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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Studier visar att många äldre fortsätter att vara sexuellt aktiva trots olika 

svårigheter som det fysiologiska åldrandet och sjukdomar kan medföra. Vidare har studier 

visat att sjuksköterskor i särskilda boenden menar att äldre har sexuella behov som bör 

uppmärksammas, men sexualitet hos äldre har visats vara ett känsligt ämne för sjuksköterskor 

att bemöta.  

Syfte: Syftet är att studera sjuksköterskors bemötande av äldres sexualitet och sexuella behov 

i särskilda boendeformer. 

Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju sjuksköterskor från 

fyra olika särskilda boenden för äldre. Innehållsanalys användes som analysmetod. 

Resultat: I resultatet framkom att de sjuksköterskor som deltog i studien relaterade sexualitet 

hos äldre till närhet och beröring. Sexualitet beskrevs också vara livslångt behov. Att samtala 

om sexualitet och sexuella behov upplevdes förhållandevis svårt och det beskrevs vara ett 

behov som inte inkluderas kontinuerligt i omvårdnaden. Studiedeltagarna beskrev att de i sitt 

arbete som sjuksköterskor hade tankestrategier för hur sexualitet hos äldre ska bemötas men 

dessa användes inte i omvårdnadsarbetet. Genomgående beskrev sjuksköterskorna att de var 

tillfredsställda med sitt sätt på vilket de bemöter sexualitet och sexuella behov hos äldre 

personer men samtidigt fanns en efterfrågan av mer kunskap. 

Diskussion: Denna studie har visat att det förefaller finnas en viss ambivalens hos 

sjuksköterskorna i deras resonemang rörande uppfattningen av sexualitet och sexuella behov 

hos äldre och deras bemötande. Sjuksköterskorna föreföll överlag vara tillfredsställda med sitt 

nuvarande bemötande av sexualitet hos äldre trots att behovet inte berörs nämnvärt i 

omvårdnaden. Den genomgående tillfredställelsen av sjuksköterskornas bemötande av äldres 

sexualitet kan rimligen bero på bakomliggande orsaker som brist på kunskap som föranleder 

brist på strategier. Det kan även bero på rädslan att verka avvikande i arbetsgruppen eller 

förolämpande mot de äldre. 

 

Nyckelord: Sexualitet, äldre, särskilda boenden  

Keywords: Sexuality, elderly, care-homes  
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1  Inledning 

Äldre människors sexualitet upplevs vara ett tabu- och skambelagt område inom vården, 

präglat av negativa inställningar och antaganden. Vår erfarenhet är att sexuella behov hos 

äldre inte tilldelats lika mycket utrymme inom omvårdnaden i förhållande till andra behov. 

Inspirationen för ämnet kom från en av författarnas tidigare kandidatuppsats, där syftet var att 

genom analys av tidigare studier studera sjuksköterskors attityder gentemot äldres sexualitet, i 

allmänhet. I föreliggande uppsats har vi valt att begränsa oss till att undersöka hur situationen 

ser ut på särskilda boendeformer för äldre. Uppsatsarbetet har genomförts gemensamt. Alla 

delar har samskrivits och ansvaret har varit delat genom forskningsprocessens alla delar.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Äldre och sexualitet 

World Health Organization (2002) definierar sexualitet som en subjektiv upplevelse vilket 

kan inbegripa och uttryckas genom människors tankar, känslor, begär och sociala eller 

könsrelaterade roller. En människas sexualitet är också beroende av det sociokulturella 

sammanhang personen befinner sig i. Armstrong (2006) menar att sexualitet ofta associeras 

med unga och vitala personer. Berry (2009) anser att dagens ungdomsorienterade samhälle 

antar att äldre människor inte är sexuella varelser. Vidare visar studier att sexualitet och 

sexuella uttryck hos äldre ofta uppfattas som brytande mot rådande värderingar och normer i 

samhället, och att äldre inte kan antas vara sexuellt aktiva (Gott & Hincliff, 2003b). I dag 

ifrågasättas dock de generella antagandena om åldrandet, och om intimitet och sexualitet i den 

senare delen av livet. Det framstår alltmer att behovet av närhet och den sexuella kontakten 

kan vara livslångt. Dagens äldre individer förknippar inte nödvändigtvis sexualitet enbart med 

samlag, utan ser snarare behovet av sensationen att vara älskad som en del av den sexuella 

identiteten. Detta kan komma till uttryck genom att vara romantisk och genom 

kommunikation, affektion eller beröring, och genom känslan av att vara attraktiv (Rheaume & 

Mitty, 2008). Gott & Hincliff (2003b) beskriver likartat att en del äldre individer anser att 

sexuella aktiviteter och känslor som tillhör dessa aktiviteter förblir en naturlig del av livet, 

även på äldre dagar. Sexuella aktiviteter bland äldre förefaller också vara en ökande företeelse 

enligt en studie som gjordes i Sverige mellan 1971 – 2001, sannolikt på grund av förändrade 

attityder gentemot sexualitet i västvärlden (Beckman, Waern, Gustafson & Skoog, 2008). 
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Författarna menar vidare att sexuella aktiviteter bland 70-åringar ökade under den nämnda 

tidsperioden.  I en annan studie gjord i Australien, där sexuell aktivitet hos äldre män i åldern 

75-95 år studerades, visade det sig att åttiofem procent av närmare tretusen studiedeltagare 

var sexuellt aktiva, och för cirka hälften av deltagarna var sex fortfarande relativt viktigt. En 

tredjedel av studiedeltagarna hade varit sexuellt aktiva åtminstone vid ett tillfälle under de 

senaste tolv månaderna (Hyde et al., 2010). En liknande studie som gjordes bland äldre i USA 

visar att många fortsätter att vara sexuellt aktiva trots att den sexuella lusten ibland minskar; 

det sexuella anses vara en betydelsefull del av livet (Lindau, Schumm, Edward, Lauman, 

Levinson, O’Muircheartaigh, & Waite, 2008).  

