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Förord 
 
Ett steg närmare målet! Arbetet med den här studien har varit spännande men stundvis väldigt 

krävande och utmanande. Det har öppnat våra ögon och varit startskottet till många intressanta 

diskussioner och reflektioner som vi kommer ta med oss ut i vårt framtida yrkesliv. Studien har 

verkligen gett oss mycket ny kunskap och många nya insikter.  

  

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter då studien inte hade varit genomförbar utan er. 

Tusen tack! Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Pelle Åberg som navigerat oss i denna 

akademiska djungel av teorier, forskning och metoder.  

  

Jag, Freja, vill även rikta ett stort tack till min sambo M som agerat både mamma och pappa till våra 

barn under de sista stressiga veckorna innan inlämning. Tack älskling, du är bäst. Vidare vill jag tacka 

min uppsatspartner Camilla, jag är så stolt över oss båda. 

  

Jag, Camilla, skulle vilja tacka J som stått ut med mig när stressen och prestationsångesten  

gjort mig till den suraste människan i världen. Tack för uppmuntrande ord och kärlek. Sen vill jag 

också tacka både mig själv och Freja, som vi har kämpat!  

  

  

Camilla Kärnhagen & Freja Levin 

Stockholm 2017 

  



Sammanfattning 

Detta är en studie vars syfte ämnar till att undersöka vilken roll vårdpersonal har i att ge de äldre 

möjligheter till sexualitet under tiden de är boende på äldreboende samt hur de arbetar med äldres 

sexualitet. Vår ambition är att ta reda på hur vårdpersonal bemöter och arbetar med frågor som rör de 

äldres sexualitet samt vilka förutsättningar det finns för intimitet på äldreboenden. För att utforska 

detta valde vi att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med vårdpersonal 

yrkesverksamma vid ett antal olika äldreboenden i Stockholm med omnejd. Den insamlade empirin 

har därefter analyserats med hjälp av Pierre Bourdieus teori om fält och doxa.  

 Studiens huvudresultat visar att äldres sexualitet ses som en ickefråga och att frågan därför inte 

aktivt arbetas med. Studien visar även att det går att lokalisera en rådande doxa på det här fältet som i 

sin tur påverkar vårdpersonalens bemötande. Vårdpersonal ser äldres sexualitet som privat och 

undviker därför gärna att prata om det. Eftersom vårdpersonal har denna syn påverkar det även vilka 

anpassningar det görs i den fysiska miljön för att äldre ska kunna uppleva intimitet och fysisk närhet. 

Slutligen visar studien att för att kunna bemöta och arbeta med frågor rörande sexualitet måste 

vårdpersonal ha relevant kunskap vilket vidareutbildning inom sexologi skulle kunna ge. 

Nyckelord: äldre, sexualitet, bemötande, äldreboende, intimitet, tabu, vårdpersonal, doxa. 

  



Abstract 

The purpose of this study is to investigate what role nursing staff have in providing the elderly with 

opportunities for sexuality while living in retirement homes and how they work issues regarding the 

sexuality of older people. Our ambition is to find out how nursing staff respond to and deal with 

issues related to elderly people's sexuality and which possibilities for intimacy there is in retirement 

homes. To investigate this, we chose to conduct semi-structured qualitative interviews with nursing 

staff at a number of different retirement homes in Stockholm and surrounding areas. The collected 

data has then been analyzed using Pierre Bourdieu's theory of field and doxa. 

 The study's main findings show that elderly people's sexuality is seen as a non-question and 

therefore not a subject nursing staff actively work with. The study also shows that a prevailing doxa 

can be located in this field, which in turn affects the treatment given by nursing staff. Nursing staff see 

elderly people's sexuality as something private and therefore avoids talking about it. Because nursing 

staff have this view, it also influences what adjustments are made in the physical environment in order 

for the elderly to experience intimacy and physical proximity. Finally, the study shows that in order to 

respond to and work with issues related to sexuality, nursing staff must have relevant knowledge 

which further education in sexology could provide. 

  

Keywords: elderly, sexuality, treatment, retirement homes, intimacy, taboo, nursing staff, doxa. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En stor del av dagens 70-åringar, åtta av tio kvinnor och nästan alla män, uppger att de ser sexualitet 

som ett positivt element i deras liv. Detta är en stor skillnad mot tidigare generationer äldre enligt 

H70-undersökningen som presenteras i Aarflots (2012) debattartikel. Undersökningen beskrivs gå ut 

på att undersöka samt intervjua 70-åringar från olika födelseår angående deras hälsa. Undersökningen 

visar också att äldre ser positivt på att ha sex ”sent i livet” och att det även finns en del 90-åringar som 

är sexuellt aktiva – men framförallt många som fortfarande känner lust (Aarflot, 2012). 

 I dagens Sverige är tillgången till och öppenheten kring kunskapsförmedling, rådgivning och 

information när det gäller sex och samlevnad är oftast stor, både på mikro- och makronivå. Men i takt 

med att individer blir äldre så avtar öppenheten och tillgången, för att sedan kanske helt utebli. Istället 

för en öppenhet byggs det upp en tystnad kring ämnet; det blir tabu att ha frågeställningar om 

sexualitet, känslor och individuella behov vilket gör att äldre individer väljer att inte fråga och 

vårdpersonal väljer att inte ta upp frågan. Både vårdpersonal och äldre individer accepterar, medvetet 

eller omedvetet, att tankar och funderingar kring sexuella känslor är något som man lämnat bakom sig 

– även om det i både handling och ord framkommer att det är en aktuell fråga (Hansson, 2011). 

 Samtidigt varnar RFSU, Riksföreningen för sexuell upplysning, för att vården inte är redo för den 

kommande äldre generationen. År 2040 kommer Sverige ha en miljon invånare som är över 80 år och 

mycket tyder på att den kommande generationen kommer ställa högre krav än tidigare generationer 

när det gäller inflytande och självbestämmande i sitt liv, vilket även inkluderar sexlivet (Frisk & 

Ljungros, 2015). 

 Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012) visar studier att vårdpersonal känner sig obekväma och 

gärna undviker att diskutera sexualitet med de äldre. Detta grundar sig ofta i vårdpersonalens bristande 

kunskap inom sexologi och erfarenhet av att samtala om sexualitet, då detta inte är något som ingår i 

deras vårdutbildningar (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Så även om Sverige i stort kan ses som ett 

privilegierat land när det gäller grundläggande kunskaper i sexologiska frågor såsom aborter, 

sexualupplysning för tonåringar och familjeplanering så finns det stora utvecklingsmöjligheter när det 

kommer till sexuell frihet och hälsovård. Det är viktigt att förstå att sexualitet både upplevs och 

uttrycks genom en individs fantasier, värderingar och önskningar såväl som genom beteenden, roller 

och relationer. Sexualitet är en grundläggande och central del av att vara människa, genom hela livet, 

och innefattar kön, sexuell orientering och intimitet (Hulter, 2004). 

 WHO, World Health Organization, menar att sexuellt välbefinnande är en del av själva definitionen 

av god hälsa. Flera studier visar att ett gott sexualliv inte bara har ett egenvärde i människors relationer 

eller liv, utan att det även kan ha betydelse för människors allmänna välmående och övrig hälsa 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). Som en del i varje individs sexuella rättigheter återfinns rätten att 

själv få besluta att vara sexuellt aktiv eller inte samt själv besluta om att bevara ett njutbart och 
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tillfredsställande sexliv (Hulter, 2004). Det behöver egentligen inte vara så svårt, det handlar i stort om 

att ge fysiska förutsättningar till sex, samlevnad och närhet – att ge respekt och inte avsexualisera 

äldre. Bredare sängar på äldreboenden, chansen att kunna stänga om sig utan att bli störd av 

vårdpersonal och att utifrån ens egna förutsättningar kunna finna närhet (Frisk & Ljungros, 2015). 

 

1.2 Problemformulering 

En stor del av dagens äldre anser att sexualitet är en positiv del av deras liv (Aarflot, 2012), men 

samhällets öppenhet kring sex minskar i utbud ju äldre man blir. Studier visar även att trots att äldre 

har ett intresse att samtala kring frågor som rör sexualitet och lust så har de svårt att själva ta upp 

frågan (Hansson, 2011). Samtidigt så undviker vårdpersonal att ta upp frågor kring sexualitet, vilket 

ofta grundar sig i brist på utbildning inom ämnet (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Detta kan därför 

innebära att frågor kring sexualitet blir tystade och tabubelagda eftersom ingen vågar ta första steget 

till dialog. Att bo på ett äldreboenden innebär att det alltid finns personal på plats och att ens hem 

också är en arbetsplats. Detta påverkar därför de äldres privatliv på ett sådant sätt att det är svårt att få 

tid i avskildhet vilket i sin tur kan hindra de äldre från att uttrycka sin sexualitet (Backlund, Nordström 

& Bodlund, 2005, refererad i Hansson, 2011).  

 Studiens koppling till socialt arbete kan ses utifrån att äldreomsorgen omfattas av det vi kallar 

social omsorg, alltså det stöd som ges till samhällets särskilt utsatta. I och med denna koppling till 

socialt arbete har studien relevans för dess praktik. Sexuellt välbefinnande är en del av det man 

definierar som god hälsa och ett gott sexualliv har även goda effekter på hälsan i allmänhet. Med detta 

som bakgrund vill vi ta redan på hur vårdpersonal arbetar med äldres frågor kring sexualitet. 

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att studera vilken roll vårdpersonal har i att ge de äldre möjligheter till sexualitet 

under tiden de är boende på äldreboende samt hur de arbetar med äldres sexualitet. 

 

 Hur bemöter vårdpersonal på äldreboenden frågor kring de äldres sexualitet, lust och sexuella 

välbefinnande?  

  

 Hur ser förutsättningarna för fysisk närhet och intimitet ut för äldre personer som bor på 

äldreboenden?  

 

1.4 Studiens avgränsningar 

I denna studie har vi avgränsat oss till att undersöka hur vårdpersonal på äldreboenden bemöter och 

arbetar med frågor rörande sexualitet samt vilka förutsättningar det finns för fysisk närhet och 
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intimitet. Vi har även valt att rikta in oss på äldreboenden som behandlar äldre med somatiska 

problem, denna avgränsning innebär att vårdpersonal som arbetar med demenssjuka äldre utesluts. På 

grund av studiens tidsbegränsning har vi även valt att begränsa vår studie till att endast omfatta 

vårdpersonal verksamma i Stockholmsområdet.  

 

1.5 Centrala begrepp 

Sexualitet 

World Health Organisations definition av sexualitet beskriver sexualitet som en integrerad del av 

personligheten hos varje människa, både man, kvinna och barn. Sexualitet är ett grundbehov, och inte 

synonymt med samlag. Det handlar heller inte om huruvida möjligheterna till orgasm finns eller inte 

och inte heller en sammanfattning av våra erotiska liv. WHO beskriver sexualitet som något större än 

så. Sexualiteten finns i energin som driver oss att söka kärlek, värme och närhet. Den kommer uttryck 

i vad vi känner, hur vi rör oss och vid beröring. Sexualitet är något som påverkar våra tankar, känslor 

och handlingar och därför också vårt fysiska och psykiska mående.  

  

Somatisk vård  

Somatisk vård betyder vård av kroppen, till skillnad från psykiatrisk vård som behandlar det inre. 

 

Vårdpersonal 

I studien omfattar vårdpersonal personer som vårdar äldre på äldreboenden. Dessa kan både vara 

utbildade sjuksköterskor och undersköterskor. 

 

Äldre 

När gruppen äldre nämns i studien så innefattar den personer över 65 år.   

 

Bemötande 

För att vårdpersonal ska kunna ge ett bra bemötande krävs det ett professionellt förhållningssätt. I 

studien används Ulla Holms (2009) definition av ett professionellt förhållningssätt; nämligen att 

vårdpersonal bör ha en ständig strävan att låta sitt yrkesutövande styras av det som gynnar klienten – 

inte vårdpersonalens egna behov, impulser eller känslor (Holm, 2009). 

  

1.6 Disposition 

Efter det inledande kapitlet presenteras i kapitel två tidigare forskning. I kapitel tre beskrivs den 

teoretiska utgångspunkt som används för att analysera studiens material. I kapitel fyra redogörs för 

metod, forskningsansats, empiri, litteratursökning, teoretiskt urval, datainsamling, analysmetod, etiska 

överväganden, studiens tillförlitlighet, förförståelse samt metodkritisk diskussion. I detta kapitel 

presenteras även studiens respondenter. I kapitel fem redogörs för studiens resultat utefter utvalda 
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teman. I kapitel sex presenteras studiens analys, slutsatser samt diskussion. I kapitel sju redogör vi för 

framtida forskning och i det avslutande kapitlet finns bilagor. 
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2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt redogörs för kunskapsläget på området. Den tidigare forskning vi valt att belysa är 

Bauer (1999), Roach (2004), Bouman, Arcelus & Benbow (2007) och Rämgård (2010), vars empiri är 

samlat från vårdpersonal på service- och äldreboenden. För att nyansera ämnet en aning finns även 

Walker & Ephross (1999) med. De har till skillnad mot de andra inte talat med vårdpersonal utan har 

via en enkätstudie kartlagt vad äldre boende på service- och äldreboenden själva anser om sexuella 

frågor. Den tidigare forskningen presenteras nedan, under sammanfattande rubriker. 

Äldre finner sexualitet viktigt 

En fjärdedel av alla 75-åringar uppger att de har ett aktivt sexualliv, även om delar av samlivet kan ha 

förändrats i takt med högre ålder. RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, har märkt en ökning i 

äldres sexualliv. Detta beror dels på bättre hälsa högre upp i åldrarna men även att den generella 

sexualsynen är under förändring. I H70-studien från Sahlgrenska akademin har 70-åringar fått frågor 

om deras syn på sexualitet och sexuell hälsa, vid studiens början på 70-talet ställdes liknande frågor 

vilket gör att vid en sammanställning av resultaten kan det påvisas att frekvensen för både samlag och 

orgasmer ökat för de äldre (Rämgård, 2010). 

 Walker och Ephross (1999) studie visar att de flesta äldre, 73 procent, tyckte att ett aktivt sexliv 

förbättrade livskvaliteten och nästan alla, 95 procent, ansåg att uttrycka sin sexualitet på olika sätt var 

ett tecken på god hälsa. En majoritet av de äldre ansåg att det var viktigt för äldre människor att få 

uttrycka sin sexualitet och flera ansåg även att det kunde verka stressdämpande. 

Rättigheter, integritet och privatliv 

Det är inte ofta ämnet sexualitet på äldreboende berörs och studier kring de äldres känslor och tankar 

är relativt outforskat (Mattiason & Hemberg, 1998; Kessel, 2001, refererad i Rämgård, 2010). I 

betänkandet ’Värdigt liv i äldreomsorgen’ nämns inte äldres sexualitet överhuvudtaget (SOU 2008:51) 

och inte heller i propositionen (Prop. 2009/10:116) vilket speglar den brist på hänsyn som tas till äldre 

och dess behov av sexualitet (Rämgård, 2010). 

