetsplats tidvis får möjlighet att delta i 

utbildningar om sexualitet. Utrymme och tid till att reflektera över möjliga situationer som 

kan uppstå bör finnas på vård- och omsorgsboenden och utöver det bör tydliga riktlinjer 

gällande sexualitet också finnas. Dessa för att personal ska veta hur de ska agera på bästa sätt 

för att skydda deras och den boendes rättigheter. Sjuksköterskor ska vid inskrivning alltid 

tillfråga den äldre om sexualitet och ha plats i journalen att dokumentera om det. Inför 

framtiden bör vård- och omsorgsboenden ha rum anpassade för både par och ensamstående 

som förser dem med möjlighet till ett privatliv. Sexualitet bör stödjas som vilket annat behov 

som helst och viktigt att ta med sig med denna uppsats är att vårdpersonalens attityder kan 

vara avgörande för om och hur den äldre väljer att uttrycka sin sexualitet.  

 

10. Förslag till fortsatt forskning  

Det finns en del områden som författarna anser forskningen behöver stärkas upp kring. 

Forskning om äldre HBTQ-personer är främst inriktat på homo- och bisexualitet, därför 

tycker författarna att transexualitet hos äldre skulle vara ett intressant ämne att beröra. 

Sexualiteten kan komma att bli påverkad av många olika faktorer, bland annat olika 

sjukdomstillstånd. Sexualitet hos personer med demens och sexualitet vid depression skulle 

därför vara två viktiga ämnen att forska om då dessa sjukdomstillstånd vanligtvis förekommer 

inom vården. Ännu en tanke som uppstod under skrivandets gång var ifall genusskillnader är 

avgörande för attityder? Hälso- och sjukvården domineras yrkesmässigt av kvinnor och därför 

blir det intressant att se ifall någon skillnad mellan könen finns. Framtida kandidatuppsatser 

skulle också gynnas av att utforska en av dessa ovannämnda dimensioner 
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11. Slutsats  

Efter framtaget resultat kan författarna dra slutsatsen om att det är många aspekter som 

samverkar och påverkar vårdpersonalens attityder gentemot äldres sexualitet. Ålder och 

arbetserfarenheten hos vårdpersonal hade betydelse för attityderna. Högre utbildningsnivå hos 

vårdpersonal och vårdpersonal som deltog i utbildning gällande sexualitet hos äldre medförde 

en bättre inställning till ämnet. Engagemang inom religion påverkade attityder mot att vara 

mer konservativa och negativa gentemot äldres sexualitet. Vård- och omsorgsboenden hade 

inte tydliga riktlinjer gällande sexualitet men hade i ändamål att upprätta riktlinjer. Personal 

försökte trots brist på riktlinjer att agera på ett adekvat sätt men vid osäkerhet vände de sig till 

någon annan som ansågs vara mer kunnig inom ämnet. Beroende på om vårdpersonalens 

inställning till ämnet var positiv eller negativ var vissa sexuella uttryck mer accepterade än 

andra. Hos många i vårdpersonalen råder det en osäkerhet kring ämnet vilket resulterar sig i 

både hjälpsamma uttryck och i negativa uttryck som påverkar den äldre från att kunna 

uttrycka sin sexualitet. Överlag visar litteraturöversiktens resultat på att utbildning är av stor 

betydelse för att ändra på vårdpersonalens attityder samt att vårdpersonal själva tycker att 

utbildning är viktigt för att bryta ner barriärer som förhindrar dem från att stödja äldre 

människors sexualitet.  

  



 
 23 (38) 

 

Referensförteckning 

* = Resultatartiklar 

 

Anderberg, P. (2009). Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende. 

(Doktorsavhandling, Karlstads Universitet, Fakulteten för samhälls- och 

livsvetenskaper). Från 

http://kau.divaportal.org/smash/get/diva2:276906/FULLTEXT01.pdf  

 
*Bauer, M., McAuliffe, L., Nay, R., & Chenco, C. (2013). Sexuality in older adults: Effect of 

an education intervention on attitudes and beliefs of residential aged care staff. 