 

2.2 Åldersrelaterade förändringar av den sexuella funktionen 

Det kan konstateras att många äldre förblir sexuellt aktiva långt in i ålderdomen men det kan 

av olika anledningar bli svårare att genomföra ett samlag än när man är yngre (Gott & 

Hincliff, 2003a). En global studie visade att för äldre kvinnor var de mest besvärande 

problemen i relation till sexualitet reducerad sexlust, underlivssmärtor och torra slemhinnor 

(Laumann et al., 2006). Åldersrelaterade förändringar påverkar också de äldre kvinnornas 

möjligheter till sexuell tillfredsställelse. De kan få färre antal och svagare orgasmer vilket 

huvudsakligen är relaterat till de hormonella förändringarna i kroppen. Postmenopausala 

förändringar i slidan och urinröret på grund av sänkta östrogennivåer i kroppen kan göra 

samlaget mindre njutbart för äldre kvinnor eftersom slemhinnorna blir torrare och tunnare, 

vilket kan medföra smärta och irritation vid samlag. Aspekter som förändrad självbild, 

förändringar i relationer och familjeproblem samt sjukdomar som kan komma senare i livet, 

har också betydelse. Medicinska tillstånd såsom hjärtsjukdomar, artrit och diabetes kan 

begränsa sexuella aktiviteter, liksom olika sorters mediciner och konsumtion av alkohol 

(Rheaume & Mitty, 2008). 

I en studie av Lauman et al., (2006) menade de män som intervjuades att det mest 

besvärande problemet relaterat till sexualitet var svårigheter i att få erektion. Impotens är det 

största problemet hos äldre män, incidensen ökar med stigande ålder. En del äldre män tror att 

de har blivit impotenta; i själva verket genomgår de åldersrelaterade fysiska förändringar. 

Exempelvis behöver äldre män längre tid för att få erektion och orgasmen kan vara kortare 

och mindre intensiv än hos yngre män. Ofta orsakas impotens av hjärt- och kärl sjukdomar 

relaterade till hypertoni, diabetes, höga kolesterolvärden eller rökning. Impotens kan också 
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orsakas av prostataingrepp, neurologiska problem samt Parkinsons sjukdom. Men också 

emotionella aspekter kan framkalla impotens, till exempel då en äldre man som blivit änkling 

och har träffat en ny partner kan känna skuldkänslor inför sin framlidna hustru. Läkemedel 

som kan framkalla impotens är bland annat psykofarmaka och antihistaminer (Rheaume & 

Mitty, 2008).  

 

2.3 Äldres upplevelser av sin egen sexualitet 

Få studier har gjorts om äldres egna erfarenheter om sexuella behov i särskilda boendeformer. 

Aizenberg, Weizman och Barak (2002) genomförde en studie med kognitivt adekvata äldre 

personer boende på ett äldreboende i Israel. Syftet med studien var bland annat att undersöka 

de boendes egna upplevelser av sexualitet. Majoriteten av studiedeltagarna menade att 

vårdpersonalen öppet borde diskutera sexualitet med de äldre. Mer än hälften av 

studiedeltagarna uttryckte också beredvillighet att motta medicinsk konsultation och 

behandling för eventuella sexuella dysfunktioner.                               

    Parker (2006) framhåller i sin studie olika hinder äldre personer inom institutionaliserad 

vård upplever finns för att fritt få uttrycka sin sexualitet. Dessa var vårdpersonalens ofta 

negativa attityder till sexualitet i ålderdomen och synen på äldre som asexuella varelser. 

Sjuksköterskor och vårdpersonal fokuserade mer på de äldres basala behov som nutrition, 

hygien, elimination och vila; deras sexuella behov prioriterades inte som en naturlig del i 

vårdandet eller det dagliga livet. Vidare menar författaren att miljön på äldreboenden som till 

exempel bristen på avskildhet är en bidragande faktor till äldres svårigheter att få uttrycka sin 

sexualitet. Äldre delar många gånger rum med andra boende och personal kan komma in utan 

förvarning, eller dörrar kan saknas vilket leder till att äldre upplever att utrymme inte ges till 

att få utöva sexuella aktiviteter i lugn och ro. Rheaume och Mitty (2008) menar att en annan 

orsak kan vara att äldre individer är medvetna om att vårdpersonalen har tillgång till alla deras 

uppgifter, också det som handlar om deras eventuella sexuella dysfunktioner (till exempel 

vaginal torrhet eller problem med erektion). Rädslan för att bli ett samtalsämne bland 

vårdpersonalen kunde utgöra ett hinder för att söka hjälp för att ha ett bättre sexliv. Men 

också de äldre individernas vuxna barns negativa attityder gentemot föräldrarnas sexliv, 

kunde utgöra ett hinder både till att uttrycka sexualitet och till sjuksköterskornas försök att 

stödja det.  
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2.4 Sjuksköterskors förhållningssätt till äldre och sexualitet 

Ett flertal studier visar att sedan långt tillbaka har sexualitet och sexuella behov hos äldre varit 

ett känsligt ämne för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att bemöta. Orsaken till det 

menas vara både samhällets inställning till sexualitet i ålderdomen och hur sjuksköterskor 

själva uppfattar och förhåller sig till sexualitet (Gott, Hinchliff & Elford, 2004; Price, 2009; 

Roach, 2004). Sjuksköterskor och vårdpersonal har ofta en syn på äldres sexualitet som 

grundar sig på stereotypa uppfattningar och negativa inställningar (Gott et al., 2004; Magnan, 

Reynolds & Galvin, 2006; Price, 2009; Roach, 2004). Det har visat sig att sjuksköterskor har 

svårare och upplever det mer obekvämt att prata om sexualitet med äldre patienter än med 

yngre. Skälet till att sjuksköterskor kan ha svårt att ta upp ämnet beskrivs till exempel vara att 

de är oroliga över att kränka eller såra den äldre personen, men också för rädslan att ”lyfta på 

locket”. Med detta menas att om ämnet kommer på tal måste det diskuteras, och det i sin tur 

kräver tid och resurser vilket kan vara svårt att hitta; därför prioriteras inte behovet inom 

omvårdnaden (Gott et al., 2004).  

 Studier har också belyst att sjuksköterskor i stor utsträckning upplever sexualitet och 

sexuella behov som självklara komponenter i livet och därmed också som en del av 

sjuksköterskans ansvarsområde. Hinder för detta är dock förutfattade meningar om att äldre 

människor inte förväntar sig att sjuksköterskor ska ta upp ämnet, och att sexualitet enbart ska 

diskuteras på patientens initiativ (Gott et al., 2004; Magnan et al., 2006; Roach, 2004). Nyare 

forskning av Saunamäki, Andersson och Engström (2009) om sjuksköterskors förhållningssätt 

till att diskutera sexualitet med patienter i alla åldersgrupper visar bland annat att över hälften 

av sjuksköterskorna i den aktuella studien ansåg att det är sjuksköterskans ansvar att patienten 

får utrymme för diskussion kring sexuella behov och problem, och att det är relevant för 

hälsan. Vidare tar författarna upp att sjuksköterskorna inte kände sig säkra med att bemöta 

sexuella bekymmer, och att de inte gav tid till detta i det dagliga arbetet (Saunamäki et al., 

2009).  