 En studie av Walker och Ephross (1999) visar att en stor majoritet, 80 procent av de tillfrågade 

äldre på service- och äldreboenden, ansåg att äldre bör ha rätt att själva bestämma hur deras sexualitet 

tar sig till uttryck. Vidare ansåg nästan alla äldre att de hade rätt till ett privatliv även som boende 

inom äldreomsorgen. 93 procent av de tillfrågade i studien menade att vårdpersonal bör knacka innan 

de går in i de boendes rum och en majoritet ansåg även att boende på äldreboenden bör kunna hänga 

upp en ”Stör ej”-skylt på dörren samt att vårdpersonal inte bör komma in i en äldres rum utan tillåtelse 

– även om dörren står öppen. 

 Ansvaret att arbeta mot att utveckla en hemmiljö för de äldre på boendet som är stöttande gällande 

de äldres sexuella rättigheter ligger både hos vårdpersonal och verksamhetschefer. Skapandet av en 

kultur där sexuella uttryck tillåts samt där alla berörda, både äldre och vårdpersonal, känner sig 
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bekväma med att samtala kring sexuella problem måste ske proaktivt med exempelvis aktiviteter som 

involverar taktil stimulering i terapeutiskt syfte, att det äldre har tillgång till de andra boende samt 

genom att främja friheten att få uttrycka sin sexualitet (Roach, 2004). 

 Att personal bör ha ett mer proaktivt arbetssätt får stöd av Walker och Ephross (1999) vars studie 

visar att äldre i stor utsträckning tycker att vårdpersonalen bör förstå de äldres sexuella behov och 

speciellt deras egna känslor rörande sexualitet. Vidare ansåg de äldre att vårdpersonal inte bör bli 

generade när de får frågor rörande sexualitet utan istället erbjuda information samt lugna äldre med att 

sexuella uttryck fortfarande är möjliga, trots eventuella hälsoproblem – men samtidigt menar många 

äldre att de inte vill prata med vårdpersonal om sex utan skulle känna sig tryggare med en läkare. 

 Bauer (1999) menar att det kan vara svårt att bevara sitt privatliv på äldreboenden. Dels är de äldres 

dagliga bestyr föremål för överlämningar mellan personal som byter skift, vilket i sig gör deras liv mer 

offentligt än privat, men framför allt har äldreboenden sällan ytor där de boende kan vara helt 

ensamma och privata. Forskning tyder på att personer på äldreboenden som själva får göra egna val 

kring deras liv ser sig själva som mer hälsosamma och lyckligare, vilket leder till att de skattar sin 

livskvalité högre. Dock visar även studier att äldres avsaknad av privatliv inom äldreboenden inte är 

något större huvudbry för vårdpersonal som i sin tur hellre prioriterar att de äldres rum är så 

lättillgängliga som möjligt för att deras arbetsmiljö ska bli smidigare, trots att de medger att frågan är 

problematisk. Vidare anser Bauer (1999) att workshops som adresserar vikten av sexualitet borde 

erbjudas till vårdpersonal som arbetar på äldreboenden även om detta i sig inte garanterar att 

vårdpersonalen, efter avslutad workshop, respekterar de äldres privatliv i större utsträckning eller blir 

av med deras attityder gentemot äldres sexualitet. Men de sätter i alla fall vårdpersonalen i en bättre 

position att kunna arbeta med dessa frågor. 

 Avslutningsvis menar Bauer (1999) att tills det är accepterat att sexualitet kan spela en viktig roll i 

de äldres liv, även på äldreboenden, kommer vårdpersonal och annan personal som arbetar med äldre 

fortsätta förbise de äldres behov av privatliv. Om livskvalitén för äldre inom äldreomsorgen ska öka 

måste vårdpersonal och de organisationer de arbetar inom visa större förståelse för de boendes 

sexualitet. 

Yttre påverkan – samhället, organisationen, normer 

De flesta människor har ålderistiska tankar om äldre eller tror på stereotyper av vad en äldre människa 

är, dessa kommer ofta fram när tankar om äldre länkas tillsammans med sexualitet (Wiley & Bortz, 

1996, refererad i Rämgård, 2010). Det finns många anledningar till att gemene man har dessa tankar 

om äldre kopplade till sexualitet; den mest uppenbara anledningen är medias porträttering av ungdom 

och skönhet som används i annonser för att sälja produkter. Äldre personers fysiska utseende stämmer 

inte överens med samhällets syn på vad som är attraktivt, sannolikt bidrar det till att äldre känner sig 

invalidiserade vilket begränsar dem i deras sexuella uttryck. Historiskt sett har även västerländska 

samhällen haft en syn sexualitet som något som endast bör kopplas ihop med fortplantning vilket 
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sannolikt påverkar äldres sexualitet och sexuella uttryck. Dessa yttre påtryckningar om vad som är 

vackert eller attraktivt påverkar även vårdpersonalen som är en del av ett större sammanhang än bara 

arbetsplatsen (Roach, 2004). 

 Studier visar att den sexuella aktiviteten är låg bland äldre som bor på äldreboende, dessa fynd 

stämmer inte överens med studier på äldre boende hemma som visar en högre grad av sexuell aktivitet 

(White, 1982; Wasow & Loeb, 1979, refererad i Roach, 2004). Man kan fråga sig vilka möjligheter 

det finns att utöva sin sexualitet på äldreboenden – dess fysiska utsmyckning för knappast tankarna 

mot det erotiska hållet. Individer som bor på äldreboende har egentligen bara en privat sfär vilket är 

det egna rummet, men även den sfären invaderas av både vårdpersonal samt städpersonal beroende på 

rutiner (Rämgård, 2004). Vårdpersonal har uttryckt att den enda platsen som verkligen är privat är 

mellan de boendes lakan. I stor uträckning blir således de äldre helt beroende av vilka attityder som 

finns bland vårdpersonalen när det kommer till möjligheten få avskildhet och vårda sin integritet. I sin 

tur är vårdpersonalens attityder påverkade av, inte bara deras utbildningsgrad, utan även religiösa eller 

kulturella övertygelser samt livserfarenheter (Roach, 2004). 

 Bouman, Arcelus och Benbow (2007) menar att ålder påverkar vårdpersonalens attityder i den 

bemärkelsen att yngre vårdpersonal är mer negativt inställda till äldres sexualitet än äldre personal. 

Förutom att utbildning och egna erfarenheter av sexualitet påverkar vårdpersonalens attityder tror 

Bouman m.fl. (2007) att det kan vara lättare, ur ett psykologiskt perspektiv, att identifiera sig med en 

åldersgrupp som är närmare sin egen och att detta kan förklara varför äldre vårdpersonal har en mer 

positiv inställning till äldres sexualitet. I studien fann Bouman m.fl. (2007) att chefer på service- och 

äldreboenden hade en mer tillåtande och positiv syn på äldres sexualitet än vårdpersonalen vilket kan 

förklaras med att cheferna hade högre utbildning och mer yrkeserfarenhet än vårdpersonalen, vilket 

enligt tidigare forskning är en indikation till högre tolerans (Bouman, Arcelus & Benbow, 2007). 

Vårdpersonalens kunskap 

Studier konstaterar att vårdpersonal ofta brister när det kommer till att stödja och råda de äldre 

gällande sexualitet (Rämgård, 2010). Litteratur som berör ämnet äldres sexualitet menar att det finns 

ett generellt utbildningsbehov i samlevnadsfrågor och sexualitet hos vårdpersonal. Genom att stilla det 

utbildningsbehovet skulle attityder inom vården förändras (Roach, 2004). Detta har även RFSU, 

Riksförbundet för sexuell upplysning, uppmärksammat och menar att med rätt utbildning kommer 

vårdpersonal lättare kunna föra samtal med de äldre om sexualitet vilket kommer bidra till deras ökade 

välbefinnande (Rämgård, 2010). 

 I Sverige är det vanligt att de äldres behov diskuteras i olika typer av planeringssamtal i samband 

med att en äldre flyttar in på ett äldreboende, men det är oklart om sexuella behov ingår i dessa samtal. 

För att en förändring i bemötande ska ske måste vårdpersonal och arbetsledare diskutera tillsammans 

hur konkreta situationer ska hanteras; det kan röra sig om hur vårdpersonal hanterar erektion vid 

duschning, inköp av sexuella hjälpmedel eller hur vårdpersonal skall visa gränser vid sexuella 
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närmanden. Dock är inte samma tillvägagångssätt alltid eftersträvansvärt vid alla situationer eftersom 

de kan te sig olika. Detta ökar vikten av att regelbundet samtala kring sexuella frågor på arbetsplatsen 

– det är viktigt att vårdpersonal får en chans att ventilera känslor och frustrationer med 

arbetskamraterna (Rämgård, 2010). 

 Vårdpersonal kan bidra till att de äldre får ett större socialt välbefinnande; att de äldre får känna sig 

attraktiva och så att de äldre på boendet kommer i kontakt med varandra i vardagen. Ibland kommer 

vårdpersonalens egna värderingar i konflikt med hur de förväntas agera på arbetsplatsen, därför kan 

workshops vara ett sätt att fokusera på vårdpersonalens verklighet och öppna upp för chansen att i 

trygga forum får problematisera samt diskutera kopplingen mellan attityd och utförande (Rämgård, 

2010). Även Bouman, Arcelus och Benbow (2007) anser att det är av stor vikt att vårdpersonal förstår 

sina egna attityder gentemot äldres sexualitet och hur dessa attityder kan påverka den vård de ger. 

Vidare menar Bouman m.fl. (2007) att lärare på vårdutbildningarna också behöver förstå 

vårdpersonals attityder gällande äldres sexualitet och vilka metoder eller tillvägagångssätt som 

vårdpersonal själva anser vara lämpliga i arbetet rörande äldres sexualitet. Denna förståelse, menar de, 

blir viktig att ta vara på när kursplaner för vårdutbildningar utvecklas och implementeras (Bouman, 

Arcelus & Benbow, 2007). 

  



15 

 

3. Teori 

I detta kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas för att analysera 

studiens empiri.  

 

Pierre Bourdieus teori om fält och doxa 

Pierre Bourdieu är en fransk sociolog som figurerat mycket inom samhälls- och socialvetenskapen. 

Han har formulerat och utvecklat ett antal begrepp inom sitt teoretiska ramverk och däribland 

begreppen fält och doxa (Giddens & Sutton, 2014). Begreppet fält kan beskrivas som ett nätverk eller 

ett system av relationer i olika positioner. I samhället finns otroligt många olika fält, med sina egna 

intressen, regler och värderingar. Så de intressen som strukturerar ett system kan skilja sig helt från 

något som strukturerar ett annat. Exempel på olika stora fält som finns är kulturens fält, vetenskapens 

fält eller medicinens fält. Inom dessa fält finns egna trosföreställningar som skapar ordning med egna 

värderingssystem. Det är det som Bourdieu benämner som doxa (Bourdieu, 1977).  

 Doxa kan vidare beskrivas som den allmänna uppfattningen om vad som ses som naturligt eller 

onaturligt, rätt eller fel inom ett fält. Det handlar också om det som ses som självklart och därför inte 

diskuteras så ofta, utan snarare ligger underförstått. Doxan inom ett fält anses vara en objektiv social 

struktur som påverkar eller förhindrar handlingar. Då eftersom doxan består av en rad spelregler för 

hur vi ska agera och vara, och ofta är dessa regler inte medvetandegjorda utan snarare, som sagt, 

underförstådda (Bourdieu, 1990). Bourdieu (1999) beskriver även att det finns svårigheter med doxa, 

något som han kallar för doxans paradox. Han menar att världens ordning i mångt och mycket 

accepteras sådan som den är. Att även fast det förgivet tagna, eller det som är underförstått också 

innebär orättvisor och ojämlikhet så förs doxan lätt vidare. Eftersom den ses som naturlig. (Bourdieu, 

1999) 

  Det som gör att en doxa överlever är att den ständigt reproduceras inom ett fält. Eftersom det 

handlar om något som ofta är underförstått så ifrågasätts det heller inte så ofta. Snarare så bekräftar de 

individer som rör sig inom fältet doxan genom att inte ifrågasätta den. Doxan reproduceras också 

genom att nykomlingar inom fältet invigs i den rådande doxan och därför anpassar sig efter den. Det är 

dock inte helt obemärkt som dessa nykomlingar kommer in, utan ofta så kommer de med nya tankar 

och idéer vilket utmanar de redan etablerade att bryta tystnaden och kämpa för sin doxa för att den ska 

fortsätta ses som allmängiltig. Detta kallas för heterodoxi och är det som tvingar de som dominerar på 

fältet att börja tala och försvara det som är underförstått i fältets doxa (Bourdieu, 1990).  

 

Doxa i socialt arbete 

Margareta Järvinen (2002) menar att Bourdieus teori om doxa går att applicera på socialt arbete och 

forskning inom det sociala arbetets praktik. Hon fokuserar då på mötet mellan klient och system, där 

systemet också representeras av den enskilde socialarbetaren, då denne är en förmedlare mellan 
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välfärdsstaten och medborgaren. Eftersom socialarbetarens arbetsområde är otroligt brett så täcker det 

in många olika typer av institutionella sammanhang och arbetsroller. Järvinen (2002) hänvisar till 

Bourdieus begrepp fält och menar att det i samhället finns sociala funktionsfält där det offentliga 

möter det privata, alltså där staten eller kommunerna möter medborgarna och deras problem (Järvinen, 

2002).  

 Järvinen (2002) menar vidare att systemet skapar klienten. Klienten och dess problem och behov 

anpassas och omformas så att de passar in i organisationens ramar och rutiner. Det är alltså dessa 

ramar som formar vem som är klient och hur den bemöts. En orsak till denna kategorisering av 

klienter är naturligtvis reglerad av lagen, men Järvinen (2002) vill lyfta fram de förståelser och idéer 

som ligger bortanför lagar och regler. De tankar som florerar i det vardagliga arbetets praktik. Och det 

är det här som Järvinen (2002) menar är doxa. Uppfattningar på fältet som ses som självklara. Det som 

finns underförstått och tyst, och förs vidare mellan olika generationer socialarbetare (Järvinen, 2002). 

 Möten mellan klient och socialarbetare följer ofta en doxisk logik, det vill säga att mötet sker enligt 

de regler som finns inom fältets doxa. Då blir också varje nytt möte som sker i enlighet med detta en 

bekräftelse av doxan, som på så sätt hela tiden reproduceras. I och med att mötet eller ärendet utförs i 

enlighet med den doxa som råder kan det innebära att klientens egentliga behov hamnar i skymundan. 

Järvinen (2002) menar inte att klientens behov på något sätt inte är viktiga men att de ofta är 

underordnade den doxiska logik som råder inom fältet. Att det ofta blir så att klienten anpassas efter 

systemet snarare än tvärtom (Järvinen, 2002). 

 I den här studien så kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av Bourdieus begrepp 

fält och doxa, men med utgångspunkt i Margareta Järvinens sätt att applicera detta på forskning i 

socialt arbete. Fältet i fråga blir äldreboenden och analysen genomförs för att se närmare på vilken 

doxa som kan råda inom fältet. Doxan är något, precis som Järvinen (2002) säger, som påverkar hur 

socialarbetaren handlar i mötet med klienter och vi anser därför att en analys med hjälp av den här 

teorin är relevant då studien vill till att titta närmare på vårdpersonalens bemötande gentemot äldre. 