Educational Gerontology, 39, 82-91. doi:10.1080/03601277.2012.682953 

 
*Bauer, M., Nay, R., & McAuliffe, L. (2009). Catering to love, sex and intimacy in 

residential aged care: What information is provided to consumers?. Sexuality & 

Disability, 27, 3-9. doi:10.1007/s11195-008-9106-8 

 

Beckman, N. (2015). Epidemiological studies of sexuality in old age. (Doktorsavhandling, 

Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi). Från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37524/3/gupea_2077_37524_3.pdf 

 

Beckman, N., Waern, M., Gustafson, D., & Skoog, I. (2008). Secular trends in self-reported 

sexual activity and satisfaction in Swedish 70 year olds: Cross sectional survey of four 

populations, 1971-2001. British Medical Journal, 337(7662), 151-154. 

doi:10.1136/bmj.a279 

 

Billhult, A., & Gunnarsson, R. (2012). Kvantitativ studiedesign och stickprov. I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 

115-126). Lund: Studentlitteratur.  

 

Björkman, S. (2016). Fråga äldre om sex. Vårdfokus, (9), 8-12. 

 

*Bouman, W. P., Arcelus, J., & Benbow, S.M. (2007). Nottingham study of sexuality and 

aging (NoSSA II). Attitudes of care staff regarding sexuality and residents: A study in 

residential and nursing homes. Sexual and relationship therapy 22(1), 45-61. 

doi:10.1080/14681990600637630 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: I teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

De Oliveira Silva, D. N., Pereira Marinelli, N., Marques Costa, A. C., Gomes Santos, R. C., 

Ribeiro de Sousa, A., & Ribeiro de Lima, J. (2015). Perception of elderly about their 

sexuality. Journal of Nursing 9(5), 7811-7818. doi:10.5205/reuol.6121-57155-

1ED.0905201510 

 

*Di Napoli, E. A., Breland, G. L., & Allen, R. S. (2013). Staff knowledge and perceptions of 

sexuality and dementia of older adults in nursing home. Journal of Aging and Health, 

25(7), 1087-1105. doi:10.1177/0898264313494802 

 

Dogan, S., Demir, B., Eker, E., & Karim, S. (2008). Knowledge and attitudes of doctors 

toward the sexuality of older people in Turkey. International Psychogeriatrics, 20(5), 



 
 24 (38) 

 

1019-1027. doi:10.1017/S1041610208007229 

 

*Doll, G.M. (2013). Sexuality in nursing homes. Journal of Gerontological Nursing, 39(7), 

30-37. Hämtad från databasen Ageline. 

 

Farrell, J., & Belza, B. (2012). Are Older Patients Comfortable Discussing Sexual Health 

With Nurses?. Nursing Research 61(1), 51-57. doi:10.1097/NNR.0b013e31823a8600 

 

Fileborn, B., Thorpe, R., Minichiello, V., Pitts, M., Hawkes, G., & Dune, T. (2015). Sex, 

desire and pleasure: Considering the experiences of older Australian women. Sexual & 

Relationship Therapy 30(1), 117-130. doi:10.1080/14681994.2014.936722 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 133-

143). Lund: Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2012). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats (s. 37-46). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Gilmer, M. J., Meyer, A., Davidson, J., & McLain- Koziol, J.(2010). Staff beliefs about 

sexuality in aged residential care. Nursing praxis in New Zealand, 26(3), 17-24. 

Hämtad från databasen CINAHL Complete. 

 

Gustafson, Y., & Olofsson, B. Den åldrande kroppen. I A. Norberg., B. Lundman & R. 

Santamäki Fischer (Red.), Det goda åldrandet (s. 149-175). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hedelin, B., Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2009). Hälsobegreppet: synen på hälsa och 

sjuklighet. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: perspektiv och 

förhållningssätt (s. 237-260). Lund: Studentlitteratur. 

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik. Lund: Studentlitteratur. 

Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 129-137). Lund: 

Studentlitteratur.  

Huage, S. (2010). Omvårdnad i särskilt boende. I M. Kirkevold., K. Brodtkorb & A. Hylen 

Ranhoff (Red.), Geriatrisk omvårdnad: god omsorg till den äldre patienten (s. 218-

233). Stockholm: Liber. 

Hulter, B. (2009). Sexualitet. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: 

Hälsa och ohälsa (s. 677-709). Lund: Studentlitteratur. 

Ivarsson, K. (2015). Möten i vården. Lund: Studentlitteratur. 