 Det kan också tilläggas att de flesta utbildningar inom hälso- och sjukvården, däribland 

sjuksköterskeutbildningar, ägnar relativt lite uppmärksamhet åt äldre människors sexualitet. 

Detta signalerar att sexualitet inte är en viktig aspekt av äldres hälsa, vilket i sin tur kan 

föranleda en generell obekvämhet bland hälso- och sjukvårds personal att väcka diskussion 

kring sexualitet i vården av äldre (Rheaume & Mitty, 2008). 
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2.5 Sjuksköterskors uppfattning om äldre och sexualitet  

Langer (2009) menar, att förse äldre på särskilda boende med möjligheten att få ge uttryck för 

sin sexualitet är en utmaning för sjuksköterskor och vårdpersonal. Problemet antas ligga i 

bristen på avskildhet för de äldre och att äldre i parrelationer kan placeras på olika 

avdelningar utifrån sitt omvårdnadsbehov. Sexuella aktiviteter bland äldre kan också vara en 

obekväm verklighet för personal på äldreboenden och det kan resultera i att vårdpersonal 

istället kan förlöjliga äldre som uttrycker intresse för en annan boende. Det kan till och med 

gå så långt att äldre tillrättavisas när de ger uttryck för sexuella behov.  

 En studie om vårdpersonalens inställningar till äldres sexualitet inom särskilda 

boendeformer av Gilmer, Meyer, Davidson och Koziol-McLain (2010) visar liknande resultat. 

Majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna i studien slog fast att äldre har sexuella behov 

som bör uppmärksammas. De menade också att ämnet upplevdes svårhanterligt, och att 

behovet inte inkluderades kontinuerligt i vårdplanen. Vårdpersonalen menade att äldres 

sexualitet var ett osynligt fenomen på boendet och att det fanns flera brister i hanteringen av 

de sexuella behoven hos äldre. En äldre studie gjord av Bauer (1999) om hur sjuksköterskor 

och vårdpersonal inom institutionaliserad vård upplever äldres sexualitet visar ytterligare att 

sexualitet hos äldre anses vara en viktig del i vårdandet och att det är något som borde stödjas 

mer, samtidigt upplevdes ämnet besvärande och var kantat av negativa attityder. Den 

problematik som upplevdes svårast och som var en stark bidragande faktor till svårigheten att 

stödja äldres sexualitet var dock den fysiska utformningen av äldreboendena; 

sjuksköterskorna i studien upplevde många gånger frustation över att inte kunna erbjuda 

avskildhet för de äldre. De menade också att de äldres privata liv och förehavanden ofta 

gjordes minimalt då de i rollen som professionella vårdare fick ta del av de äldres dagliga liv, 

och ständigt rapporterade över händelser till andra vårdgivare. Att uppmärksamma och 

rapportera om äldres sexuella aktiviteter upplevdes som ett ytterligare intrång i de äldres 

privata område (Bauer, 1999). 

 

2.6 Sjuksköterskans möjlighet att stödja äldres sexualitet  

Rheaume och Mitty (2008) menar att sjuksköterskor på särskilda boendeformer kan vara 

nyckeln till äldres möjligheter till individuella uttryck av sexualitet. I särskilda boendeformer 

kan en början i stödjandet av den sexuella hälsan hos äldre vara en kartläggning av deras 

sexuella bakgrund vid ankomsten till boendet. Detta inkluderar att fråga om patientens 
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sovvanor, den sexuella orienteringen och nuvarande sexuella aktiviteter och intressen. Vidare 

menar författarna att sjuksköterskor kan använda olika verktyg för att stödja äldres sexualitet. 

Ett sådant verktyg är PLISSIT modellen som ursprungligen användes på unga vuxna men som 

numera används även för att kartlägga de äldre vuxnas sexualitet. PLISSIT är en akronym för 

Permission, Limited Information, Specifik Suggestions och Intensive Therapy. Permission, 

eller tillåtelse på svenska, vilket innebär att fråga om tillåtelse från patienten om att prata om 

hans eller hennes sexuella aktiviteter. Detta gör att patienten upplever kontroll över 

situationen, vilket antas minska känslor som skuld, skam och ängslighet att prata om ämnet. 

Vidare menar författarna att utöver det kan patienten också få bekräftelse på att det hon eller 

han tänker på, fantiserar om eller känner angående sin sexualitet, är normalt. Limited 

information, eller begränsad information, tyder på att patienten ska få tillgång till 

baskunskaper om anatomi och fysiologi när det gäller den sexuella funktionen, samt en 

beskrivning av de åldersrelaterade förändringarna i kroppen. Detta bidrar till att korrigera de 

missuppfattningar som kan försämra den sexuella funktionen hos äldre. Det kan också 

innebära diskussioner kring sjukdomar och mediciner som kan påverka patientens sexuella 

aktiviteter. I de övriga två stegen ska enligt Rheaume och Mitty (2008) en sexolog bli 

involverad för att ge individanpassade råd för den äldre personen eller paret (Rheaume & 

Mitty, 2008). 

 Av den litteraturgenomgång som gjorts framgår att sjuksköterskor inte hanterar äldres 

sexuella behov på ett sätt som främjar de äldres hälsa, trots att de understryker att det är ett 

viktigt behov hos äldre. Den forskning som finns inom äldre och sexualitet visar att 

sjuksköterskor ofta har felaktiga föreställningar kring äldres sexualitet, vilket leder till att 

sexuella behov inte bemöts och hanteras i omvårdnaden av äldre. Samhällets generella syn på 

äldre kan vara att äldre ses som asexuella individer och därmed saknar sexuella behov. 

Allteftersom befolkningen åldras och många äldre kan antas flytta till särskilt boende i 

framtiden, blir det en utmaning för sjuksköterskor att bemöta och acceptera att äldre faktiskt 

har sexuella behov. Tidigare forskning har visat att en del äldre förblir sexuellt aktiva lång in i 

ålderdomen men att det naturliga fysiologiska åldrandet kan medföra vissa svårigheter för 

äldre att utöva sin sexualitet. Sjuksköterskor inom särskilda boendeformer torde genom sin 

specifika roll ha goda möjligheter att kunna bemöta äldres sexualitet och att främja äldres 

sexuella hälsa. Detta föranleder att frågor kring sexualitet och sexuella behov inkluderas i 

omvårdnadsprocessen. Hur detta ser ut i praktiken är emellertid mera osäkert. Det behövs 
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således mer kunskap om hur sjuksköterskor som arbetar på äldreboenden ser på äldres 

sexualitet och hur de arbetar med att möta de äldres sexuella behov. 