Järvinen (2002) menar att det behövs ett synliggörande av doxa inom de sociala fälten, såsom inom 

behandlings- och omsorgssystem för att synliggöra de idéer, föreställningar och värderingar som 

ligger bakom rutiner och regler som finns (Järvinen, 2002). Därför anser vi det vara ännu mer relevant 

att använda teorin om doxa, med utgångspunkt i hur Järvinens använder begreppet, som ett verktyg för 

analysen av studiens insamlade empiri. Dels för att det inte tidigare använts som ett självklart 

analysverktyg i liknande studier och dels för att doxan möjligtvis skulle kunna vara något som 

påverkar och formar hur vårdpersonalen bemöter och arbetar med äldres frågor kring sexualitet. 

Därför blir det intressant att titta på empirin genom dessa glasögon.  
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4. Metod 

Studiens metodologiska utgångspunkter kommer att presenteras och motiveras i detta kapitel. Här 

läggs även urval och insamling av material fram. Senare i kapitlet redogörs det för studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet, etiska överväganden samt förförståelse. Kapitlet avslutas sedan med en 

metodkritisk diskussion samt en presentation av studiens respondenter. 

 

4.1 Forskningsansats      

Forskningsansatsen i den här studien är kvalitativ. Kvalitativ forskning har sitt fokus på förståelsen av 

den sociala verkligheten utifrån hur individen tolkar den. Därför är kvalitativ forskning ofta, till 

skillnad från kvantitativ, mer inriktad på orden och dess betydelse. Genom iakttagelser, intervjuer och 

observationer kan den kvalitativa forskningen fånga och tolka individers tankar, uppfattningar och 

upplevelser av den sociala verklighet de befinner sig i (Bryman, 2011). Studiens syfte är att undersöka 

vårdpersonalens roll i att ge de äldre möjligheter till sexualitet. Vi ville ta reda på hur de bemöter och 

arbetar med frågor kring sexualitet. Valet blev då en kvalitativ forskningsansats då vi ville få fram 

vårdpersonals tankar och uppfattningar kring ämnet snarare än mätbar data. 

 Kvalitativ forskning kan utgå från antingen en induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats. Vid 

induktiv ansats utgår forskningen från empirin medan en deduktiv ansats tar avstamp i en redan 

befintlig teori. Abduktiv ansats kan ses som ett mellanting mellan av induktiv och deduktiv där 

forskaren rör sig mellan empiri och teori (Larsson, 2005). 

 I början av denna studie antogs en induktiv ansats då ambitionen var att studera vårdpersonalens 

roll i att ge de äldre möjligheter till sexualitet utan att ta avstamp i en redan befintlig teori. Detta för att 

inte teorins ramar skulle begränsa insamlandet av data och på så sätt också riskera att viktig 

information uteblev. Under arbetsprocessen har dock ansatsen tagit en mer abduktiv form, då det 

funnits en rörelse mellan empiri och teori. 

 Studiens vetenskapliga förhållningssätt är inspirerat av fenomenografin. Patel & Davidson (2011) 

menar att fenomenografin kan ses som en empirinära ansats och att ett fenomenografiskt 

förhållningssätt ämnar att studera och förstå uppfattningar. Det är människors uppfattningar som sedan 

influerar hur de resonerar och väljer att agera. I detta förhållningssätt är det vanligt att forskaren 

arbetar med kvalitativa intervjuer då intresset ligger i att få tillgång till respondentens uppfattningar 

om ett fenomen uttalat i dennes egna ord (Patel & Davidson, 2011). 

 Då vårt syfte är att studera vilken roll vårdpersonal har i att ge de äldre möjligheter till sexualitet 

under tiden de är boende på äldreboende samt hur de arbetar med äldres sexualitet anser vi att 

förhållningssättet är passande. 
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Kvalitativa intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att finna och identifiera respondenternas uppfattningar om en 

företeelse, målet är att åstadkomma en djupare förståelse för ett visst problem (Bryman, 2011).  

Då vår studie berör hur vårdpersonal bemöter och arbetar med frågor rörande sexualitet ansågs 

kvalitativa intervjuer som ett lämpligt tillvägagångssätt för att fånga upp respondenternas egna 

upplevelser och uppfattningar om ämnet.  

 I en kvalitativ intervju är respondentens möjlighet till att röra sig i olika riktningar en förutsättning, 

eftersom dennes upplevelse då kan bli ännu tydligare. Att intervjuarna också kan röra sig utanför 

intervjuguidens ramar, samt ställa följdfrågor öppnar möjligheten för att få ett fylligare svar från 

respondenten. I och med detta kan kvalitativa intervjuer beskrivas som flexibla och följande, det vill 

säga att intervjuns struktur formas allt eftersom respondenten svarar (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

menar att de två främsta formerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer. Båda dessa intervjuprocesser inbegriper en stor dos av flexibilitet och 

följande av respondenten. Respondentens upplevelser och uppfattningar om vad som är viktigt är det 

som måste stå i centrum i dessa intervjuprocesser (Bryman, 2011). 

 I en ostrukturerad intervju har intervjuaren inte på förhand formulerat en intervjuguide med frågor 

utan arbetar snarare utifrån minnesanteckningar med relevanta teman. Därför liknar den här 

intervjuprocessen ofta ett vanligt samtal (Bryman, 2011). 

 I semistrukturerade intervjuer har man ofta, till skillnad från de ostrukturerade, en intervjuguide 

som innehåller teman som man ämnar att beröra under intervjun. Även fast det finns formulerade 

teman så finns det en frihet i att frågorna inte behöver komma i en bestämd ordning, utan ordningen 

anpassas efter vad respondenten svarar. Även frågor som på förhand inte är formulerade, som till 

exempel följdfrågor som dyker upp, kan också ställas (Bryman, 2011).  

 I den här studien har de kvalitativa intervjuerna genomförts enligt en semistrukturerad form. En 

intervjuguide utformades med relevanta teman som vi ansåg vara nödvändiga att beröra för att få fram 

empiri som skulle svara upp till studiens syfte. Under intervjuerna tillkom följdfrågor när vi önskade 

att respondenterna skulle utveckla sitt resonemang eller när det uppkom ämnen som vi ansåg vara 

värda att belysa mer. Vi ansåg också att det fanns en risk att viktiga teman inte skulle komma på tal 

eller glömmas bort om vi istället genomförde ostrukturerade intervjuer. Med tanke på att studien 

genomförts på en begränsad tid, och antalet intervjupersoner inte är så stort så ville vi gardera oss 

genom att utföra intervjuerna utifrån satta teman, för få svar som skulle matcha temat för studien. 

Bryman (2011) menar att då intervjuerna genomförs med ett visst mått av struktur medför det att 

svaren från de olika respondenterna lättare kan jämföras med varandra (Bryman, 2011). Eftersom vi 

ville ha möjligheten att jämföra våra intervjuer med varandra så ansåg vi att ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt lämpade sig bäst.  
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4.2 Litteratursökning 

Innan vi började med litteratursökning i databas tog vi kontakt med en docent på högskolan som är 

verksam inom studiens valda område för att fråga om inspiration till tidigare forskning. De länkar vi 

erhöll som lästips har dock inte använts som tidigare forskning, men dess referenslistor gav intressant 

läsning samt inspiration till relevanta sökord.  

 När vi väl var redo att söka i databaser började vi med att använda oss av databasen Google Scholar 

där vi sökte med orden: äldre sexualitet, äldreomsorg, personal i kombination. Sökningen gav 1390 

stycken träffar. Vi läste igenom titlarna på ett antal och valde sedan ut rapporten som var träff nummer 

ett. I databasen Ageline använde vi oss av sökorden: elderly, sexuality, attitudes, long-term care i 

kombination vilket gav tolv stycken träffar. Vi läste igenom hälften av alla abstracts var och valde 

sedan ut en av dessa vetenskapliga artiklar till vår tidigare forskning. Vi utökade sedan våra sökningar 

och använde databasen Nursing & Allied Health Database med sökorden: aged care, nursing home, 

sexuality, affection, nursing home staff i kombination vilket gav 434 stycken träffar. Efter genomgång 

av abstracts valdes tre av dessa vetenskapliga artiklar ut.  

 

4.3 Empiri 

Studiens syfte är inriktat på att förstå hur vårdpersonal arbetar med äldres sexualitet. Utifrån detta 

syfte intervjuades sex yrkesverksamma vårdpersonal vid fyra olika äldreboenden, alla med inriktning 

på somatisk vård. Studiens respondenter utgörs av ett målstyrt urval, då studien syftar till att 

undersöka en viss grupps uppfattning. Enligt Bryman (2011) kan ett målstyrt urval beskrivas som ett 

urval där respondenterna väljs ut med direkt hänvisning till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). 

I studien har det gjorts ett målstyrt urval på två nivåer. Dels urval av äldreboenden, vilket avgränsats 

till äldreboenden med inriktning på somatisk vård och dels urval av respondenter, vilket avgränsats till 

endast sjuksköterskor och undersköterskor. Detta för att den insamlade empirin inte skulle bli för 

spretig utan senare kunna svara upp till studiens syfte.   

I studiens första skede genomfördes även en pilotintervju med en representant från RFSU, 

Riksförbundet för sexuell upplysning, som arbetat mycket med ämnet äldres sexualitet. Valet av 

respondent för pilotintervjun är målstyrt i den bemärkelsen att vi, utifrån studiens frågeställningar, 

ansåg att det var relevant att få tala med en expert innan intervjuerna med vårdpersonalen utfördes. 

Enligt Bryman (2011) är ett bekvämlighetsurval att välja den eller de personer som ligger närmast till 

hands för forskaren att välja (Bryman, 2011). Då vi genom en kontakt redan hade expertens 

kontaktuppgifter föll det sig naturligt att just hen tillfrågades. 

 Delar av empirin som samlades in vid denna intervju har vi också valt att använda som en del av 

vårt resultat då vi anser att det kan vara värdefullt för läsaren att få tillgång till det samtal som vi fört 

med RFSU innan påbörjandet av intervjuerna med vårdpersonal. Detta bidrar också till ett vidare 



20 

 

perspektiv på ämnet. 

 

4.4 Teoretiskt urval 

Sökandet av teorier har i första hand ägt rum inom tryckt litteratur. Då fältet vi studerar i studien är 

äldreomsorgen men vi studerar på socionomprogrammet hade vi som ambition att separera oss från 

vårdvetenskap, varpå inte omvårdnadsteori varit aktuell som teori. Det centrala i vår studie är 

vårdpersonalens roll i att ge äldre möjligheter till sexualitet. Vi valde att söka igenom Stockholms 

biblioteks databas med sökorden: bemötande, sexualitet, socialt arbete, bemötande inom vården, makt, 

osynlig makt, kommunikation, teorier inom socialt arbete. Dessa sökord har använts enskild men även 

i olika kombinationer med varandra. Böcker som stämde överens med våra sökningar lånades i hopp 

om att hitta en passande teori. Vi valde även att förkovra oss i kända sociologers verk och på det sättet 

hittade vi Pierre Bourdieus teori om fält och doxa. 

 I takt med att resultat växte fram försökte vi hitta ett samband mellan doxa och socialt arbete för att 

se om det gick att applicera i vår studie då teorin främst används inom konsten. Vi fann då Järvinens 

(2002) tolkning av teorin och hennes applicering på relationen socialarbetare – klient vilken ansågs 

intressant för vår studie. Vi anser att teorin ger möjliga förklaringar till varför vårdpersonalen bemöter 

frågor om sexualitet på det sättet dem gör. 

 

4.5 Datainsamling 

Vi gjorde totalt fem intervjuer med vårdpersonal vid olika arbetsplatser, dock med sex stycken 

respondenter då en intervju utfördes i par. Vi utförde även en pilotintervju med en representant från 

RFSU som har mångårig erfarenhet på området äldres sexualitet. I studiens inledningsskede 

kontaktades denna person då vi hade en önskan om att dels orientera oss på ämnet men även få 

inspiration till den intervjuguide som senare kom att användas i mötet med vårdpersonalen. Intervjun 

bokades genom kontakter. Vi lät hen välja plats för intervjun men erbjöd oss att boka en ett rum på 

högskolan om det skulle vara så att hen var obekväm att ses på arbetsplatsen eller i hemmet. 

Sedermera valdes ändå det egna hemmet som plats för intervjun.  

 En intervjuguide utformades med både öppna och slutna frågor. Intervjun spelades in och 

transkriberades och utifrån dess resultat utformades en intervjuguide för vårdpersonal. Intervjuguiden 

för vårdpersonalen innehöll även den öppna och slutna frågor som kategoriserades utefter teman. För 

att få tag på vårdpersonal att intervjua skickades en förfrågan samt informationsbrev ut via e-post till 

18 stycken verksamhetschefer på äldreboenden med inriktning på somatisk vård. Vi fick ett fåtal svar 

som alla avböjde till medverkan. När det stod klart att dessa utskick inte skulle genererade några 

intresserade respondenter skickades ytterligare 20 stycken förfrågningar ut.  

 Första intervjun genomfördes i ett av oss bokat grupprum på högskolan efter önskemål från 

respondenten. De två nästkommande intervjuerna var med respondenter vars önskemål var att 
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intervjuerna skulle genomföras på respektive arbetsplats, varpå intervjuerna genomfördes där. Den 

fjärde intervjun var med två respondenter då en av respondenterna kände sig lite nervös inför 

medverkan och gärna ville att intervjun skulle ske som ett gemensamt samtal. Även denna intervju 

skedde på arbetsplatsen efter respondenternas önskan. Den sista intervjun utfördes på respondentens 

arbetsplats i anslutning till ett avslutat arbetspass. 

 Alla intervjuerna pågick i cirka 45-60 minuter och spelades in med tillåtelse för att sedan 

transkriberas. Vi båda medverkade vid alla intervjuerna och ställde båda frågor. Arbetet med att 

transkribera delades upp lika mellan oss båda. 

 

4.6 Analysmetod 

Vanligtvis börjar analys av kvalitativ data med kodning. Arbetet med kodning kan med fördel påbörjas 

så snart som möjligt för att motverka att forskaren blir överväldigad med data i studiens slutskede. Till 

kodningen hör att läsa igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger och försöka hitta teman i 

respondenternas utsagor samt att göra detta med ett öppet sinne (Bryman, 2011). Vidare menar 

Bryman (2011) att forskaren med kritiska ögon bör granska koderna och försöka finna samband 

mellan dem samt att sedan relatera dem till vald teori. 

 Studiens empiri har analyserats med hjälp av fenomenografin. Patel & Davidson (2011) beskriver 

den fenomenografiska analysen av transkriberat material i fyra steg; steg ett och två innebär att 

forskaren läser igenom allt transkriberat material och bildar sig en helhetsuppfattning och sedan 

försöker hitta likheter och olikheter i respondenternas utsagor. De två sista stegen innebär att forskaren 

sedan kategoriserar materialet i olika kategorier för att sedan studera vilka olika strukturer i 

kategorierna som framträder. Patel & Davidson (2011) menar att den fenomenografiska analysen är en 

process då forskarens ambition är att läsa och sortera materialet tills tydliga mönster uppdagar sig. 

Fenomenografin utgår inte från en färdig teori utan mottot är snarare att generera en tillförlitlig lokal 

teori utifrån empirin som gäller en unik grupp eller situation (Patel & Davidson, 2011). 

 I kodningens första steg valde vi att läsa de transkriberade intervjuerna var och en för sig utan att 

lägga in tolkningar eller värderingar i materialet för att få en helhetssyn. Det andra steget bestod i att 

läsa transkriberingarna igen men med den skillnaden att vi antecknade återkommande resonemang, 

olikheter eller teman i de olika intervjuerna för att sedan diskutera våra individuella resultat 

tillsammans. Innehållet kategoriserades senare efter överenskomna teman som återfanns i materialet. 