Jakobsson, E., & Lützén, K. (2009). Omvårdnad som profession och akademiskt ämne. I A. 

Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling (s. 23-

45). Lund: Studentlitteratur. 

Kalman, H., & Lövgren, V. (2012). Etik i forskning och etiska dilemman: en introduktion. I 

H. Kalman & V. Lövgren (Red.), Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtyckte 

och utsatthet (7-22). Lund: Gleerups. 



 
 25 (38) 

 

Löfgren-Mårtenson, L. (2013). Sexualitet. Stockholm: Liber. 

Lövgren, V., Kalman, H., & Sauer, L. (2012). Känsliga personuppgifter: mellan prövning och 

forskningspraktik. I H. Kalman & V. Lövgren (Red.), Etiska dilemman: 

forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet (s. 55-70). Lund: Gleerups. 

*Mahieu, L., Dierckx de Casterlé, B., Acke, J., Vandermarliere, H., Van Elssen, K., Fieuws, 

S., & Gastmans, C. (2016). Nurses’s knowledge and attitudes toward aged sexuality in 

Flemish nursing homes. Nursing Ethics, 23(6), 605-623. Hämtad från databasen 

CINAHL Complete. 

McAuliffe, L., Bauer, M., Fetherstonhaugh, D., & Chenco, C. (2015). Assessment of sexual 

health and sexual needs in residential aged care. Australian Journal on Ageing, 34(3), 

183-188. doi:10.1111/ajag.12181 

Mroczek, B., Kurpas, D., Gronowska, M., Kotwas, A., & Karakiewicz, B. (2013). 

Psychosexual needs and sexual behavior of nursing care home residents. Archives of 

Gerontology and Geriartrics, 57(1), 32-38. doi:10.1016/j.archger.2013.02.003 

Nilsson Kjaermo, K., & Wallin, L. (2009). Kunskap och kunskapsanvändning i 

omvårdnadsarbete. I A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: 

ansvar och utveckling (s. 301-333). Lund: Studentlitteratur. 

Roach, S. M. (2004). Sexual behaviour of nursing home residents: Staff perceptions and 

responses. Journal of Advanced Nursing, 48(4), 371-379. Hämtad från databasen 

CINAHL Complete.  

Rosén, A.-S. (u.å.). Attityd. I Nationalencyklopedin. Hämtad 11 januari, 2017, från 

http://www.ne.se/ 

*Rowntree, M. R., & Zufferey, C. (2015). Need or right: Sexual expression and intimacy in 

aged care. Journal of Aging Studies. 35, 20-25. doi:10.1016/j.jaging.2015.07.003 

Skoog, I. (2010). Sexualitet hos äldre. I P-O. Lundberg & L. Löfgren-Mårtenson (Red.), 

Sexologi (s. 101-109). Stockholm: Liber. 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

Santos-Iglesias, P., Byers, E.S., & Moglia, R. (2016). Sexual well-being of older men and 

women. Canadian Journal of Human Sexuality, 25(2), 86-97. doi:10.3138/cjhs.252-

A4 

*Shuttleworth, R., Russell, C., Weerakoon, P., & Dune, T. (2010). Sexuality in residential 

aged care: A survey of perceptions and policies in Australian nursing homes. Sexuality 

& Disability, 28(3), 187-194. doi:10.1007/s11195-010-9164-6 

Socialstyrelsen. (2012). Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial. 

Hämtad 7 december, 2016, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18615/2012-3-3.pdf 



 
 26 (38) 

 

Steinke, E. E. (1997). Sexuality in aging: Implications for nursing facility staff. The Journal 

of Continuing Education in Nursing, 28(2), 59-63. Hämtad från database CINAHL 

Complete. 

Strandberg, G., & Aléx, L. (2012). Självständighet och gemenskap under åldrandet. I A. 

Norberg., B. Lundman & R. Santamäki Fischer (Red.), Det goda åldrandet (s. 239-

256). Lund: Studentlitteratur. 

Sundbeck, M. (2013). Sexuell hälsa i vården: en metodbok för sjuksköterskor. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf  

 

Syme, M. L., Lichtenberg, P., & Moye, J. (2016). Recommendations for sexual expression 

management in long-term care: A qualitative needs assessment. Journal of Advanced 

Nursing, 72(10), 2457-2467. doi:10.1111/jan.13005 

 

Törnquist, A. (2006). Vård- och omsorgsassistenters kompetens: en litteraturgenomgång. 