 

3 Syfte 

Syftet är att studera sjuksköterskors bemötande av äldres sexualitet och sexuella behov i 

särskilda boendeformer. 

 

  4   Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt för studien har Kristen M. Swanson`s Nursing Theory of Caring 

valts (Swanson, 1991). Teorin upplevs applicerbar utifrån ett sjuksköterskeperspektiv och i 

den kontext som är aktuell för uppsatsen; äldre personer på särskilda boenden (Peterson & 

Bredow, 2004). Swanson (1991,1993) har själv beskrivit sin teori i två artiklar. Själva 

begreppet caring eller omsorg på svenska, definieras av Swanson (1991) som: ” A nurturing 

way of relating to a valued other toward whom one feels a personal sense of commitment and 

responsibility" (Swanson, 1991, s.165).  

 Begreppet caring kan beskrivas som teorins kärna vilken struktureras genom att caring 

delas in i fem olika utgångspunkter eller dimensioner, vilka ses som omvårdnadens 

grundpelare. Dessa olika dimensioner är fritt översatta till svenska; att veta (knowing), att 

vara med (being with), att göra för (doing for), att möjliggöra (enabling) och att visa tillit 

(maintaining belief). Själva målet med omvårdnaden är att sjuksköterskans insatser ska leda 

till välbefinnande för patienten (Swanson, 1991, 1993). Enligt Peterson och Bredow (2004) 

menar Swanson att för att en individ ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande måste hon ha 

en subjektiv, meningsfull upplevelse av helheten. Individen ska kunna känna att hon fritt kan 

uttrycka andlighet, tankar, känslor, intelligens, kreativitet och sexualitet, för att nämna några 

aspekter. Återställande av helheten hos en individ innebär en komplex process av helande i 

både fysiska, mentala, psykosociala och spirituella nivåer.  

Swanson (1991) ger i en av sina artiklar utifrån sin teori, en beskrivning av sjuksköterskans 

arbete med de olika dimensionerna av omsorg: Att som sjuksköterska veta innebär att sträva 

efter att undvika antaganden baserade på egna uppfattningar om vad som kan anses vara bäst 

för patienten. Istället handlar det om att fokusera på patienten, det vill säga att förstå individen 

som omvårdnaden riktas mot, och att ständigt söka ledtrådar till hur patienten upplever sin 
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situation och handla och bedöma därefter. Att vara med innebär att sjuksköterskan ska vara 

emotionellt närvarande för patienten och dela med sig av sina känslor, samt vara aktsam med 

att inte belasta patienten. Att göra för innebär att sjuksköterskan gör det för den andra som 

hon eller han skulle göra för sig själv om det vore möjligt, givet att det är vad patienten 

önskar. Att göra för är också att ge omvårdnad som baseras på att trösta, skydda och göra det 

som är förväntat. Dessutom ska omvårdnaden genomföras på ett kompetent och skickligt sätt 

samtidigt som patientens värdighet bevaras (Swanson 1991, 1993). Swanson (1991) menar att 

möjliggöra handlar om att underlätta den andres färd genom livets övergångar och främmande 

händelser genom att informera, förklara och stödja, vilket kan relateras till äldres sexuella 

uttryck och eventuella behov av stöd. Den som ger omvårdnad ska fokusera på relevanta 

bekymmer och på ett genomtänkt sätt försöka finna alternativa åtgärder. Att möjliggöra 

främjar patientens personliga helande, växt och möjlighet till egenvård. Sista dimensionen i 

omvårdnadsprocessen är att visa tillit.  Med det menar Swanson (1991, 1993) att 

sjuksköterskan ska bevara tron på patientens egen förmåga och kraft att ta sig igenom olika 

händelser eller transitioner i livet. 

 

5     Metod 

5.1 Kvalitativ metod 

Studien har en kvalitativ ansats. Målsättningen med den kvalitativa forskningen är att 

upptäcka innebörder och betydelser hos olika fenomen genom den tolkande och 

förståelseinriktade ansatsen (Nylén, 2005).  Lämplig metod att använda vid forskning som 

berör kunskap om upplevelser av fenomen är intervjuer (Hartman, 1998). I föreliggande 

studie har semistrukturerade intervjuer använts för att nå en förståelse av informantens 

erfarenheter.  Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide med teman som är av 

intresse för studiens syfte, men trots detta har informanten en stor frihet att besvara frågorna 

på sitt eget sätt (Bryman, 2006). Frågorna som ställs till informanten måste inte nödvändigtvis 

komma i samma ordning som i intervjuguiden, och uppföljande frågor ställs ofta för att 

fördjupa informantens beskrivning. Med andra ord är intervjuprocessen flexibel vilket ansågs 

vara lämpligt i relation till forskningsfrågan. 
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5.2 Urval och urvalsprocess 

Åtta sjuksköterskor som arbetade med äldre inom särskilda boendeformer inkluderades 

ändamålsenligt i studien. En avgränsning gjordes till verksamheter med somatisk inriktning 

eftersom det fanns en förförståelse om att problematiken kan se annorlunda ut bland äldre 

med kognitiv svikt. Fyra olika verksamheter valdes ut. Verksamhetscheferna för de berörda 

verksamheterna kontaktades via e-post och telefon och tilldelades ett informationsbrev där 

deras medgivande till att genomföra studien i respektive verksamhet efterfrågades skriftligt 

(bilaga 1).  Sjuksköterskor från fyra olika särskilda boenden tillfrågades därefter muntligen av 

forskarna, om de ville delta i studien. I samband med detta fick sjuksköterskorna ett 

informantbrev (bilaga 2), där bland annat självbestämmande, anonymitet och frivilligt 

deltagande betonades. Information rörande studiens syfte och genomförande beskrevs också.  

 Åtta sjuksköterskor gav initialt sitt samtycke till att delta i studien, men en av dem valde 

strax innan intervjuerna påbörjades att inte fullfölja sitt deltagande. Av de sju sjuksköterskor 

som slutligen kom att delta i studien, var sex stycken kvinnor och en var man. Informanterna 

var mellan 30 och 63 år och hade en arbetslivserfarenhet inom vården mellan 2 till 40 år.  

 

5.3 Datainsamling 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med utgångspunkt från en tematisk 

intervjuguide. Intervjuguiden (bilaga 3) fungerade som stöd och vägledning under 

intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes med de sju informanterna gjordes en 

provintervju med en sjuksköterska som var bekant med en av forskarna. Syftet med 

provintervjun var att pröva intervjufrågornas följdordning och giltighet i relation till studiens 

syfte. Intervjun som bandades på en mp3 spelare, analyserades sedan och resultatet blev att 

intervjufrågornas ordning ändrades för att uppnå en bättre följsamhet i intervjuerna med 

informanterna. 

 Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas respektive arbetsplatser under deras 

arbetstid med undantag för en intervju som genomfördes i en informants hem. På grund av 

bristen på disponibla rum i en av verksamheterna arbetsplats, kunde inte tre av intervjuerna 

genomföras i absolut avskildhet.  

Vid intervjutillfället gavs återigen muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 

genomförande, och informanterna skriftliga samtycke till att delta efterfrågades innan 

intervjuerna påbörjades. För att skapa en avslappnad atmosfär och för att informanterna skulle 
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känna sig bekväma fördes innan intervjuerna ett informellt samtal över en kopp kaffe, med 

syftet att bli mer bekanta med varandra. Intervjuerna anpassades efter informanternas 

arbetsvillkor vilket kunde innebära pauser eller avbrott under intervjuerna. Med 

informanternas samtycke spelades samtalen in på en mp3 spelare. Intervjuerna varade mellan 

25 - 45 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant och alla personuppgifter och andra 

uppgifter som skulle kunna röja informanternas person eller verksamhetstillhörighet, 

avidentifierades. 

  

5.4 Analys av data  

Elo och Kyngäs (2007) beskrivning av innehållsanalys har varit vägledande i arbetet med att 

analysera data. Den kvalitativa innehållsanalysen är flexibel och enligt Elo och Kyngäs 

(2007) finns det inte ett absolut korrekt sätt att genomföra dataanalysen. Målet med 

innehållsanalys är att djupgående och systematiskt beskriva ett fenomen. Med andra ord blir 

mindre delar av en text klassificerade i mindre innehållskategorier. Resultatet av analysen blir 

sedan till olika beskrivande kategorier av det undersökta fenomenet. Denna studie utgick ifrån 

en manifest innehållsanalys och har ett induktivt förhållningssätt till datamaterialet (Elo & 

Kyngäs, 2007).  

 Själva analysprocessen består av tre faser där huvuddelarna är förberednings- samt 

organiseringsfas. Rapportering som är den tredje fasen i processen, innefattar redovisningen 

av analysprocessen samt rapporteringen av resultatet (Elo & Kyngäs, 2007). Förberedelse 

fasen börjar med valet av analysenhet. För denna studie var analysenheten de transkriberade 

intervjuerna. I den här fasen bestämdes också att enbart det manifesta innehållet av data skulle 

analyseras. Den manifesta innehållsanalysen fokuserar på det uppenbara i texten och tolkar 

och beskriver det materialet visar. Den andra dimensionen i förberedelse fasen var att få en 

djupare insikt i data vilket innebar att intervjuerna genomlästes flertal gånger av båda 

författarna, både gemensamt och separat. Elo och Kyngäs (2007) menar att det inte går att få 

en djupare insikt i data om forskarna inte blir fullständigt förtrogna med texten. Eftersom en 

induktiv insats valdes var nästa steg att organisera data. I denna fas sker det som Elo och 

Kyngäs (2007) kallar för öppen kodning, skapande av kategorier samt abstrahering av data. 

För att genomföra öppen kodning lästes först intervjuerna utan att några anteckningar gjordes. 

När intervjuerna lästes igenom påföljande gång skrevs kommentarer och tankar ner som 

uppkom i samband med läsningen, för att beskriva alla aspekter av innehållet i intervjuerna. 
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Nästa steg var att identifiera de meningsbärande enheterna vilka kunde vara meningar, fraser 

eller ord som överensstämde med studiens syfte. Därefter gjordes en så kallad kondensering 

av dessa meningsbärande enheter, med intentionen att minimera textstycken till ord utan att 

ändra innehållet av det som skrevs i de meningsbärande enheterna (Elo & Kyngäs, 2007). 

Efter kondensering fick den meningsbärande enheten en kod som mycket kortfattat beskrev 

innehållet. Kodningen av de meningsbärande enheterna bidrog också till att belysa likheter 

och skillnader i dessa, och slutligen bildades utifrån dessa likheter och skillnader ett antal 

enheter som blev till underkategorier. Underkategorierna med liknande innehåll grupperades 

samman under huvudkategorier (Elo & Kyngäs, 2007). Ett exempel på analysprocessen 

presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag tar på min roll 

som sjuksköterska 

och hjälper den 

personen och följer 

upp det hela. Inte 

själva akten utan inga 

konstigheter, inga 

biverkningar eller 

inget annat, det är att 

bara säga till. Det 

kan vara bra att tänka 

på det och det. 

Upplysa. Det är det 

enda. 

Som 

sjuksköterska 

hjälper jag den 

personen och gör 

en uppföljning 

och ger 

information som 

man gör med 

vilket läkemedel 

som helst. 

Information Att lyssna och 

informera 

Att bemöta äldres 

sexualitet 

 

För att uppnå trovärdighet i kvalitativ forskning och för att åstadkomma ett tillförlitligt 

resultat, bör forskaren använda sig av verifikationsstrategier under forskningsprocessens olika 

faser (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). I föreliggande studie har noggrann 

genomgång av tidigare forskning inom området gjorts för att skapa en hållfast kunskapsgrund 

att utgå från och kunna formulera en adekvat forskningsfråga. Preliminära tolkningar i 

analysen genomfördes med stöd av tidigare forskning. All kunskap som framkommit under 

forskningsprocessen har diskuterats och reflekterats över mellan författarna och tillsammans 

med handledare. Handledaren har fungerat som stöd och bidragit med vägledning genom hela 

forskningsprocessen.   
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Intentionen har varit att öppet och noggrant redovisa forskningsprocessens alla steg.  Inom 

alla typer av forskning är det också viktigt att medvetandegöra hur förförståelsen kan påverka 

alla delar i forskningsprocessen när det gäller så väl, formulering av syfte som 

sammanställning och analys av data. För forskare som inte beaktar sin förförståelses inverkan 

på forskningen kan det innebära att resultatet enbart blir en bekräftelse av något som vi redan 

vet istället för att ny kunskap produceras (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  Avsikten 

har därför varit att inte låta den egna förförståelsen påverka resultatet.  