  

4.7 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2011) har enats om fyra övergripande huvudkrav som gäller vid forskning inom 

humanistiska och samhällsvetenskapliga områden vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Etikprövningen vid 
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forskningsprojekt är ytterst strikt, men dessa etiska regler bör även noga beaktas vid uppsatsarbeten 

(Patel & Davidson, 2001).  

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att berörda parter i en undersökning skall informeras om undersökningens 

syfte samt informeras om att deras medverkan är frivillig. Om det finns risker för eventuella skador 

eller obehag så ska detta redovisas. Faktumet att de uppgifter som respondenterna lämnar inte kommer 

att användas i något annat syfte än för den forskning som ska bedrivas är också viktigt att understryka 

(Vetenskapsrådet, 2011). För att uppfylla informationskravet har vi först skickat ut ett 

informationsbrev till chefer eller föreståndare vid äldreboenden som sedan förmedlat informationen 

vidare till deras anställda. När vårdpersonal sedan kontaktat oss med intresse för medverkan skickade 

vi ut informationsbrevet till dem också. Brevet angav studiens syfte, förfrågan om medverkan och 

information om hur deras medverkan sedan kommer användas i studien. Vi informerade även om att 

deras medverkan var frivillig samt hur forskningens resultat skulle offentliggöras vid avslutad studie. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att samtycke alltid måste inhämtas då studiens deltagare kommer att ha en 

aktiv roll. Respondenterna ska ha rätt till att själva bestämma och avgöra om de vill medverka i 

studien eller inte. De ska också kunna avbryta sin medverkan närsomhelst utan att detta ska medföra 

problem eller påtryckningar från forskaren (Vetenskapsrådet, 2011). För att gardera oss om samtycke 

informerade vi om det i vårt informationsbrev men reste även frågan under intervjun. Vi tydliggjorde 

för respondenterna att medverkan i studien var frivillig och att det var möjligt att välja bort medverkan 

i ett senare skede om deras samtycke till medverkan skulle ändras under studiens gång. Alla 

respondenter i vår studie har därför lämnat sitt samtycke två gånger; först genom att svara på 

informationsbrevet att de vill medverka i studien men även vid själva intervjutillfället där vi frågat om 

samtycke igen. När en av intervjuerna skulle bokas in uppfattade vi det som att en av respondenterna 

var lite nervös. Respondenten mailade oss för att fråga om det var möjligt att få se intervjufrågorna i 

förväg och uttryckte en rädsla för att “säga fel”. Vi svarade på dennes oro genom att förklara 

samtyckeskravet igen och att det var fullt möjligt att avbryta sin medverkan, både innan intervju och 

efter. Respondenten ville dock fortfarande gärna delta i studien men hade en önskan om att få 

intervjuas tillsammans med en arbetskamrat vilket vi tog hänsyn till. 

 

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet pekar på de medverkandes rätt till anonymisering. Deltagarnas personuppgifter 

samt personlig information skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

informationen. När materialet sedan ska rapporteras ska detta ske på ett sätt som gör att utomstående 

inte kan identifiera de personer som varit delaktiga. Detta blir extra viktig när informationen anses 
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vara etisk känslig. Från forskarens sida måste det även finnas en medvetenhet om att även fast 

individernas namn inte nämns men datan är noggrant beskriven, så finns möjligheten att vissa läsare 

skulle kunna identifiera personerna i fråga. Denna medvetenhet blir extra viktig om forskningen berör 

utsatta grupper (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har i den här studien tagit konfidentialitetskravet i 

beaktande när vi hanterat vårt material samt berättat för samtliga deltagare att de skulle anonymiseras i 

vår färdiga studie. I studiens resultat figurerar våra respondenter därför under fingerade namn. För att 

försäkra oss om respondenternas anonymitet i den färdiga studien har vi valt att inte avslöja 

information som skulle kunna röja deras identitet, såsom: ålder, arbetsplats och djupare beskrivningar 

av personerna. Den information som presenteras om respondenterna är inte individfokuserad utan 

gruppen presenteras istället som en helhet. Därför höjs anonymiteten hos respondenterna även för 

varandra.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att det material som samlas in endast kommer att användas för 

forskningsändamålet. Uppgifter om enskilda personer får inte föras eller säljas vidare och användas i 

något annat sammanhang än det som finns överenskommet, alltså endast inom ramen för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2011). I dialogen med våra intervjuperson har vi varit öppna 

och ärliga med hur det insamlade materialet skulle användas. Intervjupersonerna har tillfrågats om och 

godkänt användandet av inspelning vid intervjuerna. Allt material som samlats in skall endast 

användas till det ändamål som vi angivit och förstöras efter godkänd uppsats. Detta för att materialet 

inte skall kunna användas till något annat i ett senare skede och att nyttjandekravet skall uppfyllas. 

 

4.8 Studiens tillförlitlighet 

När kvalitet i kvantitativ forskning diskuteras görs det med hjälp av begreppen reliabilitet och 

validitet. Dessa begrepp tillämpas även i kvalitativ forskning, men får då en annan innebörd. Att hålla 

god kvalitet i en kvalitativ studie handlar om att kunna beskriva forskningsprocessen; hur data har 

samlats in och sedan bearbetats samt vilka beslut som tagits under studiens gång (Patel & Davidson, 

2011). I denna studie diskuteras därför studiens tillförlitlighet utifrån begreppen reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet, vilka beskrivs nedan.   

 

Reliabilitet 

Reliabilitet betyder pålitlighet och kan delas upp i två delar; extern och intern reliabilitet. Med extern 

reliabilitet menas hur väl en studie kan upprepas, ett kriterium som i många fall är svårt att uppfylla i 

kvalitativ forskning. Det går inte att frysa en social miljö eller de premisser som gäller vid en 

inledande kvalitativ studie varför den inte blir replikerbar i ordets sanna betydelse (Bryman, 2011). 

Genom att tydligt redogöra för hur studien har genomförts underlättar vi för eventuella försök att 
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upprepa studien och stärker på så sätt den externa reliabiliteten i den mån det går. Vi har även valt att 

bifoga de intervjuguider som använts i mötet med vårdpersonal samt expert i form av bilagor. Detta 

möjliggör att andra forskare skulle kunna genomföra egna studier på samma sätt som denna studie 

genomförts. 

 Den interna reliabiliteten står för hur tolkningar av det som forskarna hör och ser skall utföras 

(Bryman, 2011). Genom att vi tillsammans utformat intervjuguider samt förutbestämt hur centrala 

begrepp, såsom sexualitet, skulle tolkas stärktes den interna reliabiliteten. Vi valde även att utföra alla 

intervjuerna tillsammans så att vi båda sett och upplevt samma situationer och inte bara läst 

transkriberingar av utförda intervjuer. När vi under studiens gång varit oense om tolkningar av empirin 

har vi diskuterat detta med varandra samt gått tillbaka till de inspelade intervjuerna för att lyssna 

igenom dem istället för att endast läsa igenom transkriberingarna som kan ha varit färgade av den 

person som gjort transkriberingen.  

 

Validitet 

Validitet betyder giltighet och kan även den delas upp i två delar; extern och intern validitet. Extern 

validitet handlar om hur väl studiens resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer eller 

förhållanden. Den externa validiteten utgör ofta ett problem för kvalitativa forskare då det ha en 

benägenhet att använda sig av ett begränsat urval (Bryman, 2011). 

 Den interna validiteten rör överenskommelsen mellan de observationer som forskaren gör och de 

teorier denne sedan utvecklar. Till skillnad från den externa validiteten tenderar den interna validiteten 

att istället bli en styrka i den kvalitativa studien (Bryman, 2011). För att öka den interna validiteten har 

vi i studien tydligt visat kopplingarna mellan det insamlade materialet och de teoretiska ramverk vi 

utgått ifrån, detta för att de slutsatser vi gör ska bli tydliga för läsaren. Vi har även innehaft en 

medvetenhet om att det kan ske tolkningar och värderingar i arbetet med transkribering av studiens 

intervjuer, och försökt varit så transparenta som möjligt. Det för att öka studiens giltighet ännu mer. 

 

Generaliserbarhet 

Som tidigare nämnt är generaliseringen av resultat ett återkommande problem inom kvalitativa studier. 

I kvalitativa studier används ofta ostrukturerade intervjuer med ett mindre antal personer inom en viss 

kontext vilket utgör ett problem då det inte blir möjligt att generalisera studiens resultat till andra 

kontexter (Bryman, 2011). Det finns dock de som menar att måttliga generaliseringar kan skapas 

utifrån resultatet av kvalitativa studier (Williams, 2000, refererat i Bryman, 2011).  

Då detta är en kvalitativ studie som innefattar endast ett fåtal respondenter så blir studiens resultat 

också svårt att generalisera. Dock kan den analys vi gjort i studien leda till en förståelse av det 

fenomen vi studerat; vårdpersonalens arbete med sexualfrågor. Denna förståelse skulle eventuellt gå 

att generalisera till liknande situationer eller kontexter.  
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4.9 Förförståelse 

När uppsatsens ämne valdes hade vi inga djupare förkunskaper inom ämnet. Vi har heller inte arbetat 

med äldre i någon utsträckning. För att få en bättre förståelse för vad sexualitet innebär tog vi kontakt 

med RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Vi är därför, i viss mån, färgade av deras syn och 

uppfattning om sexualitet. Detta finner vi inte som ett större problem då vi anser att RFSU är en 

legitim informationskälla gällande sexualitet. Vi har dock försökt att inte låta vår förförståelse påverka 

oss under arbetet med studien, utan har istället försökt att hålla ett öppet sinne i mötet med 

vårdpersonal och även vid analys av data. 

 

4.10 Metodkritisk diskussion 

I arbetet med studien har vi ofta funderat över vår egen förförståelse kring det aktuella ämnet för att 

kunna genomföra studien på ett så objektivs sätt som möjligt. Bryman (2011) menar att kvalitativa 

studier brukar kritiseras för att de är allt för subjektiva då resultatet av studierna ofta grundar sig på 

vad forskarna anser vara viktigt (Bryman, 2011). Vi har därför under hela forskningsprocessen försökt 

vara öppna inför och lokalisera våra egna värderingar och tankar för att inte låta dessa stå i vägen för 

eller styra studiens resultat. Empirin som finns i studiens resultat är inhämtad genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Detta var ett medvetet val då vi inte ville låsa våra intervjuer till en fast 

struktur utan ha möjligheten att fånga upp ämnen och ställa följdfrågor på det respondenterna 

berättade. Enligt Bryman (2011) öppnar detta också för att respondenterna tillåts utveckla sina svar 

och resonemang, vilket kan generera data som annars inte skulle kommit fram (Bryman, 2011). 

 Studiens urval av respondenter består endast av vårdpersonal, förutom en expertintervju. Detta är 

ett medvetet val som vi gjorde från början då vi ansåg att det skulle kunna vara ett känsligt ämne att ta 

upp med de äldre. Vårdpersonalen talar i studien mycket utifrån sin yrkesroll medan de äldre hade 

intervjuats som privatpersoner. Detta skulle kunna riskera att väcka obehag hos dessa respondenter 

och inte heller känts helt etiskt korrekt från vår sida som forskare. Det fanns också en större utmaning 

i att hitta respondenter som bor på äldreboenden. Därför valde vi att endast intervjua vårdpersonal om 

deras uppfattningar, och inte de äldres.  

 I utformandet av vår intervjuguide har vi funderat mycket kring vilka frågor som skulle ställas och 

hur dessa frågor kunde ge svar på vårt syfte med studien. Vi har under denna process fått ifrågasätta 

oss själva, då det är lätt att ställa frågor om saker som vi är nyfikna på men som inte är direkt relevant 

för studien. Att inte ställa ledande frågor, utan frågor som öppnar för ett berättande och beskrivande 

svar från respondenten är en medvetenhet som varit viktig att uppmärksamma för oss.  

 Antalet respondenter i studiens resultat blev inte så många som vi från början önskade men vi anser 

att det är tillräckligt många för att kunna dra slutsatser utifrån den insamlade och bearbetade datan. Det 

hade självklart varit bra att ha fler respondenter för att få kunna göra en större generalisering men då 

undersökningen skulle ske under en begränsad tid, samt att det var svårt att få tag i respondenter så 
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hade något annat inte varit möjligt. Vi gjorde ett medvetet val att inte beskriva eller definiera 

begreppet sexualitet för våra respondenter innan intervjuerna. Detta för att få fram deras egen bild och 

kunskap kring ämnet, utan påverkan från oss. Om vi definierat begreppet på förhand hade svaren 

antagligen sett annorlunda ut, men de hade också dolt vad som var deras egen kunskap eller icke-

kunskap om ämnet, då vi redan hade förklarat det för dem. Därför ansåg vi att det låg ett värde i att 

inte definiera begreppet innan intervjuerna. 

 

4.11 Presentation av respondenter 

Studiens respondenter är Rakel, Zara, Linnéa, Anna, Eva och Magda. Respondenterna är alla 

anställda som vårdpersonal vid olika äldreboenden i Stockholm med omnejd. Somliga av 

respondenterna är undersköterskor, andra sjuksköterskor. De har arbetat vid den aktuella arbetsplatsen 

i ett till sju år, men vissa av respondenterna har arbetslivserfarenheter som sträcker sig längre än så. 

Som respondent i studien finns även Kim som har mångårig erfarenhet av studiens forskningsområde, 

hen omnämns i studien som expert på äldres sexualitet. 
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5. Resultat 

Här redovisas resultaten från samtliga intervjuer. Intervjuerna är anonyma och därför är 

respondenternas namn i studien är fingerade. En kortare beskrivning av respondenterna återfinns i 

slutet av metodkapitlet.  

 

5.1 Synen på sexualitet 

I våra intervjuer ber vi respondenterna, utifrån sin yrkesroll, beskriva hur de tänker kring äldres 

sexualitet. Rakel menar att sexualiteten är en del av en person och att den inte kan försvinna bara för 

att en person blir äldre. Även Magda menar att känslorna finns kvar men att äldre personers fysik kan 

begränsa möjligheterna till sexuella uttryck, vilket hon tror kan leda till att de inre känslorna också 

avtar. Eva svarar avvaktande att känslor kanske kan finnas kvar men slår fast att sexualiteten är något 

som avtar hos äldre, inte för alla – men för många.  

 Precis som Magda så anser Eva att det fysiska hindrar de äldre från att utöva sin sexualitet och i 

och med det tappar de lusten mer och mer, för att sedan inte känna några sexuella behov alls. När 

Linnéa redogör för sin syn på de äldres sexualitet drar hon en parallell till sina egna föräldrar och 

menar att det inte är något man vill tänka på, att det är icke-existerande. Anna ser dock positivt på 

äldre och sexualitet; hon anser att det bara är kul och hälsosamt om äldre fortsätter att leva som de 

gjort innan flytt till äldreboende.  

  

Tyvärr är det väl så att man tänker att har man passerat en viss ålder så har man även passerat ett “bäst 

före”-datum för sex eller nått? Jag skäms ju att säga det men det är inget jag har reflekterat över. 