Hämtad 30 november, 2016, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9657/2006-123-

39_200612339.pdf 

 

*Villar, F., Celdrán, M., Fabà, J., & Serrat, R. (2014). Barriers to sexual expression in 

residential aged care facilities (RACFs): Comparison of staff and residents’ views. 

Journal of Advanced Nursing, 70(11), 2518-2527. doi:10.1111/jan.12398 

 

*Villar, F., Serrat, R., Celdrán, M., & Fabà, J. (2016). Staff attitudes and reactions towards 

residents’ masturbation in Spanish long-term care facilities. Journal of Clinical 

Nursing, 25(5/6), 819-828. doi:10.1111/jocn.13105 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Willman, A. (2009). Hälsa och välbefinnande. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 27-43). Lund: Studentlitteratur. 

 

World Health Organisation. (1946). Definition of Health. Hämtad 9 november, 2016, från 

World Health Organisation, http://www.who.int/about/definition/en/print.html 

 

World Health Organisation. (2006). Sexual and reproductive health. Hämtad: 12 oktober, 

2016, från World Health Organisation, 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 57-80). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/


 
 27 (38) 

 

 

 



 
 

28 (38) 
 

 

 

Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se 

bilaga 2. 

Cinahl Complete 11/10 

 

 

 

(Registered nurse AND 

(Attitudes OR Perception) 

AND Older people AND 

Sexuality 

1 Peer reviewed 

Engelska 

2006-2016 

Ålder: 65+  

1 1 Bauer, McAuliffe, Nay & 

Chenco (2013) 

Cinahl Complete 11/10 

 

 

(Nurse OR Registered 

nurse) AND (Sexuality 

OR Sexual health OR 

Intimacy) AND (Nursing 

home OR Housing for 

elderly) 

25 Peer reviewed 

Engelska 

2006-2016 

Ålder: 65+ 

10 2 Bouman, Arcelus & Benbow 

(2007) 

 

Mahieu, Dierckx de Casterlé, 

Acke, Vandermarliere, Van 

Ekssen, Fieuws & Gastmans 

(2016)  

Cinahl Complete 11/10 

 

 

Older people AND 

Sexuality AND (Staff OR 

Health Personnel) AND 

Attitude 

15 Peer reviewed 

Engelska 

2006-2016 

Ålder: 65+ 

7 1 Villar, Celdràn, Fabà & Serrat 

(2014) 

 

Cinahl Complete 11/10 

 

 

(Sexuality in old age OR 

Sexual Intimacy OR 

Sexual health)AND 

(Registered nurse OR 

Nurse OR Attitudes) 

AND (Nursing home OR 

Long term care OR 

Housing for elderly) 

56 Peer reviewed 

Engelska 

2006-2016 

Ålder: 65+ 

10 4 Villar, Celdràn, Fabà & Serrat 

(2016) 

 

Gilmer, Meyer, Davidson & 

Koziol-McLain (2010) 

 

Bauer, Nay & McAuliffe (2008) 

 

Di Napoli, Breland & Allen 

(2013) 



 
 

29 (38) 
 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se 

bilaga 2. 

AgeLine 11/10 

 

 

Health personnel AND 

Attitude AND Sexuality 

11 Engelska 

2006-2016 

 

5 1 Doll (2013) 

 

Ageline 12/10 

 

 

Sexuality OR Intimacy 

AND Aged care AND 

Older adults 

20 Engelska 

2006-2016 

 

4 1 Rowntree & Zufferey (2015) 

 

 

Cinahl Complete 19/10 

 

 

Aged residential care 

AND Sexuality 

25 Peer reviewed 

Engelska 

2006-2016 

Ålder: 65+ 

7 1 Shuttleworth, Russell, 

Weerakoon &  Dune (2010) 

 

  



 
 

30 (38) 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Bauer, M., 

McAuliffe, 

L., Nay, R., 

& Chenco, 

C. 