                                                                                                                           

6 Forskningsetiska överväganden 

Forskning som involverar människor inbegriper alltid ett krav att ta hänsyn till etiska 

principer. Kvalitativa forskningsmetoder är av mer intim karaktär eftersom dessa studier ofta 

kan involvera djupgående utforskning av personliga områden hos en individ. Därför har det 

varit viktigt att vara lyhörd i intervjusituationerna. Genom hela studien har det försäkrats att 

informanternas rättigheter är skyddade på ett adekvat sätt utifrån de fyra etiska huvudkraven 

som Vetenskapsrådet (2002) har framställt. Det första kravet är informationskravet som har 

fullgjorts genom att alla informanter och deras verksamhetschefer i respektive särskilda 

boenden fick ett informationsbrev som berättade om studiens syfte samt villkor för 

deltagandet (bilaga 1 och 2). I breven fick informanterna också författarnas samt handledarens 

kontaktuppgifter för att kunna ställa eventuella frågor.  

Det andra etiska kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) är det som handlar om samtycke. 

Informanters samtycke till att delta i studien efterfrågades. Både muntlig och skriftlig 

information tilldelades informanterna, om att deltagandet byggde helt på frivillighet och att de 

närsomhelst kunde välja att avbryta sin medverkan utan att behöva ange orsak. Eftersom 

avsikten i studien har varit att spela in intervjuerna för senare transkribering, verkställdes det 

tredje etiska kravet, konfidentialitetskravet, genom att all data vid transkriberingen 

avidentifierades utan möjlighet till identifikation av vare sig person eller verksamhet. Att så 

skulle ske framgick också av den muntliga och den skriftliga informationen (Vetenskapsrådet, 

2002).           

Det fjärde etiska kravet innebär att uppgifter som samlades in för denna studie inte 

kommer att användas i kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick information om att studien enbart kommer att 

vara tillgänglig på Ersta Sköndal högskolas bibliotek och databas på Internet. Det är också av 
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vikt att inte plagiera eller förvanska material; avsikten har hela tiden varit att vara 

sanningsenliga och intentionen har varit att inte låta resultatet präglas av personliga 

värderingar (Polit & Beck, 2008).  

 En annan viktigt etisk aspekt som forskaren måste ta hänsyn till vid studier som berör 

människor, är risker kontra nyttan med studien. Ofta handlar det om att väga den allmänna 

nytta som studien kan bidra till och då oftast till samhället (i det här fallet vård och omsorg 

om äldre) gentemot de eventuella risker deltagande i studien kan utsättas för (Beauchamp & 

Childress, 2009). Föreliggande studie behandlar enligt förförståelsen ett känsligt ämne som 

för en del människor kan upplevas som kränkande eller problematiskt att prata kring. 

Samtidigt är sexualitet och sexuella behov hos äldre i särskilda boenden angelägna att lyfta ur 

ett omvårdnadsperspektiv.  Detta är något som det har tagits hänsyn till och utgångspunkten 

har varit att studiens nytta övervägt de potentiella risker informanterna kunnat utsättas för.     

 

7 Resultat 

I resultatet av den här studien framkommer att de sjuksköterskor som deltog hade svårigheter 

med att möta äldres sexualitet. Ämnet upplevde svårhanterligt och var därför inget som 

inkluderades som en naturlig del i omvårdnaden. Efter analys och genomgång av materialet 

bildades tre huvudkategorier och åtta subkategorier vilka presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Illustration av kategorier och underkategorier i resultatet. 

 

7.1  Sexualitet  hos äldre 

Denna kategori handlar om informanternas uppfattningar både om sexualitet generellt och 

mer specifikt i relation till äldre i särskilda boenden. Över hälften av sjuksköterskorna 

upplevde begreppet sexualitet som svårt och komplext att definiera. Överlag relaterades 

sexualitet till samlevnad mellan par och som någonting som är givande i en relation. En 

sjuksköterska beskrev sexualitet som en viktig och en central del mellan två människor: 

”Sexualitet, det är det bästa som kan finnas mellan två personer oavsett kön.”  

Sjuksköterskorna menade också att sexualitet är viktigt för fortplantning och därmed är det 

också en naturlig del av livet.  

 

7.1.1 Närhet och beröring 

Sexualitet i relation till äldre beskrevs i termer av närhet, kärlek och ömhet och någonting 

som ger njutning och är en del av livskvalitén. Även uppfattningar som respekt för en annan 

SYFTE 
 

Att bemöta sexualitet och sexuella behov 
 hos äldre i särskilda 

boendeformer 

Sexualitet hos äldre 

 

Närhet och beröring 

Det livslånga behovet 

Att bemöta äldres sexualitet 
 

Det privata 
Att ha sexualitet som 
omvårdnadsansvar 

Att respektera 
Att lyssna och informera 

 

Strategier och kunskap 

 
De äldres initiativ 
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människa, omtanke och beröring ansågs vara kopplat till sexualitet. Majoriteten av 

informanterna menade att sexualitet och sexuella uttryck bland äldre var något som förekom i 

särskilda boendeformer, och att var ett viktigt behov hos de äldre. De beskrevs vara något 

som ingick i helheten att vara människa: ”Jag tycker att det är viktigt fortfarande.. asså att 

äldre fortfarande har kvar sin …det är självklart att många äldre har kvar sin sexuella drift 

liksom…” Enligt sjuksköterskornas förståelse var de sexuella uttrycken bland äldre i särskilda 

boenden dock mer i form av ömhetsbetygelser, längtan efter beröring och närhet, eller i form 

av verbala uttryck som saknad efter en avliden partner, snarare än sexualitet i fysisk mening, 

dvs till exempel samlag. De flesta informanterna hade uppmärksammat att behovet av just 

beröring fanns kvar hos många äldre och en sjuksköterska sade: ”De är ju så gamla nuförtiden 

de som flyttar in, men det här behovet av närhet och beröring finns ju säkert kvar.” 

 Minoriteten av sjuksköterskorna upplevde dock äldres sexuella uttryck mer som riktat mot 

personalen i form av direkt kroppskontakt eller vidrörande. Den allmänna uppfattningen var 

att trots att många äldre är multisjuka, så kan det sexuella behovet ändå finnas kvar. En 

återkommande uppfattning hos en del av informanterna var även att acceptansen för äldre i 

parrelationer som gav uttryck för sin sexualitet upplevdes vara större än hos ensamstående 

äldre.  