(Linnéa) 

  

I vår pilotintervju med Kim talade vi kring samhällets syn på äldre och dess sexualitet. Kim skrattar 

till när vi nämner temat och svarar att samhällets syn på äldres sexualitet är obefintlig. Dels, menar 

hen, finns det inga röster för de äldre som driver frågan framåt och inte heller någon problematisering 

kring äldres sexualitet. Kim berättar att yngre har svårt att tänka sig äldre i sexuella situationer, det 

synsättet lyfter även Linnéa i exemplet med hennes föräldrars sexualitet. Kim utvecklar resonemanget 

och menar att yngre personer kan anse att äldre är äckliga och att deras sexualitet blir osannolik då de 

äldres utseende inte stämmer överens med det samhället ser som attraktivt och sexuellt. 

 

Sexig eller söt 

I intervjuerna med vårdpersonalen beskrivs de äldre ofta som söta eller gulliga. Linnéa berättar att det 

finns ett äldre par på hennes avdelning som hon benämner som gulliga “love birds”; dem håller 

handen och är hela avdelningens ögonstenar. Likaså nämner Anna ett “gulligt kärlekspar” som även de 

håller handen och är, som hon säger, mysiga utåt. På Rakel och Zaras arbetsplats finns det två äldre 
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par som även dem beskrivs som söta. Men det är inte bara par som beskrivs på det här sättet; äldre 

som tar hand om sitt yttre genom att vara noga med exempelvis slips eller att fixa håret benämns också 

som söta eller gulliga.  

  

Ni kan tänka er när tanterna piffar till sig. Ja, de är ju så söta vissa. Bara de ska gå ut, vi har ju hemköp 

som ligger lite längre bort här på gatan, bara de ska gå dit. Det piffas till och det ska matchas med en 

scarf och lilla hatten. Och gärna ett par handskar som går i samma kulör. De är ju jättesöta! Man blir 

såhär: “ååååååh”. Vi är hemma om 5 min igen men okej. Det är härligt alltså å titta på dom. (Rakel) 

  

Kim menar att det finns en föreställning om att äldre personer ska vara gulliga, skötsamma och snälla. 

Trots att vårdpersonal ofta är hur välmenande som helst så kan det ändå vara så att de inte accepterar 

de äldre för vad de är; människor precis som alla andra. 

  

5.2 Vi vill inte prata om det – och det vill inte dom heller 

Magda menar att äldre gärna undviker att samtala kring ämnen som rör sexualitet då det anses vara för 

privat. När Magda utvecklar resonemanget berättar hon att även hon anser att sexualitet är för privat 

att diskutera med de äldre, om hon kan så undviker hon gärna ämnet. Eva berättar att de har funnits 

äldre som pratat mycket om sexualitet på arbetsplatsen men att hon då bytt ämne, hon anser att det är 

för privat och vill inte “beblanda sig” med det. Magda berättar att hon har ett undvikande 

förhållningssätt när det kommer till sexualitet, vilket genererar färre eller inga frågor alls från de äldre. 

Eva fyller i att de inte vet hur de ska hantera frågor och att de inte riktigt orkar det heller. 

 Rakel uppfattar att det finns ett intresse från de äldres sida att prata om kärlek – men inte sexualitet. 

Hon menar att det kan röra sig om en generationsfråga, att dagens äldre inte pratar om sex. Zara håller 

med men nämner också att de äldre skäms för att prata om sexualitet vilket hon anser att personalen 

också gör. “Vi vill inte att det ämnet ska öppnas. De vill inte prata om det, vi vill inte heller” (Zara). 

 

Linnéa håller inte med Zara när hon säger att äldre inte vill prata om sexualitet utan berättar att vissa 

äldre absolut signalerar att de vill prata om sex. Hon berättar en anekdot om en kvinna som hon skulle 

hjälpa i duschen som under tvättillfället sätter upp ena benet på en duschpall, tar tag i sitt könshår och 

frågar om det kanske finns någon rakhyvel till övers. Linnéa blev lite chockad över frågan och förstod 

först inte vad kvinnan skulle med hyveln till. Vidare berättar Linnéa att den äldre kvinnan givit henne 

och den andra vårdpersonalen flera chanser att öppna upp för samtal kring ämnet men att hon ansett att 

det är lite för privat. 

 

Det är skitsvårt! För det är liksom privat och det nästan mer privat än politik. Och sen just också, 

kanske, att den här generationen.. de har hållit det så privat att dom inte heller kräver att det är 
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någonting som skall tas upp, tas hand om eller öppnas eller åtgärdas? Dom har kanske bara accepterat 

att ”jaha, nu var den här delen av livet slut”.  (Linnéa) 

 

Även Magda har varit med om situationer där hon blivit lite perplex, bland annat då en äldre kvinna på 

boendet visat henne en present hon fått av en anhörig. Magda berättar att hon trodde att det var en 

penna av något slag. När kvinnan sa åt henne att trycka på en knapp så började “pennan” vibrera. 

Magda menar att hon inte förstod vad det var, alls, utan den äldre kvinnan fick förklara att det var en 

sexleksak. Magda skrattar och säger sen att de äldre sköter ju det där själva, kanske på natten, och att 

det inte är något hon vill prata med dem om. 

 

Vem ska prata om det? 

Under intervjuerna frågade vi respondenterna om vem de äldre bör ta kontakt med om de faktiskt 

skulle ha frågor kring sexualitet och vilka förutsättningar det finns för äldre att våga ta en sådan 

kontakt. Linnéa, som är undersköterska, säger att om hon skulle får frågor kring sexualitet skulle hon 

vända sig till boendets sjuksyster. Hon beskriver att hon känner en osäkerhet kring vad som är etiskt 

korrekt att prata och ge råd om och menar att det lätt kan bli fel, att samtalet redan befinner sig på en 

fin linje mellan vad som är rätt och fel. Hon beskriver en rädsla att säga fel saker och vill gardera sig 

med en sjuksköterskekontakt innan. “Visst, vill dom rulla håret eller vill dom måla naglarna eller vill 

dom åka till skansen, ja – det kan vi uppfylla! Men övriga, liksom grejer, det är inte riktigt upp till 

oss” (Linnéa). 

 

Anna ser ingen skillnad på frågor om medicin, sjukdomstillstånd eller sexualitet och menar att det 

känns som vilken fråga som helst. Anna utvecklar sitt resonemang och berättar att hon anser att 

sexualitet är något naturligt, det är människans del i livet. Anna är öppen inför att hon eventuellt inte 

kan svaret på alla frågor eller stötta på rätt sätt men att hon då skulle ta reda på information och delge 

den undrande äldre.  

  

Jag tycker att de ska vända sig till den de känner sig mest bekväm med. Eftersom vi har så pass mycket 

olika personal så har de ju då många personer som de skaffar en slags vänskapsrelation till.. så jag 

tycker inte att det är till någon speciell yrkeskategori utan den de mår bra med och känner att de har en 

bra kommunikation med. (Anna) 

  

Rakel menar att eftersom det inte finns någon sexrådgivare på boendet så blir det rätt logiskt att de 

äldre vänder sig till sin kontaktperson som är någon i vårdpersonalen. Kontaktpersonen är någon de 

äldre har en lite närmare relation till och någon som personalen ska ha lite extra koll på. Zara berättar 

också att det är kontaktpersonen som är den som får svara om frågor dyker upp från de äldre, men 

fortsätter med att poängtera att de aldrig frågar någonting om sexualitet. Magda svarar snabbt att 
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frågor kring sexualitet bör besvaras av en kurator, vi frågar om det finns sådana möjligheter på deras 

boende, Magda svarar nej och ställer sig samtidigt frågande till hur en samtalskontakt skulle hjälpa. 

Eva berättar att de inte har någon kurator på boendet men att den äldre kan ta kontakt med en läkare 

som sedan skulle kunna remittera vidare till en kurator. 

  

5.3 Skuld och skam 

Zara menar att personalen känner skam inför att prata om ämnet och att de äldre också gör det. Det är 

också därför de inte vill att ämnet ska komma upp. Magda håller med och menar att skammen är en 

generationsfråga. Eva tror att det kanske kommer bli lite mer öppet när nästkommande generation 

äldre då de har fått sexualundervisning i skolan på ett annat sätt eller varit utsatta för ett större 

informationsflöde när det kommer till sexualitet, Magda är dock osäker inför en sådan förändring i 

attityden hos de äldre.  

 Rakel och Zara diskuterar skam tillsammans under intervjun. De berättar om en situation där de 

upplever att de äldre känner skam kopplat till sexualitet. Rakel beskriver att de kan bli en intim 

situation när personalen hjälper till att tvätta de äldre och menar att det är naturligt att det kan bli en 

viss sexuell känsla för de äldre. Zara fyller i och menar att trots att de äldre känner att det är en skön 

stund så känner de skuld och ursäktar sig. Rakel berättar att de inte brukar göra en grej av det, de kan 

inte rå för om de får stånd eller liknande – det är bara att låtsas som att det regnar. 

 

Äldre människor är sina egna fiender, dom själva kan skämmas för sin sexualitet och sen är det så, 

ursäkta men jag blir lite upprörd, så här är det: när man blir äldre.. när man är yngre är det lättare, tror 

jag, när man blir äldre är det så att man behöver annan stimulans, man behöver en påtaglighet i 

sexualiteten.. i själva kanske onanin – runkandet, och man behöver liksom påtagliga bilder av vad man 

kan göra när det inte funkar som förut. (Kim) 

 

Kim berättar om hur många kvinnor i den generationen som är äldre nu trodde att det var mannen som 

hade ansvar för det gemensamma sexuallivet, de vågade aldrig själva vara handgripliga och gick 

därför miste om sig egen orgasm. Men nu, när de är 60-70 år, så menar Kim att de kanske vågar 

utforska sig själva och sedan upplever sina första orgasmer. Kim anser att det är viktigt att göra 

sexuella frågor pratbara. Hen menar att det finns en tystnad kring dessa frågor och att det kan vara 

jättejobbigt. Det är tabu. 

 

5.4 Bo på äldreboende 

Vi bad respondenterna beskriva hur de äldre bor på de olika boendena, alla gav liknande utsagor; de 

äldre bor i ett eget rum som fungerar som en egen lägenhet. På några av boendena har de äldre ett eget 

pentry, på andra inte. Anna berättar att de äldre på hennes arbetsplats i första hand ska får ett eget rum 

men att det i vissa fall blir aktuellt att bo som “del i dubbelrum”. Hon lägger dock till att det finns 
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möjligheter att göra en intern flytt, senare, om det skulle vara så att man är missnöjd med upplägget. 

Alla respondenter nämner att det finns enstaka dubbelrum på boendet där man skulle kunna bo 

tillsammans med sin partner men att inte är så vanligt. Eva berättar att de har ett dubbelrum på hennes 

avdelning men att de gifta paret dom har inte önskade att bo ihop – så nu bor två andra där som “del i 

dubbelrum”. Inga av äldreboendena har några besökstider men Annas arbetsplats har vissa riktlinjer, 

exempelvis att besökare inte kommer mitt under middagstid för att undvika stök för de boende. På 

Linnéas arbetsplats är det öppet i entrén vanliga kontorstider och efter det behövs passerkort för att ta 

sig in, varje boende har ett passerkort att ge till en anhörig vilket ger dem tillträde till boendet även 

efter kontorstid. Passerkorten ger dock inte inträde till de äldres rum utan endast till avdelningen.  

 

De får komma när de vill. Det är öppet här dygnet runt så vill du komma på natten så då gör du det. Det 

finns inga bestämmelser. Men inte inne hos de boende men vi har ju, man kan ju hyra en 

övernattningslägenhet va? (Rakel) 

  

Bakom stängda dörrar 

Anna tycker att det finns möjligheter för de äldre att vårda en relation då de flesta bor i enkelrum där 

man också kan stänga om sig. Hon menar att vad de äldre gör bakom stängda dörrar har personalen 

inte med att göra vilket ger de äldre en chans till privat samliv med sin eventuella partner. Magda 

berättar att en av deras boende har en partner som kommer på besök så gott som dagligen och att 

personalen väljer att inte störa dem när de stängt dörren.  

  

Vi säger alltid att ni får ringa när ni vill ha någonting för att vi inte vill gå dit och störa dem. De vill vi 

inte. De ska vara tillsammans i fred. Den hjälpen de vill ha då kan de bara trycka eller vi knackar på 

dörren så de är förberedda att vi kommer in. (Magda) 

  

Eva menar att de har ett liknande tänk på hennes arbetsplats; de går inte in och stör om någon har 

stängt dörren. Hon flikar dock in att en stängd dörr inte behöver betyda att något sexuellt försiggår, 

ibland vill de äldre bara få vara ifred lite – känna sig lite fria. Kims upplevelse är att trots stängda 

dörrar så finns sällan möjligheten att låsa om sig, personalen kan alltid gå in och ut ur rummet. Miljön 

blir inte bara kontrollerande utan även rätt dyster. 

 Rakel berättar att det finns ett par som har träffats på hennes arbetsplats och att de antingen sover 

över hos honom på boendet eller hos henne på seniorboendet en trappa upp. Rakel är övertygad om att 

de mycket väl kan ha ett sexliv vilket förvånar Zara som intervjuas samtidigt. Rakel utvecklar sitt 

resonemang till att de kanske inte är lika sexuellt aktiva som ett nyförälskat ungt par men att det ändå 

är aktiva. 

 Linnéa berättar att det är fritt fram för anhöriga att sova över, men då får dom lösa den situationen 

själva. Hon säger att boendet inte gör några speciella anpassningar men att det har funnits anhöriga 
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som exempelvis lagt in en bäddsoffa i en boendes rum för att underlätta vid besök och övernattningar. 

Linnéa berättar att de äldre ibland hälsar på hos varandra och att hon då frågar om de vill ha dörren 

öppen eller stängd. Hon tror dock inte att förutsättningarna för någon sexuell aktivitet är så bra inne på 

rummen och förklarar att förutom enkelsängar så finns det golvlarm och möbler – samt att de äldre 

knappast är så flexibla. 

 Magda minns att de på hennes tidigare arbetsplats satte ihop två enkelsängar så att två äldre kunde 

få sova tillsammans i en dubbelsäng. Hon menar att den möjligheten ändå finns, om någon äldre skulle 

vilja ha det så. 

 Rakel och Zara är båda överens om att de aldrig skulle gå in och störa om en boende hade sin 

partner där inne. Rakel förklarar att hon är väldigt mån om att de boende som har förhållanden ska få 

privat tid att vårda sin relation. När det rör det sexuella tror Rakel däremot att det kanske är lättare att 

koppla av på hemmaplan under förutsättningen att den ena partnern fortfarande bor hemma. Hon tror 

att det kan bli svårt att upprätthålla en sexuell relation om en part är boende på äldreboende men att 

samhörigheten trots detta finns kvar. 

  

Jag tror att det kan räcka för många, det här med att kanske bara lägger sig tillsammans i sängen. Ja och 

krama varandra och liksom bara att man finns nära. Jag tror att det kan vara. Och jag menar, händer det 

någonting sen så händer det så att. Men aldrig att vi skulle rusa in utan har de anhöriga här så får de ta 

kontakt med oss om det är så att de behöver någon hjälp. (Rakel) 

 

Eva berättar att hon sett äldre på boendet hålla handen i de allmänna utrymmena för att sedan smyga in 

på någons rum och stänga dörren, hon tänker att det kanske finns lite “vibrationer” där ändå. Hon 

lägger till att de inte vet vad som händer bakom stängda dörrar men menar att eftersom de båda sitter i 

rullstol så rör det sig säkert mer om platonisk kärlek.  