Sexuality in 

Older Adults: 

Effect of an 

Education 

Intervention 

on Attitudes 

and Beliefs of 

Residential 

Aged Care 

Staff 

2013, Australien, Educational 

Gerontology, 39, 82-91, 

doi:10.1080/03601277.2012.6829

53 

Att utvärdera en 

utbildningsintervention 

designad för vårdpersonal 

för att öka kunskap om 

och förbättra attityder 

gentemot sexuella uttryck 

hos äldre på äldreboenden 

Kvantitativ metod 

 

Urval: 81 

sjuksköterskor och 29 

undersköterskor. 

 

Datainsamling: 

Utbildning i form av 

workshop om äldres 

sexualitet där deltagare 

fyller i enkät före och 

efter workshop. Enkät 

bestående av 

mätskalor från 

ASKAS (Ageing 

Sexuality Knowledge 

and Attitudes Scale) 

och SAID (Staff 

Attitudes about 

Intimacy and 

Dementia). 

 

Analys: Chi-square för 

kategoriska variabler 

och t-test för 

kontinuerliga 

variabler. 

Personal hade en tillåtande och 

positiv attityd gentemot äldres 

sexualitet innan workshopen. 

Personalen uppgav en mer 

positiv attityd efter 

workshopen. 

Attityd mot sexualiteten hos 

egna närstående var mest 

immun mot att bli mer positiv. 



 
 

31 (38) 
 

 

Bauer, M., 

Nay, R., & 

McAuliffe, 

L. 

Catering to 

love, Sex and 

Intimacy in 

Residential 

Aged Care: 

What 

Information is 

Provided to 

Consumers 

2009, Australien, Sexuality & 

Disability, 27, 3-9, 
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omsorgsboenden. Var 

god se urval. 
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inget informationsmaterial om 
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utveckla en policy och/eller tog 

upp sexualitet vid ankomst till 

boende samt hade generella 

hälsobedömningar där 

sexualitet togs upp. Några 

äldreboenden tyckte att 

sexualitet inte var viktigt för de 

äldre och att studien var 

irrelevant. 

Bouman, 

W. P., 

Arcelus, J., 

& Benbow, 

S. M.  

Nottingham 

Study of 

Sexuality and 

Ageing 

(NoSSA II). 

Attitudes of 

care staff 

regarding 

sexuality and 

residents: A 

study in 

residential 

and nursing 

homes 

2007, Storbritannien, Sexual and 

Relationship Therapy, 22(1), 45-

61, 

doi:10.1080/14681990600637630 

Undersöka 

vårdpersonalens attityder 

gentemot äldres sexualitet 

på äldreboenden 

Kvantitativ metod 

 

Urval: 19 vård och 

omsorgsboenden med 

totalt 160 

undersköterskor, 54 

sjuksköterskor och 20 

arbetsledare. 

 

Datainsamling: Enkät 

med 

sociodemografiska 

frågor samt 

attitydskalan från 

ASKAS (Ageing 

Personal som hade mindre än 

fem års erfarenhet hade mer 

negativ inställning till 

sexualitet i ålderdomen. Ju 

äldre personalen var desto mer 

tillåtande och accepterande var 

deras attityd gentemot 

sexualitet i ålderdomen. Högre 

arbetsposition hos personalen 

medgav för det mesta en mer 

positiv attityd. 
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Sexual Knowledge and 

Attitudes Scale). 

 

Analys: Chi-square för 

kategoriska variabler 

och t-test för 

kontinuerliga 

variabler. 

Di Napoli, 

E.A., 

Breland, 

G.L., & 

Allen, R.S. 

Staff 

knowledge 

and 

perceptions of 

sexuality and 

dementia of 

older adults 

in nursing 

homes 

2013, USA, Journal of Aging and 

Health, 25(7), 1087-1105, 

doi:10.1177/0898264313494802 

Att undersöka sambandet 

mellan vårdpersonalens 

sociodemografiska 

faktorer, vårdpersonalens 

kunskap om sexualitet och 

demens och uppfattningen 

om äldre människors 

sexualitet på 

äldreboenden. 

Mixad metod 

 

Urval: 100 

vårdpersonal från tre 

olika vård och 

omsorgsboenden. 

 

Datainsamling: 

Enkätformulär som 

samlade in 

demografisk fakta, 

kunskap och attityder 

om demens och 

sexualitet. 

Fokusgruppsdiskussio

ner. 