 

7.1.2  Det livslånga behovet 

Sjuksköterskorna menade att det sexuella behovet kunde ses som livslångt men att beteendet 

eller själva uttrycken för det förändrades i och med åldrandet.  Förändringarna antogs bero på 

minskad lust, läkemedel eller sjukdomar som påverkar de äldres sexualitet. Förlust av en 

livspartner ansågs också vara ett hinder för äldres sexualitet: ”Jag tror inte att det försvinner i 

tankarna. Det gör det inte. Det kanske försvinner genom, genom, du har ingen lust. Du tappar 

lusten. Är relaterat till alla mediciner som påverkar dig som inte, som man får svårt med 

erektion.” En av informanterna ansåg att äldre kunde ha sexuella behov men att åldrandet var 

något som stagnerade sexualiteten. Hon menade att sexualitet som ett livslångt behov hos 

äldre inte var helt självklart:  

Inte hos alla…upplever jag inte det nää… utan jag tror det avtar med tiden… men det får mogna i 

det…särskilt om man haft en livslång relation…  Då liksom avtar ju det där med åren...avtar, även om man 

tycker om varandra fortfarande. .. Man har närhet till varan så avtar det, på något vis är det inte lika som 

när man var ung. 
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En del av informanterna bekräftade att de upplevde att det livslånga behovet för sexualitet 

förekom uttryckt som fysiskt sexuella aktiviteter i särskilda boenden, då de hade stött på äldre 

som haft samlag eller masturberat. Andra utan denna erfarenhet, hade emellertid 

uppfattningen att sexualitet är ett helt avslutat kapitel när den äldre personen flyttar in i ett 

särskilt boende.   

Erfarenheterna av sexualitet och sexuella behov relaterades ofta till andra patientgrupper 

än äldre. Det sexuella var mer närvarande när det kom till yngre patienter, medan det i 

relation till äldre var mer dolt och kännetecknat av att det upplevdes mer tabubelagt att närma 

sig. 

 

7.2 Att bemöta äldres sexualitet 

7.2.1  Det privata 

Att samtala om sexualitet och sexuella behov med de boende upplevdes av informanterna 

vara förhållandevis svårt. En vanlig uppfattning var att de boende själva inte vill prata om sin 

sexualitet. Förklaringen till detta var att ämnet ansågs vara mycket privat för de boende själva 

och därmed inte något de äldre visar eller pratar med personalen om. En del av informanterna 

uttryckte också att det vore respektlös att prata om sexualitet och sexuella behov med den 

äldre generationen, eftersom det förelåg risk för att de kunde känna sig kränkta och bli arga.  

En sjuksköterska menade att hon förmodligen inte skulle få ett ärligt svar om hon skulle fråga 

den äldre om hans eller hennes sexuella behov. En annan av informanterna menade att ämnet 

inte bör tas upp överhuvudtaget eftersom det inte har någonting med hälsa att göra. De flesta 

av informanterna verkade ha uppfattningen att; om ämnet ska tas upp, ska det ske på den 

boendes initiativ: ”Men ja tar den boende upp själv det här som ett problem då kan jag prata 

men jag skulle ha väldigt svårt att starta en diskussion.”  

 Utöver att informanterna upplevde att de äldre själva inte ville prata om sin sexualitet och 

sina sexuella behov, var de eniga om att det är svårt att prata om sexualitet och sexuella behov 

med de boende. Det framkom att i samtliga fyra särskilda boenden berördes ämnet antingen 

aldrig eller mycket sällan. En sjuksköterska sa följande: ”Jag tror det…att…jag tror det att 

många tycker att det är svårt att prata om det, att man inte vet riktigt hur…Men här pratar man 

inte om det här med det sexuella.” Ett sådant samtal beskrevs av en del av sjuksköterskorna 

som konstigt, irrelevant för omvårdnad, svårt, tabubelagt, besvärande och att man lägger sig i 

för mycket i det privata. Några av informanterna uppgav dock att de kunde tänka sig att prata 
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med de boende om sexualitet om behovet uppstod, men att det måste ske på den boendes 

initiativ.  

 

7.2.2  Att ha sexualitet som omvårdnadsansvar  

När det gäller sjuksköterskans roll i att bemöta äldres sexualitet och sexuella behov i särskilda 

boende former menade flera av informanterna att det egentligen inte ingår i sjuksköterskans 

roll. Detta trots att sjuksköterskorna ansåg att sexualitet bland äldre existerade. Alla 

informanter uppgav att sexualitet inte var något som uppmärksammades eller märktes hos de 

boende i vidare mening. Anledningen till detta menade en del av informanterna var, att de 

äldre som flyttar in i särskilda boendeformer idag redan är så gamla och multisjuka att 

sexualitet och sexuella behov kommer i bakgrunden medan andra behov såsom nutrition och 

förebyggande av trycksår är mer centralt.  

 En annan anledning till varför sjuksköterskorna inte arbetade med de äldres sexuella behov 

beskrevs vara att de sällan var ute i den direkta omvårdnaden och att de oftast enbart hade det 

medicinska ansvaret. En sjuksköterska beskrev att hon aldrig ens hade tänkt på de boendens 

sexuella behov eller på att det skulle inkluderas i omvårdnadsplanen, vilket överensstämde 

med de övriga informanternas uppfattning, då de menade att sexuella behov inte är någonting 

som inkluderas i omvårdnadsbedömningen. Ett fåtal av informanterna menade dock att 

sexuella behov hos de äldre är som alla andra behov: ”För mig är det som precis som vilket 

annat problem som helst som de upplever det…det sexualitet är lika viktigt.”  

 Ingen av informanterna hade kommit i kontakt med någon modell eller något verktyg för 

sjuksköterskor för att möta sexualitet hos äldre. Hälften av sjuksköterskorna nämnde 

omvårdnadsmodellen VIPS och sökordet sexualitet men menade att det i princip alltid står 

tomt utom undantagsvis. En sjuksköterska öppnade journalsystemet under intervjun och sa: 

Men jag har inte ens tittat i xx [namnger journalsystemet] om det här med sexualitet /…/och där skriver vi 

ingenting/…/ Och i den rutan så står det så här: sexualitet, reproduktion, samlevnad, störningar, krav, 

förväntningar, preventivmedel, menstruation, klimakterium, blödningar, vaginala besvär…/…/ jag kan 

garantera att inte en enda av våra 18 boende så finns det en rad på sexualitet. Det gör det inte. 

 

Samtliga informanter menade att de inte hade någon alls eller bristfällig kunskap om äldres 

sexualitet. Istället utgick de från sin egen syn på och sitt eget behov av sexualitet när de tänkte 

på de äldres situation.  Samtliga sjuksköterskor uppgav också att det på de respektive 
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särskilda boendena inte fanns några riktlinjer eller policydokument rörande äldre och deras 

sexualitet eller sexuella omvårdnadsbehov. 