  

5.5 Kunskap och kompetens 

Av de tillfrågade respondenterna är det endast Zara och Rakel som säger att äldre och sexualitet fanns 

med som en del i deras utbildning. Rakel menar att det som egentligen sades om äldres sexualitet på 

utbildningen är att vårdpersonal inte har rätt att hindra den. Eva berättar att hon inte kan minnas att det 

talades något om äldres sexualitet under hennes utbildning och påstår även att det kanske är ett lite 

bortglömt ämne inom vården överlag. Hon tycker att det är svårt att veta hur frågor om äldres 

sexualitet ska hanteras. I Linnéas utbildning togs ämnet äldrevård upp men det involverade inte 

sexuell hälsa. Hon vill minnas att det kanske diskuterades sexualitet i form av hur sexuella 

trakasserier, om det skulle uppstå, bör behandlas. Kim säger att sexualitet behöver diskuteras bland 

vårdpersonalen och menar att människor går runt med så mycket föreställningar om saker och ting 

vilket hindrar eller gör att personalen tycker att det blir jobbigt att prata om frågor som rör sexualitet. 

Resultatet blir kanske istället ett undvikande. 
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Riktlinjer 

Linnéa efterfrågar riktlinjer när det kommer till hur vårdpersonal skall bemöta ämnen som rör 

sexualitet och menar att det borde ju finnas på hennes boende då det ingår i en stor privat vårdkoncern, 

men själv har hon inte sett några. Varken Eva eller Magda har hört något om några riktlinjer på deras 

arbetsplats. Eva menar att det inte riktigt har funnits något behov av riktlinjer. Rakel berättar att de inte 

heller har några riktlinjer i hur de ska bemöta sexuella uttryck men att det har funnits situationer där de 

i arbetsgruppen diskuterat vilket bemötande de ska ge. Ibland, menar Rakel, att de ställs inför etiska 

dilemman – ska de hindra ett sexuellt uttryck och underlätta för personalen eller låta den äldre vara 

och inte ingripa. Det kan exempelvis röra sig om en äldre man som dragit av sin blöja lite för att kunna 

onanera vilket lämnar sängen våt på morgonen då även urin hamnat där under natten. Många äldre är 

otympliga så att byta lakan varje morgon blir ett “merjobb” för personalen. Det diskuterades huruvida 

personalen skulle sätta blöjan bak och fram för att försvåra mannens möjligheter till onani, då detta var 

orsaken till att sängen blev våt. I slutändan kom personalgruppen ändå fram till att det stred mot den 

äldres självbestämmande varpå ingen åtgärd gjordes.  

 

Individen avgör 

Som Linnéa nämnde tidigare så kan det finnas en osäkerhet kring hur man ska svara på frågor som rör 

sexualitet, i Linnéas fall berättade hon att hon skulle prata med en sjuksköterska om råd. Senare under 

intervjun kommer det fram att Linnéa inte sökte råd hos sjuksköterska utifrån hennes yrkesroll utan för 

att hon anser att sjuksköterskan som individ var påläst. Linnéa medger att hon ändå skulle gå till 

samma person – vilken yrkestitel hon ändå hade haft.  

 Rakel berättar att hon har två döttrar i tjugoårsåldern och menar att “då finns det inget som är 

skämmigt”, hon anser sig ha rätt lätt för att prata om sexualitet. Zara håller med om att hon skulle 

svara om någon äldre skulle fråga, men inflikar att “men det gör dem inte”. Dock menar Zara att det är 

viktigt att de äldre har den möjligheten, att få berätta och prata. Rakel säger att bemötandet nog har 

med hur man är som människa. 

Linnéa nämner att i hennes yrkesroll finns det många människor från olika kulturer 

representerade vilket också medför många olika åsikter och förhållningssätt till sexualitet. Svaren och 

bemötandet av ämnet blir därför ännu mer beroende av vem det är som jobbar. Detta anser hon vara 

lite fel då ens kulturella övertygelser inte ska styra över det arbete som utförs. Vårdtagaren ska få 

samma vård på samma grunder oavsett vem som ger vården. Det Linnéa uttrycker får medhåll från 

Kim som menar att vårdpersonal kan vara hur välmenande som helst, snälla och hyggliga individer, 

men att det blir fel som de låter sina egna kulturella övertygelser styra hur man bemöter sexualitet. 

Hen menar att det först och främst bör tas upp inom utbildningar som rör människobehandlande yrken, 

i första hand sjuksköterskeprogrammet. Det har visat sig att det finns ett intresse från enskilda att 

vidareutbilda sig inom ämnet men Kim anser att det måste ske under mer ordnade former då 
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intresseorganisationer såsom RFSU inte kan bära hela ansvaret själva. 

 Zara tycker att vårdpersonal måste lära sig att lämna sina egna problem hemma, på jobbet är det 

jobb och sen när arbetspasset slutar kan man oroa sig över sina egna grejer. I slutändan handlar det om 

att på arbetsplatsen är hon där för de äldres skull för att hjälpa till med det dem känner att de behöver 

hjälp med. Rakel nickar och säger att hon håller med, personalen bör anpassa sig efter de äldre och 

deras behov. 

 

Att göra det pratbart 

Under samtalet med Kim framgår det att RFSU har startat en telefonlinje för äldre som vill ha 

sexualrådgivning, Kim menar att det finns ett behov. Äldre män ofta har funderingar kring erektion 

medan äldre kvinnor kan vilja ha information som rör sitt kön. Penetrerande sex kan bli svårt menar 

Kim, det handlar dels om en skörhet i slidan hos äldre kvinnor men också om mannens eventuellt 

svagare erektioner. Kim öppnar upp för möjligheten till onani, att det kan vara en ny väg i det 

sexuella, både med partner och utan. Men det handlar om att göra det pratbart säger Kim, det är 

huvudvägen in i sexet. Hen menar att äldre säkert vill prata, men man möts av en tystnad och det kan 

vara jättejobbigt. 

 Rakel tycker att det skulle vara kul om RFSU eller en pensionärsförening kom och pratade med de 

äldre, kanske om de kunde hålla en workshop eller föredrag. Hon tror att det kan vara bra om andra 

äldre pratar, men kanske lite yngre än de som är boende på hennes arbetsplats. Zara flikar in att man 

kanske kunde göra två grupper, att kvinnorna kanske har lättare att öppna upp sig om de får prata med 

en kvinna och vice versa för männen. Rakel berättar att hon är kontaktperson för två män på 

avdelningen. Hon har försökt vara tydlig med att inget är tabu, allt är pratbart, och att dem kan fråga 

henne vad som helst. Hon är inte orolig för att inte kunna svara “rätt” utan menar att då tar hon reda på 

det eller försöker hitta någon som kan hjälpa till. 

 

5.6 När pratar man om sex – och hur? 

Anna berättar att äldres sexualitet egentligen inte är något som diskuteras på arbetsplatsen, inte ens 

bland personalen. De få tillfällen äldres sexualitet diskuteras rör det sig alltid om ett oönskat sexuellt 

beteende, exempelvis någon dement som kanske sagt något sexuellt, och hur det ska hanteras. Sådant 

diskuteras alltid i arbetsgruppen, menar Anna, då dem strävar efter att ha samma bemötande. Både Eva 

och Magda berättar att de inte har något forum på deras arbetsplatser där de tar upp sexualitet som 

ämne. 

 Linnéa berättar att det ibland kommer små inviter från äldre män, allt från att de vill att hon ska 

hoppa ner i sängen med dem till en hand som kanske vandrar lite väl långt ner vid ryggslutet. Linnéa 

brukar skämta bort sådana händelser, men det händer att hon även pratar med någon kollega om det är 

något som känts jobbigt. Dock sker det på individnivå, inte under några organiserade former. Rakel 
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konstaterar kort och gott att de inte pratar så mycket om sex på hennes arbetsplats. 

 

5.7 Skapa relationer 

Anna berättar att endast en liten del av hennes arbetsdag går åt till att prata med de äldre, oftast pratar 

hon mest med anhöriga tycker hon. Anna menar att hon såklart pratar med de äldre om hon 

exempelvis gör en omläggning eller om hon kommer dit med doktorn men att den största stöttningen 

kanske är till just anhöriga. Eva berättar att hon gärna skulle ha mer social kontakt med de äldre men 

att det ibland inte hinns med, hon påpekar att personalstyrkan inom vården ofta är “slimmad”. Magda 

berättar att hon försöker integrera social kontakt i de arbetsuppgifter hon har, exempelvis brukar hon 

småprata under tiden hon ger omvårdnad så de äldre känner sig trygga. Hon tycker att det är viktigt att 

förmedla att hon inte bara går in, gör sitt jobb och sen går ut från rummet. Det handlar om att vara en 

medmänniska, att visa lite omtänksamhet menar hon. 

 Kim menar att det kan finnas en strukturell problematik på många äldreboenden. Tiderna inom 

äldrevården planeras minutiöst och det lämnar få tillfällen för små pauser under dagen där de äldre kan 

föra mer privata samtal. Hen lyfter även att det är viktigt att samtala i grupp också. 

 

Och jag, ja där vet inte jag hur man ska gå där utan det måste ju vara någon koppling mellan personer 

som jag och personer i äldrevården som diskuterar tillsammans hur man ska få den och den grejen att 

funka och hur man ska kunna ta upp den och den frågan. (Kim) 

  

Linnéa upplever att största delen av hennes arbete består av social kontakter med de äldre, hon menar 

att vårdpersonalen på sätt och vis blir de äldres vänner. Hon berättar att när hon arbetar helg kommer 

ibland hennes familj och hälsar på och de äldre frågar ofta hur det är med hennes man eller barn. 

Linnéa berättar att hon alltid pratar med de äldre när hon är i deras rum för att bädda eller hjälpa till 

med påklädning. Rakel och Zara berättar att de sällan upplever någon stress på arbetsplatsen, det finns 

tid till både sociala kontakter och aktiviteter. Men de berättar också att de äldre på deras boende är lite 

trötta av sig, inte så värst sociala. Rakel tror sig ha en förklaring och menar att de kanske har varit 

sociala i hela sina liv och nu kan dom äntligen få ta det lite lugnt. Ofta vill de äldre fika på sina rum i 

ensamhet, men när de väl kommer ut i de gemensamma rummen blir det genast lite trevligare och 

socialare stämning. Rakel är dock noga med att påpeka att personalen alltid kommer när de äldre 

larmar – vare sig det rör sig om en fråga eller att en kudde behöver puffas. Att personalen alltid finns 

där, trots att de äldre vill vara lite själva, upplever Rakel är en trygghet för de äldre. 

 

5.8 Nästkommande generation 

Kim menar att nästkommande generation äldre kommer ställa mycket högre krav än dagens 

generation. Hen tror att dessa krav framförallt kommer att handla om information och upplysning – 

men även krav på redskap! Kim nämner porr och erkänner att det är kontroversiellt, hos många väcker 
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det spärrar, men det kan också öppna nya vägar in i sexualiteten. Kim berättar om en äldre kvinna i 

som deltagit i en workshop, hon tyckte att porr var förskräckligt. Men så hade hon kollat på det och 

sedan erkänt att trots att det var lite läskigt så hade hon blivit kåt. Kim berättar att kvinnan upptäckt en 

ny sida hos sig själv, kanske till och med fick ett nytt sexliv på köpet? Hen menar att bildens betydelse 

inte ska underskattas samt att om det är någon gång en människa ska få vara fri och välja nya saker så 

måste det väl vara som äldre. 

 

Men, iallafall, om man då kollar porr eller om man har massageapparat eller om man liksom har.. så.. 

vill ha sin egen sexualitet så att säga, vill onanera, kan det då vara svårt inom äldrevården där man hela 

tiden tänker bort sexualiteten. (Kim) 

 

Rakel berättar att hon kommer ställa enorma krav den dagen hon själv eventuellt flyttar in till ett 

äldreboende. Hon menar att hennes egen generation är väldigt bekväma av sig och skämtar om att hon 

till och med kan bli irriterad på sig själv. Zara tror också nästkommande generation kommer ställa 

högre krav och menar att den generationen de arbetar med nu är så tacksamma – de ställer inga krav 

alls. Både Rakel och Zara ställer sig frågande till om vården är redo för den kommande generationen 

äldre, de kan båda två oroa sig över nedskärningar och berättelser från hemtjänsten om bortglömda 

äldre. 

  

Men jag tror att vår generation, om vi hamnade på ett äldreboende, kanske skulle prata mer om det. 

Kanske liksom “tänker att Sven därborta i 107:an inte är så pjåkig!” Du vet lite så? Jag kan tänka mig 

att det kan bli så i framtiden. Det tror jag, men inte just nu. Inte den här generationen. Nej. Från 20-talet 

och uppåt så nej. (Rakel) 
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6. Analys 

Studiens resultat kommer nedan att analyseras med hjälp av Pierre Bourdieus teori om fält och doxa. 

Vi kommer först lyfta fram vilka tankar och åsikter som kan ingå i den rådande doxan som finns på 

fältet. Vi har plockat fram ett antal teman som speglar kollektiva åsikter och tankar hos våra 

respondenter. Dessa tankar kan ses, likt doxa, som underförstådda regler eller gemensamma sanningar 

på fältet. Därefter sätts doxan in i studiens kontext. 

  

Sexualitet är samlag 

På frågor gällande sexualitet svarar respondenterna ofta i termer som rör samlag. Det framgår från 

resultatet att respondenterna har svårt att skilja begreppet sexualitet från exempelvis penetrerande sex. 

Respondenterna berättar dock att de äldre håller handen, pussas, gör sig fina om de ska iväg 

någonstans samt umgås tillsammans bakom stängda dörrar. När de äldre gör dessa handlingar beskrivs 

de som söta eller gulliga av vårdpersonalen. Det blir tydligt att vårdpersonalen inte vet att sexualitet 

kan ta sig till uttryck på flera sätt än genom samlag. Den gemensamma bilden, blir att vårdpersonalen 

ser de äldres sexuella uttryck, men kategoriserar dem inte som en del av deras sexualitet.  

 

Det pratas inte om sexualitet 

Studiens empiri visar att äldres sexualitet inte är ett ämne som diskuteras på boendena. Några av 

respondenterna berättar att det inte finns något naturligt forum för sådana diskussioner, men 

ifrågasätter även om behovet ens finns där. De gånger som sexualitet diskuteras är det i form av 

oönskade sexuella uttryck som leder till en obekväm arbetssituation för vårdpersonalen, sådana 

situationer skall hanteras med samma förhållningssätt. En respondent berättar att hon brukar prata med 

en kollega om hon behöver ventilera, men att det inte sker under ordnade former. Den rådande doxan 

är alltså att det inte finns ett behov av att diskutera sexualitet om det inte rör sig om ett sexuellt 

beteende som blir jobbigt för vårdpersonalen. 

 

Äldre är gulliga 

Studiens resultat visar att respondenterna benämner de äldre, som är i en relation, som gulliga eller 

söta. Det framkommer beskrivningar dels om hur söta de äldre är tillsammans men också om hur 

gulligt det är när de bryr sig om saker som att handskarna ska matcha hatten – trots att de endast ska 

ner till affären. Empirin visar att detta är sättet som äldre beskrivs av vårdpersonalen. En av studiens 

respondenter berättar dock om ett par som inte beskrivs enligt rådande doxa, istället beskrivs det som 

ett sexuellt aktivt par. 
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Sexualitet är privat 

I studiens empiri ger övervägande av respondenterna uttryck för att sexualitet är något som är privat. 