 

Analys: Bivariat-

analys och multipel 

linjär regression 

gjordes med hjälp av 

SPSS version 19.0. 

I allmänhet hade de flesta 

deltagarna en positiv attityd 

gentemot sexualitet i 

ålderdomen på äldreboende. 

Hög utbildning och lite 

arbetstid på boendet medgav 

positiva attityder. 

Deltagare som var religiösa 

hade mer negativ attityd 

gentemot sexualitet. 
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Doll, G. M. Sexuality in 

Nursing 

Homes 

2013, USA, Journal of 

Gerontological Nursing, 39(7), 

30-37 

Att undersöka 

omfattningen av äldre 

människors sexualitet, 

vårdpersonalens 

reaktioner gentemot äldres 

sexualitet och riktlinjer 

som används när det 

kommer till att handskas 

med äldres sexualitet på 

äldreboenden 

Mixad metod  

 

Urval: 91 

vårdpersonal. 

 

Datainsamling: Enkät 

på nätet med 42 öppna 

frågor. 

 

Analys: Gruppering 

samt rangordning av 

svar. 

Boende uttrycker sin sexualitet 

på många olika sätt. 

Vårdpersonal reagerar på ett 

problematiskt sätt, en stor del 

av familjerna stödjer boendes 

sexualitet. En liten del av 

äldreboendena har en policy 

när det kommer till sexualitet. 

Trots brist på riktlinjer försöker 

personal att agera på ett 

respektfullt sätt när en situation 

uppstår. 

Gilmer, M. 

J., Meyer, 

A., 

Davidson, 

J., & 

Koziol-

McLain, J. 

Staff beliefs 

about 

sexuality in 

aged 

residential 

care 

2010, Nya Zeeland, Nursing 

Praxis in New Zealand, 26(3), 17-

24 

Att identifiera faktorer 

som påverkar 

vårdpersonalens 

bedömning och hantering 

av äldres sexualitet på 

äldreboenden 

Kvantitativ metod 

 

Urval: 25 

vårdbiträden, 13 

sjuksköterskor, sex 

undersköterskor, fyra 

arbetsledare och fyra 

terapeuter.  

 

Datainsamling: Enkät 

med 18 punkter. 

Ja/Nej frågor samt 

öppna frågor. 

 

Analys: Deskriptiv 

statistik med hjälp av 

SPSS version 17.0 och 

innehållsanalys. 

 

Tillgänglighet av policy och 

bedömningsformulär avgjorde 

om de handskades med 

sexualitet. Vårdpersonal 

kategoriserade den äldres 

sexuella uttryck som antingen 

normala eller opassande. Även 

egna attityder om äldres 

sexualitet, fysiska miljön och 

attityd hos andra avgjorde om 

de handskades med äldres 

sexualitet.  
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Mahieu, L., 

Dierckx de 

Casterlé, 

B., Acke, 

J., 

Vandermarl

iere, H., 

Van Elssen, 

K., Fieuws, 

S., & 

Gastmans, 

C. 

Nurses’ 

knowledge 

and attitudes 

toward aged 

sexuality in 

Flemish 

nursing 

homes 

2016, Belgien, Nursing Ethics, 

23(6), 605-623 

Att undersöka 

vårdpersonalens kunskap 

och attityder om äldres 

sexualitet för att se om 

sociodemografiska 

faktorer påverkar kunskap 

och attityder samt 

förhållandet mellan 

kunskapen och attityderna 

Kvantitativ metod 

 

Urval: 710 

vårdbiträden, 361 

sjuksköterskor och 95 

chefsjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Enkät 

med 

sociodemografiska 

frågor och attityd- 

samt kunskapsskalan i 

ASKAS (Ageing 

Sexual Knowledge and 

Attitudes Scale). 

 

Analys: Spearman 

correlations, Kruskal-

Wallis, Mann-Whitney 

U tests och 

Bonferroni-Holm 

procedur. 

 

Vårdpersonalens kunskap är 

begränsad när det kommer till 

ämnet sexualitet. Personal som 

är äldre och som fått utbildning 

inom ämnet är de som har mest 

kunskap och en mer positiv 

attityd. Vårdpersonal som 

självidentifierade sig som 

muslim, om man var ung och 

låg arbetserfarenhet innebar 

mer negativa attityder.  