Även fast de äldre ibland ger uttryck för att de vill prata om det så finns det en gemensam tanke om att 

det är något privat som sker bakom stängda dörrar. Därför undviker också vårdpersonalen att röra vid 

ämnet. En gemensam tanke från flera respondenter är också att om de äldre utövar sin sexualitet så är 

det något som sker på natten och att det är något som vårdpersonalen inte har med att göra det vill säga 

en privat angelägenhet. Det finns dock tankar om sexualitet som något naturligt, men fortfarande något 

som är privat. Då många av respondenterna nämner att sexualitet är just en privat sak så kan vi tolka 

det som en gemensam uppfattning eller tanke. Alltså en uppfattning eller tanke som råder på fältet och 

inte bara för de enskilda personerna.  

 Vidare så lyfts det fram att när de äldre stänger dörren om sig så är de inne i sin privata sfär och då 

stör inte personalen utan låter de äldre vara, det påpekas dock en tveksamhet till att det skulle kunna 

hända något, vad vårdpersonalen anser som sexuellt, innanför dessa dörrar.  

  

Dagens generation äldre 

Flera av studiens respondenter menar att den generation som nu är äldre och bor på de olika boendena 

känner skam kring att prata om sexualitet. Att de växt upp i en tid där sexualiteten varit något 

tabubelagt och skamligt, vilket gör att de skäms att tala om det. Samtidigt uttalar också många av 

respondenterna att nästkommande generationer kommer att tala mer om sexualitet och ställa högre 

krav på information, medan den generation av äldre som finns nu känner skam över ämnet. 

Riktlinjer 

Det framkommer i studiens empiri att det inte finns några riktlinjer för hur vårdpersonalen ska bemöta 

de äldres frågor kring sexualitet och att det är ett bortglömt ämne inom vården. Utan riktlinjer så kan 

vi tolka att vårdpersonalen lämnas att, utifrån sina egna erfarenheter och värderingar hantera ämnet om 

det kommer upp. Det blir alltså dessa erfarenheter och tankar som också formar deras arbete och 

utkristalliserar sig i praktiken. Precis som Järvinen (2002) också säger så styr doxan hur praktiken ser 

ut och att vi måste se bortom de lagar och regler som finns och se närmare på underliggande tankar 

och värderingar (Järvinen, 2002). Vi kan därför tolka det som att eftersom det inte finns några 

riktlinjer så får doxan, alltså de kollektiva tankar och värderingar som vad som är rätt eller fel, ännu 

större inverkan på praktiken i detta fält. 

  

Ovanstående kategoriseringar kan ses som delar av den doxa som råder på arbetsplatserna. Av studiens 

resultat förstår vi att utan öppna diskussionsforum så kan en doxa få fritt spelrum. Vidare menar 

Järvinen (2002) att systemet skapar klienten (Järvinen, 2002).  I studiens empiri kan vi se att 

vårdpersonalen “skapar” bilden av vad en äldre människa är. De äldre och deras känslor och behov 
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omformas så att det ska passa in i de tankar och rutiner som finns på äldreboendet – vårdpersonal 

anser att sexualitet är för privat vilket skapar bilden av att de äldre inte heller har något intresse att 

prata om det. Därför påverkar det också hur vårdpersonal bemöter och arbetar med äldres sexualitet. 

Då det finns en uppfattning om att äldre inte har sex, vilken inte diskuteras utan ses som självklar, 

bidrar detta till att forma det vardagliga arbetet. Detta kan också påverka hur arbetet kring utformandet 

av den fysiska miljön och vilka anpassningar som vårdpersonalen ser som möjliga. 

 Den doxiska logiken skulle kunna förstås genom att se närmare på hur vårdpersonalen talar om alla 

äldre och att doxan som råder också innefattar alla äldre på boendet. Då det flyttar in en ny på boendet 

så kommer vårdpersonalen antagligen tillskriva även denna person de egenskaper och uppfattningar 

som den rådande doxan innefattar. Det sker då en bekräftelse och reproducering av doxan istället för 

att den skulle kunna ändras. I och med att den nyinflyttade äldre tillskrivs egenskaper enligt rådande 

doxa så kan detta innebära dennes individuella behov hamnar i skymundan, på grund av att 

bemötandet alltid sker efter samma logik. 

 Studiens empiri visar även att det finns röster som särskiljer sig från kollektivet. Även fast det i 

stora drag råder en samstämmighet kring tankarna om de äldres sexualitet så finns det respondenter 

som avviker från detta. Bourdieu (1990) benämner ifrågasättande av doxa som heterodoxi, vilket ofta 

handlar om nykomlingar som kommer in i en rådande doxa och utmanar den (Bourdieu, 1990). I 

studiens empiri talar majoriteten av respondenterna om att äldre anser att sexualitet är för privat att tala 

om, varpå de inte tar upp dessa frågor. En av respondenterna i studien menar dock att äldre flertalet 

gånger indikerat att de vill prata om frågor rörande sexualitet men att hon då ansett att det är för privat. 

Den här tanken kan ses som en heterodoxi då en respondent ger en annan bild om äldres intresse att 

tala om sexualitet än gruppen i stort. Heterodoxin utmanar den rådande doxan på så sätt att den 

synliggör att äldre visst har frågor om sexualitet. Då detta är en ensam röst så står den också i 

motstånd till den dominerande föreställningen bland vårdpersonalen. Detta är endast en röst av fler 

men man kan tänka att om det funnits fler röster i den här heterodoxin så skulle doxan möjligtvis, 

iallafall på respondentens arbetsplats, förändras på grund av detta ifrågasättande.  

 Vidare finns det i studiens empiri åsikter som skiljer sig från majoriteten men då dessa åsikter inte 

är så starka så kan det tänkas att de inte kommer att kunna utmanar den rådande doxan på ett sätt som 

skulle förändra den. Det finns respondenter som menar att det vore en bara idé att tala mer med de 

äldre om detta eller ta in t.ex. en person från RFSU men de nämner inte å andra sidan att det kan vara 

ett problem att de inte talar om det. Järvinen (2002) menar att det behövs ett synliggörande av doxa 

inom de sociala fälten för att synliggöra de idéer, föreställningar och värderingar som ligger bakom 

rutiner och regler som finns (Järvinen, 2002). Respondenterna talar som sagt om att det kan finnas 

möjligheter till att prata om sexualitet, men samtidigt att de inte gör det. Här skulle ett synliggörande 

av doxan kunna vara just det som behövs för att belysa de tankar och värderingar som formar hur de 

arbetar. Detta synliggörande, om vårdpersonalen skulle välja att agera på det, skulle kunna vara det 
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som förändrar deras arbetssätt och bryter rådande doxa.  
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7. Slutsatser & diskussion 

I följande kapitel kommer studiens slutsatser att redovisas och sedan diskuteras. Därefter redogör vi 

för studiens bidrag till socialt arbete. 

 

Slutsatser 

Syftet med studien var att studera vilken roll vårdpersonal har i att ge de äldre möjligheter till 

sexualitet under tiden de är boende på äldreboende samt hur de arbetar med äldres sexualitet. Det 

resultatet visar är att äldres sexualitet inte är ett prioriterat område på arbetsplatserna om det inte rör 

sig om oönskade sexuella uttryck i form av trakasserier vilket diskuteras i arbetsgrupperna. Från 

resultatet kan vi även utläsa att vårdpersonal anser att äldre inte har funderingar om sexualitet eller hur 

den kan ta sig till uttryck vilket leder till att frågan inte behöver diskuteras. Endast en vårdpersonal i 

studien ansåg att frågor om sexualitet var likvärdig med andra ämnen som rör de äldre, såsom 

medicinska frågor eller frågor som rör omvårdnad i stort. Vårdpersonalen anser att frågan om 

sexualitet är en privat sak och i många fall visar detta också att det är därför de försöker undvika att 

prata om ämnet. Ämnet innebär att de behöver gå in i en privat sfär och det är ingenting som de gärna 

gör. Sammanfattningsvis visar även resultatet att vårdpersonal har en stor roll i vilka möjligheter de 

äldre har att uttrycka sin sexualitet. I brist på riktlinjer eller forum att diskutera med arbetskamraterna 

blir det upp till varje enskild vårdpersonal att själv bestämma vilken roll de vill anta. Det finns heller 

inte uttalat vilken roll som de ska ha i att ge de äldre möjligheter till sexualitet, vilket gör att rollen de 

tar utgår från den rådande doxan som formar hur de agerar snarare än från deras arbetsbeskrivning. 

 I studiens första frågeställning söker vi svar på hur bemöter vårdpersonal på äldreboenden frågor 

kring de äldres sexualitet, lust och sexuella välbefinnande? Det vi kan se av studiens resultat är att 

vårdpersonal inte arbetar med dessa frågor aktivt eller under organiserade former. De gånger sexualitet 

är en fråga som diskuteras på gruppnivå är när en äldre persons sexuella uttryck påverkar personalens 

arbetsrutiner eller ger ett ”merjobb”.  I och med att det finns en gemensam uppfattning kring de äldres 

sexualitet som en “ickefråga” gör detta också att det inte finns någon anledning att arbeta med frågan. 

Studiens resultat visar att vårdpersonal anser att det är för privat att prata om samt att de uppfattar att 

de äldre anser samma sak. Detta medför att när sexuella uttryck eller antydningar öppnar för en 

diskussion eller luftande av ämnet så bemöter personalen detta genom att undvika eller avstyra 

samtalet. I vissa fall bemöter vårdpersonalen ämnet när de äldre initierar ett samtal men bemötandet 

och hur samtalet tar form är då beroende av vem i personalen som får frågan och dennes egna tankar 

kring ämnet.  

 Utifrån studiens analys kan vi dra slutsatsen att det finns en rådande doxa inom fältet, alltså 

gemensamma och underförstådda uppfattningar om den verklighet som råder. Fastän några 

respondenter ger uttryck om uppfattningar som inte matchar den doxa vi ser, kan vi dra slutsatsen att 

det krävs mer än några enstaka röster som tycker annorlunda för att kunna förändra en doxa inom ett 
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fält. Då rådande doxa inbegriper att sexualitet inte reflekteras över så finns inte heller tankar på 

anpassningar för att de äldre lättare ska kunna ge uttryck för sin sexualitet. Detta för oss in på studiens 

andra frågeställning vilken är; hur ser förutsättningarna för fysisk närhet och intimitet ut för äldre 

personer som bor på äldreboenden? För att i studien kunna besvara denna frågeställning frågade vi 

vårdpersonalen om hur de äldre bor, vilka möjligheter det finns att ha gäster över natten samt vilka 

chanser det finns att värna om sina relation. Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det finns 

möjligheter att anpassa det fysiska rummet för att främja förutsättningar för närhet och intimitet. Detta 

är dock inget som genomförs då vårdpersonalen inte arbetar med dessa frågor proaktivt. Det 

framkommer att på äldre personens förfrågan kan kreativa lösningar hittas, exempelvis att surra ihop 

sängar för att få fram möjligheten att kunna sova med sin partner. Vi drar slutsatsen att det finns 

möjlighet för äldre att ha sin privata sfär bakom stängda dörrar, men då vårdpersonal har det yttersta 

ansvaret för de boende så måste de ha möjligheten att komma in i rummet. Detta medför att den 

privata sfären aldrig är helt privat, när som helst kan en vårdpersonal komma in vilket säkerligen 

påverkar de äldres förutsättningar för intimitet. 

 

Diskussion 

Att äldres sexualitet är en “ickefråga” som man inte arbetar med och bemöter kan vi utläsa i studiens 

slutsatser. I och med att man inte arbetar med ämnet så är det också svårt att bemöta det. Eller så är det 

just det man gör, bemöter ämnet utifrån premisserna att det är en “ickefråga”. Det är också svårt att 

arbeta aktivt med något som inte anses existera. Det skulle kunna utläsas som en gemensam tanke om 

att äldres sexualitet inte är något man pratar om, eller även fast forskning snarare säger att det är något 

som man borde prata om. 

 Vidare är en av studiens slutsatser att vårdpersonalen tycker att samtal om sexualitet är för privat 

vilket gör att de undviker ämnet. Det gör än en gång att ämnet fortsätter att vara nedtystat, eftersom 

vårdpersonalen undviker att tala om det, både som möjliga initiativtagare och de som svarar på frågor. 

Då vårt sexuella välbefinnande är en bidragande faktor till en god hälsa, blir det problematiskt när 

vårdpersonal inte vill ta i frågan. I avsnittet om tidigare forskning nämner Walker & Ephross (1999) 

att de äldre i deras studie ansåg att vårdpersonal inte bör bli generade av sådana här frågor, utan 

snarare ge information till de äldre om sexualitet (Walker & Ephross, 1999). Att vårdpersonalen i 

studien ser sexualiteten som något privat, gör ju även att det blir genant att tala om. Respondenterna 

talar i termer av skuld och skam, och påvisar att många av dem skäms för att tala om äldres sexualitet. 

I och med att ämnet känns genant för vårdpersonalen är det också svårt att ha en informativ inställning 

då det anses vara ett ämne som de gärna inte tar upp, ifall de inte får frågan. 

 Det som studien också slår fast är att bemötandet av frågor kring de äldres sexualitet skiljer sig 

beroende på vem som svarar, och att den då svarar utifrån sig själv och inte från satta riktlinjer.  

Båda dessa slutsatser, att sexualiteten är något privat och att bemötandet formas utefter vem som 

svarar, tror vi kan förstås utifrån att äldres sexualitet inte ingår i vårdpersonalens utbildning. Att det 
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finns en brist på kunskap och att det, precis som Roach (2004) säger, finns ett generellt 

utbildningsbehov i sexualitet och samlevnadsfrågor hos vårdpersonal (Roach, 2004). Om vårdpersonal 

hade en relevant utbildning i och kunskap om äldres sexualitet så skulle deras bemötande inte helt 

bygga på deras egna värderingar utan snarare på kunskap. I och med att ämnet skulle bli mer pratbart, 

redan under utbildningen, så kan det tänkas att det inte skulle ses som privat och laddat ämne. 

Kunskap om ämnet skulle även öppna för möjligheten att arbeta proaktivt och underlätta att ta dessa 

samtal som nu anses vara jobbiga. Det skulle även innebära att vårdpersonalens bemötande skulle 

kunna bli mer samstämmigt istället för att skifta beroende på vem det är som svarar.  

 Studien visar också på att det finns de som är medvetna och öppna kring de äldres sexualitet men 

att det är fler som är motsatsen. Precis som det är svårt för nykomlingar att förändra en doxa kan detta 

liknas vid att det är svårt för några få vårdpersonal att ändra på den doxa råder inom fältet 

äldreboenden. Därför krävs det att fler kommer in på fältet med en annan doxa för att bryta de rådande 

mönster och strukturer av tankar som finns. Återigen så skulle utbildning kunna bidra med en ny doxa 

på fältet, om äldres sexualitet blir en del av utbildningen betyder det att de som sedan kommer ut på 

arbetsplatserna är bärare av en annan doxa. Och efter en tid, desto fler som kommer till fältet med den 

här doxa, kan göra att den ändras. Ur ett större perspektiv kan vi även se att äldres sexualitet är ett 

tabubelagt ämne i hela vårt samhälle, inte endast inom äldreboenden. Roach (2004) menar att äldre 

personers attribut inte överensstämmer med det samhället har bestämt är attraktivt vilket i sig 

begränsar de äldres sexuella uttryck (Roach, 2004). Man skulle kunna säga att det “finns en doxa” 

även i samhället och att denna syn påverkar alla, även vårdpersonalen i sitt yrkesutövande. 

 Syftet med studien är att studera vilken roll vårdpersonal har i att ge de äldre möjligheter till 

sexualitet under tiden de är boende på äldreboende samt hur de arbetar med äldres sexualitet. Vi 

frågade oss vilka förutsättningar det finns för intimitet på äldreboenden och slutsatsen var att det fanns 

möjligheter – men att de var begränsade av det faktum att sexualitet inte är en fråga om diskuteras på 

arbetsplatserna. Trots att vi kan dra slutsatsen att vissa anpassningar med enkelhet kan utföras, såsom 

att skapa en dubbelsäng av två enkelsängar, så ser vi även att detta endast görs om äldre själva tagit 

upp frågan. Roach (2004) menar att arbetet men dessa frågor måste ske proaktivt från personalens sida 

och inte endast som en åtgärd när någon äldre tar upp ämnet (Roach, 2004). Det vi kan se är att det är 

svårt att arbeta proaktivt med ett ämne om det ses som en ickefråga inom organisationen, så för att 

bemötandet ska förändras så måste äldres sexualitet i första hand synliggöras. Roach (2004) menar 

ansvarsbördan att skapa en stöttande hemmiljö som främjar sexuella rättigheter för de äldre ligger på 

både verksamhetschefer och vårdpersonal (Roach, 2004). 

 En av slutsatserna vi kan dra från studiens resultat är att det inte finns några uppenbara riktlinjer 

eller förhållningssätt för vårdpersonalen att arbeta utifrån, vilket vi anser är organisationens ansvar att 

tillhandahålla. Rämgård (2010) menar att vårdpersonalens förhållningssätt måste vara dynamiskt. Det 

går inte att i förväg bestämma helt hur en fråga ska skötas eller svaras på då ingen situation kan vara 

den andra lik, men det måste finnas några riktlinjer att basera sitt bemötande på (Rämgård, 2010).  
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 I litteratur som studerats om äldres sexualitet har vi funnit PLISSIT-modellen som är ett verktyg i 

bemötandet av sexualitetsfrågor. Modellen går i stort ut på att ha ett proaktivt förhållningssätt samt att 

bekräfta äldres tankar, vilket inte kräver några sexologiska förkunskaper. PLISSIT står för Permission, 

Limited Information, Specific Suggestions och Intensive Therapy vilket på svenska översätts till 

tillåtande hållning, sexualupplysning, sexualrådgivning och psykoterapi & sexualterapi är en modell i 

fyra olika nivåer (Hulter, 2004). De fyra nivåerna har inga tydliga gränser utan överlappar varandra, de 

tre första nivåerna handlar om ett proaktivt förhållningssätt från vårdpersonalens sida medan nivå fyra 

är mer behandlingsinriktad (Annon, 1976a, 1976b; Dixon & Dixon, 2006, refererad i Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). 

 Problemlösning på den första nivån i modellen handlar mest om att bekräfta fantasier och tankar, 

vilket är möjligt att genomföra utan några speciella förberedelser (Statens folkhälsoinstitut, 2012). För 

att demonstrera öppenheten kring sexuella frågor kan vårdpersonal låta information eller litteratur om 

sexualitet finnas synligt tillgängligt (Westgren, 1998). På nästkommande nivå förväntas mer 

specificerad information, exempelvis hur sexualiteten kan komma att påverkas av olika 

sjukdomstillstånd, men även information om vad som kan anses vara normalt i olika skeden. Olika 

typer av vårdpersonal kan ge information på den här nivån, men det kan vara lättare för vårdtagaren att 

ta upp frågorna i en mer vardaglig miljö istället för att tala med en läkare (Statens folkhälsoinstitut, 

2012). Det handlar främst om stöd och enklare råd i begränsad omfattning (Westgren, 1998). De två 

sista nivåerna i modellen kräver sexologisk respektive psykoterapeutisk utbildning, problemlösning på 

dessa nivåer är dock inte så vanliga (Statens folkhälsoinstitut, 2012) varpå nivå ett och två är de 

viktigaste för vårdpersonal att behärska. 

 Proaktiva förhållningssätt från vårdpersonalens sida finns med i flera delar av den tidigare 

forskning som presenteras i kapitel två. Vi tror att detta kan vara ett bra första steg i att synliggöra 

ämnet – både för de äldre, att det är ett okej ämne att prata om, men också för personalen. Genom att 

exempelvis presentera PLISSIT för personalgrupper på äldreboenden så skulle det bli tydligt att 

vårdpersonal inte behöver tycka om alla former av sexualitet eller sexuella uttryck men att de 

förväntas vara medvetna om att det finns olika sätt att uttrycka in sexualitet på. Vi märkte att det fanns 

en osäkerhet bland vårdpersonalen om vad som skulle kunna vara uttryck för en persons sexualitet och 

vad som räknas som samlag. Då det inte krävs någon speciell kompetens för att arbeta med modellens 

två första steg skulle detta kunna ses som en snabb lösning i väntan på reviderade utbildningsprogram 

med sexualitet i läroplanen. En fundering är vart ansvarsbördan bör ligga – hos vårdpersonal eller 

verksamhetschefer? Vi anser att det ligger på vårdpersonalens ansvar att hålla sig informerade kring 

kunskapsläget men att det är chefernas ansvar att tillhandahålla information och utbildning för att 

skapa möjligheter till kompetensutveckling.  

 En slutsats vi sett från studien är att det inte finns något naturligt forum för vårdpersonal att 

diskutera de äldres sexualitet med varandra. För att vårdpersonal ska kunna ge ett bra bemötande när 

det kommer till sexualitet är det viktigt att de får ett forum för att kunna diskutera och reflektera om 
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ämnet med varandra. Ett forum av detta slag skulle även kunna möjliggöra ett  

synliggörande av den rådande doxan, då individuella röster och tankar får ta plats och diskuteras. Detta 

skulle kunna medföra att fler blir medvetna om tankar och värderingar som det annars inte reflekteras 

över. En annan slutsats i studien är att inte ens det egna rummet kan vara en helt privat sfär då 

vårdpersonal måste kunna, i någon utsträckning, ha tillgång till det. Detta menar vi påverkar de äldres 

förutsättningar för intimitet och privatliv. Även om vårdpersonalen i studien säger att de alltid knackar 

innan de går in så är det tveksamt om de äldre känner sig helt bekväma att utöva sin sexualitet på 

boendet under rådande former. 

 

Studiens bidrag till socialt arbetet 

Vi anser att vi, genom vår studie, har belyst och synliggjort ett ämne som är tabubelagt inom 

människobehandlande yrken. Efter intervjuerna har våra respondenter uttryckt att de kanske inte 

tidigare tänkt så mycket kring de äldres sexualitet men att det, genom medverkan i studien, väcks nya 

tankar och funderingar kring äldres sexualitet, privatliv och hur de själva resonerar kring ämnet. Vi 

tror att detta kan ha sått ett frö till vidare reflektioner och samtal på arbetsplatsen, vilket i det långa 

loppet skulle kunna vara ett första steg mot en förändring.  

 I och med att äldre och sexualitet är ett tabubelagt ämne i samhället i stort och inte bara inom 

vården anser vi att alla som arbetar inom socialt arbete har ett gemensamt ansvar för att medborgare 

känner sig inkluderade. Detta gäller givetvis även äldre, som precis som alla andra har rätt till sin egen 

sexualitet och möjligheten att utöva den. Sexualiteten är något som följer en hela livet och inte tar slut 

bara för att man blir äldre. Att inneha denna insikt och kunskap blir extra viktigt för de som arbetar 

nära äldreomsorgen – oavsett om det är i rollen som vårdpersonal, politiker eller myndighetsutövande 

socionomer.  

 Studien belyser ett ämne som är högst relevant inom socialt arbete, dels för att äldreboenden är en 

del av den sociala omsorgen, men kanske främst för att verksamhetschefer inom äldrevården ofta har 

någon typ av utbildning inom socialt arbete. Därför blir detta inte bara en fråga för vården, utan också 

en fråga för socialarbetare att ta ställning till. Det gör att studien belyser ett ämne som även är relevant 

att ha på agendan för utbildningar inom socialt arbete och inte bara i vårdutbildningar.  

 Med studiens val av teori har vi även applicerat Pierre Bourdieus teori om doxa på ett fält som inte 

tidigare analyserats med hjälp av det här perspektivet. Detta synliggörande skulle kunna generera att 

fler väljer att använda detta perspektiv i studier som rör socialt arbete. Begreppet doxa kan synliggöra 

hur sociala strukturer och beteendemönster kan grunda sig på gemensamma och underförstådda 

sanningar, alltså beroende på vilken doxa som råder. 

 Vi hoppas därför att studien kan få vara en ögonöppnare för både de som är på väg ut i arbetslivet 

och för de som varit yrkesverksamma under en längre tid, både inom vården och socialt arbete.  
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8. Framtida forskning 

Denna studie har genererat nya frågor som vi anser vara intressanta för vidare forskning. En av dessa 

frågor är var ansvarsbördan bör ligga när det kommer till vårdpersonalens kunnande; är detta en fråga 

för utbildningarna eller är det äldreboendena som borde tillhandahålla kurser eller workshops 

kontinuerligt? En annan intressant synvinkel som vi tänkt på är den nya generationen äldre som är på 

väg in i äldreomsorgen; vilka teman blir aktuella då samt vilka krav de kommer att ställa på 

bemötande gällande sexualitet.  

 Vi anser även att det skulle vara intressant om någon skulle vilja utveckla och reflektera kring vår 

studies tema men då även se till de äldres tankar kring ämnet. Eventuellt skulle man i samma studie 

kunna aktualisera organisationens roll i att främja äldres sexuella välbefinnande. 
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Bilagor 

a. Förfrågan och informationsbrev. 

b. Intervjuguide, expert. 

c. Intervjuguide, vårdpersonal. 

 



 

 

Bilaga a. 

  

  Stockholm 22 mars 2017  1 (1)  

  

    

Informationsbrev och förfrågan att delta i en intervjustudie gällande 

vårdpersonals attityder kring äldre och sexualitet.  
 

Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal på äldreboenden bemöter och 

arbetar med frågor kring de äldres sexualitet, lust och sexuella välbefinnande.   

 

Studien presenteras i form av en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng och är en del av 

socionomutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Intervjuer kommer att 

genomföras under 27-31 mars samt 3-12 april 2017 (med viss flexibilitet). Intervjun 

kommer att beröra dina uppfattningar om och erfarenheter av äldre och dess sexualitet 

som du erhållit genom utbildning och/eller yrkesarbete. Intervjun beräknas ta en timme 

och med ditt godkännande önskar vi att spela in materialet.   

 

Medverkande i studien kommer att ges största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att 

Du och din arbetsplats kommer att avidentifieras. Resultatet kommer att presenteras vid 

ett seminarium tillsammans med övriga studerande vid Högskolan samt i form av en 

uppsats vilken kommer att finnas tillgänglig via Högskolans bibliotek. Om så önskas 

kommer Du kunna ta del av uppsatsen genom att få en kopia då arbetet är klart, andra 

intervjupersoner kommer även de erbjudas att ta del av färdig och godkänt uppsats.  

 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

motivering. Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Lämna ditt svar i retur till 

denna mailadress (freja.levin@student.esh.se).  
 

Ansvariga för studien är Camilla Kärnhagen och Freja Levin. Har Du frågor om studien 

är Du välkommen att höra av dig. Önskar Du kontakt med vår handledare Pelle Åberg 

kan du maila honom på: pelle.aberg@esh.se.  

 

Med vänlig hälsning  

Camilla Kärnhagen & Freja Levin  

 

 

Ersta Sköndal Bräcke högskola  Besöksadress:  Telefon: 08-555 050 00  Bankgiro: 5663-3068  
Box 441  Herbert Widmans väg 12, Sköndal  Fax: +46 8 55 051 65  Bank: SEB Stockholm  
128 06 Sköndal  E-post: info@esh.se  Organisations nr: 556688-5280  Swiftadress: ESSESESS  

  www.esh.se  VAT-nummer: SE556688-528001    

  

 Institutionen för  
socialvetenskap   

  



 

 

Bilaga b. 

 

Personligt 

Kan du berätta vad din titel är och vad du arbetar som/med? 

 

Dagens äldre 

De som är äldre idag, födda under 40/50-talet, vilken syn på sexualitet tänker du att de har? (Om man 

tänker på sexualkunskap i skolan, normer under deras tid som tonåringar eller medelålders). 

 

Vi läste en debattartikel om hur nästkommande generation äldre kommer ställa högre krav på vården 

när det kommer till sexualitet – hur tänker du kring det? 

 

Samhällets syn 

Hur upplever du att samhällets syn på äldres sexualitet ser ut? 

Upplever du att det finns förutfattade meningar angående äldre och sexualitet? 

På vilket sätt? 

 

RFSU:s roll 

Hur arbetar RFSU med äldre och dess sexualitet? 

Vi läste att RFSU har startat en telefonlinje för äldre gällande sexualrådgivning. Utveckla! 

 

Hälsa 

Vi har läst att vårdpersonal ibland saknar utbildning inom sexologiska kunskaper och inte kopplar det 

sexuella välbefinnandet till god hälsa överlag. Vilka problem kan det här innebära? 

 

I mötet med äldre - vilka behov/frågor kring sexualitet har du uppmärksammat? 

  



 

 

Bilaga c. 

 

Allmänt 

Utbildning/yrkestitel? 

I din utbildning, fanns äldres sexualitet på agendan? (på vilket sätt?) 

Hur länge har du arbetat här?  

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?  

Vilka olika yrkeskategorier arbetar här? 

 

Boendeform 

Om man bor här – hur bor man då? (rum, lägenhet osv) 

Får man ta emot gäster? (besökstider, dag/natt/sova över?) 

Händer det att två personer får bo tillsammans; hur och i vilka fall? 

 

Äldre 

Vilka är det som bor här? 

Vad är deras problematik/anledning till att de bor här? 

Vilka åldersspann har de äldre som bor här? 

Hur ser kontakten med de äldre ut; hur stor del av din dag går till sociala kontakter? 

 

Om kärlek & sexualitet 

Hur vanligt är det att äldre inleder en relation under tiden de är boende här? 

Om den ena parten av ett gift par bor hos er – hur ser förutsättningarna ut för dem att då vårda 

relationen? 

Är sexualitet något som det pratas om på boendet, i sådana fall hur och i vilka forum? 

Utifrån din yrkesroll; hur tänker du kring äldres sexualitet? 

Hur arbetar ni med frågor som rör de äldres sexualitet? (samtycke, hjälp till fysisk närhet) 

Uppfattar du att det finns ett intresse från de äldres sida att prata kring sex? 

  Om ja; på vilket sätt gör sig detta till känna? 

  Om nej; hur speglas detta ointresse bland de äldre? 

Om en äldre person har frågor kring sexualitet och kärlek; till vem ska de då vända sig till? 

Har du fått frågor rörande sexualitet, kärlek eller samliv från någon av de äldre? 

 