 

Rowntree, 

M. R., & 

Zufferey, 

C. 

Need or right: 

Sexual 

expression 

and intimacy 

in aged care 

2015, Australien, Journal of 

Aging Studies, 35, 20-25, 

doi:10.1016/j.jaging.2015.07.003 

Undersöka hur 

vårdpersonal är 

engagerade i boendes 

intimitet och sexuella 

uttryck 

Kvalitativ metod 

 

Urval: 19 av 

vårdpersonal på vård 

och omsorgsboende 

och 23 blivande 

boende. 

 

Vårdpersonal som är 

intresserade av ämnet upplever 

att det behövs mer än bara 

information. Det skulle 

underlätta arbetet ifall det 

fanns specifika vårdplaneringar 

och dokumentation för 

sexualitet. Utbildning och 

normalisering kring den äldres 
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Datainsamling: 

Fokusgrupper och 

intervjuer. 

 

Analys: Diskursanalys 

enligt Foucault’s 

metod. 

sexualitet skulle förenkla 

arbetet.  

 

Shuttlewort

h, R., 

Russell, C., 

Weerakoon, 

P., & Dune, 

T. 

Sexuality in 

residential 

aged care: A 

survey of 

perceptions 

and policies 

in Australian 

nursing 

homes 

2010, Australien, Sexuality & 

Disability, 28(3), 187-194, 

doi:10.1007/s11195-010-9164-6 

Att undersöka hur 

omvårdnadsanvariga 

sjuksköterskor på 

äldreboenden uppfattar 

och reagerar gentemot 

sexuella uttryck hos 

boende i relation till 

policys och utbildning 

Kvalitativ metod 

 

Urval: 198  

Omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Analys: 

Innehållsanalys. 

De flesta omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskor uppgav en 

positiv attityd gentemot äldres 

sexualitet. Majoriteten hade 

inte Policys för den äldres 

sexualitet men hanterade 

situationen på ett informellt 

och ändamålsenligt sätt. Många 

visste dock inte hur de skulle 

hantera sexuella uttryck hos 

äldre och därför valde vissa att 

ignorera ämnet.    

Villar, F., 

Celdrán, 

M., Fabà, 

J., & Serrat, 

R. 

Barriers to 

sexual 

expression in 

residential 

aged care 

facilities 

(RACFs): 

comparison 

of staff and 

residents 

views 

2014, Spanien, Journal of 

Advanced Nursing, 70(11), 2518-

2527. doi:10.1111/jan.12398 

Att undersöka och jämföra 

synen på barriärer när det 

kommer till uttryckande 

av sexualitet på 

äldreboenden hos 

vårdpersonal och boende 

Kvalitativ metod 

 

Urval: 53 

vårdpersonal och 47 

boende. 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Analys: 

Innehållsanalys. 

40 % av urvalet kunde inte 

identifiera några barriärer mot 

sexualitet men alla andra 

deltagare uppgav minst en 

barriär. En barriär var 

vårdpersonalens attityder. 

Sexualitet sågs som ett 

problem då det var svårt att 

prata om. Vårdpersonal uppger 

att de bör få undervisning i 

ämnet för att veta hur de ska 

förhålla sig. 
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Villar, F., 

Serrat, R., 

Celdrán, 

M., & Faba, 

J. 

Staff attitudes 

and reactions 

towards 

residents’ 

masturbation 

in Spanish 

long-term 

care facilities 

2016, Spanien, Journal of 

Clinical Nursing, 25(5/6), 819-

828, doi:10.1111/jocn.13105 

Att undersöka 

vårdpersonals attityder 

och reaktioner gentemot 

onani på äldreboenden 

Kvalitativ metod 

 

Urval: 53 

vårdpersonal. 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Analys: Intervjuer 

transkriberades och en 

induktiv 

innehållsanalys.  

Majoriteten av de som deltog 

konstaterade att onani var 

acceptabelt och att undvika att 

störa var de vanligaste 

reaktionerna. Vårdpersonal 

gick till andra professioner för 

hjälp eller råd. De andra 

professionerna ansågs ha mer 

kunskap om ämnet och kunna 

hantera situationerna på ett 

bättre sätt. Vårdpersonal 

uppgav att annan personal 

kunde skämta och skvallra om 

den äldres sexualitet. 

 

 