 

7.2.3  Att respektera  

När sjuksköterskorna reflekterade över vad deras roll i att bemöta äldres sexualitet och 

sexuella behov kunde vara, uppgav en del att det är viktigt att visa respekt för den äldre 

personens sexuella behov och integritet. En sjuksköterska sade: ”Men det är väl huvudsaken 

att man respekterar var och ens behov och sen utifrån det försöker så gott det går.” Att visa 

respekt mot de boendes sexualitet kunde göras genom att inte kliva in i lägenheten utan att 

knacka först, och genom att vänta och själv vara lämpligt klädd för att inte väcka sexuella 

känslor hos den äldre personen. Personens lika värde och sexuella läggning var också viktigt 

att respektera menade en av informanterna. Om sjuksköterskan skulle råka komma in i en 

lägenhet medan ett äldre par har samlag, eller om någon boende masturberar, ansåg 

informanterna att det var viktigt att bara lämna rummet och informera övrig personal om att 

inte gå in dit just då. Ett par av informanterna betonade också att det var viktigt att inte lägga 

skuld eller skamkänslor över de boende för att de uttrycker sin sexualitet, och att det inte ska 

göras så mycket väsen av det. 

 

7.2.4  Att lyssna och informera  

Några sjuksköterskor menade att eftersom de boende har förtroende för personalen har 

sjuksköterskor en lämplig position att hjälpa dem på olika sätt när det gäller deras sexuella 

behov. Två av informanterna beskrev situationer där de bidragit till att underlätta för de äldre 

personerna att kunna uttrycka sin sexualitet och få utlopp för sina sexuella behov. Ett av dessa 

exempel var en manlig boende som genom deras försorg fått potenshöjande läkemedel 

utskrivet av läkaren. Dessa informanter menade att sjuksköterskor kan hjälpa genom att 

lyssna på den äldre personen och ge information om till exempel potenshöjande läkemedel. 

Sjuksköterskan kan också göra den boende uppmärksam på eventuella biverkningar av och 

följa upp effekten. Om det skulle komma upp andra medicinska problem relaterade till de 

boendens sexualitet skulle sjuksköterskan enligt en informant kunna föra detta vidare det till 

ansvarig läkare eller andra vårdinstanser.  

 En annan informant menade också att sjuksköterskan kan vara ett stöd i frågor kring att ha 

kateter och hur det kan upplevas påverka sexualiteten och möjligheten att få sina sexuella 
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behov tillgodosedda. Vidare menade några informanter att information om hur olika 

sjukdomar påverkar sexualiteten också är en viktig del i sjuksköterskans roll i att möta äldres 

sexualitet och sexuella behov. 

En del av informanterna ansåg sig behöva inta en skyddande roll eftersom det beskrevs 

förekomma att visa av de äldre personerna blir uppvaktade av andra boende mot sin vilja. En 

informant beskrev hur hon upplevde att behöva skydda äldre som ofrivilligt blir utsatta för 

sexuella uttryck på följande sätt: ”Det man får se och bedöma är liksom utsatt och kanske inte 

vill bli… uppvaktad sådär eftersom inte tycker om det liksom då måste man ju skydda den 

litegrann tycker jag.” Det handlade menade informanterna om att hjälpa genom att sätta 

gränser mot äldre som gjorde sexuella utspel mot andra äldre på boendet.                                                                        

  

7.3 Strategier och kunskap 

7.3.1 De äldres initiativ 

Informanterna upplevde sig i princip tillfredsställda med sitt sätt att bemöta de äldre 

personernas sexualitet och sexuella behov, och de ansåg inte att sexualitet var så 

problematiskt att hantera om frågan skulle komma upp på de boendes initiativ. De flesta 

tyckte sig inte heller behöva göra någon förändring i arbetet för att bemöta sexualitet hos 

äldre. En informant beskrev hur hennes personliga öppenhet inför sexualitet bidrog till att hon 

ansåg sig tillfreds med sitt sätt att hantera frågan: ”Jag är nöjd som det är … aa, nej jag är 

nöjd som det är … jag är väldigt öppen jag, jag kan prata om vad som helst, allt relaterat till 

hälsa.” 

En återkommande uppfattning var också att den äldre generationen inte kunde antas ha 

behov av att diskutera sin sexualitet i jämförelse med yngre och mer vitala personer. De äldre 

betraktades inte vara del av en tidsperiod där sexualitet var ett vanligt förekommande 

samtalsämne: ”Eftersom de är så pass gamla som de är för ju väldigt sällan liksom, som jag 

känner att… att jag saknade någonting. Skulle nog vara skillnad om de var yngre och 

friskare…” Vid de tillfällen som äldre trots allt initierar samtal om sexualitet, föreföll 

informanterna tillmötesgående och med inställningen att sexualitet inte är något som är 

svårhanterligt.  
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7.3.2  Att ha kunskap och öppenhet 

Samtidigt som informanterna beskrev att de inte hade något behov av förnyat arbetssätt kring 

frågor om sexualitet, framkom tankar kring framtida situationer hos en del informanter som 

präglades av en önskan om mer utbildning och kunskap för sjuksköterskor om sexualitet hos 

äldre. Ingen av sjuksköterskorna kunde minnas att de fått någon utbildning i sexualitet hos 

äldre, varken under grundutbildningen till sjuksköterska eller på arbetsplatsen. Den informant 

som tagit sin examen under 2000 – talet berättade att den enda utbildning om sexualitet hon 

fått under sina studier till sjuksköterska var relaterad till yngre patientgrupper. Ökad kunskap 

betraktades av informanterna kunna underlätta för vårdpersonal att bemöta äldres sexuella 

behov och se behovet som en mer naturlig del genom livet. En sjuksköterska berättade hur 

hon ansåg att utbildning skulle kunna bidra till ökad förståelse hos vårdpersonalen och 

därmed göra svåra och obekväma situationer mer hanterbara: ”Att man har mer utbildning hos 

personalen så att det inte blir så svårt… för när det blir jobbigt så blir det väldigt jobbigt.”  

 Några informanter menade också att bättre kunskap och en mer öppen diskussion kring 

äldres sexualitet kunde vara en väg till att normalisera och lyfta fram att äldre personer kan ha 

sexuella behov.  

Sjuksköterskornas funderingar inför det framtida mötandet av sexualitet hos äldre visade 

sig också handla om en vilja att verka för en mer öppen atmosfär kring ämnet, men då med 

störst fokusering på arbetsgruppen. 

 Den övervägande uppfattningen hos informanterna var att de själva ansåg sig kunna 

förbättra bemötande av äldres sexualitet genom att i rollen som ledare för arbetsgruppen 

vägleda och låta gruppen samtala mer om sitt bemötande för att på bättre sätt kunna öka 

respekten för äldres sexualitet: ”Asså det som jag som sjuksköterska kan göra det är ju 

egentligen att ta upp i.. bland omvårdnadspersonalen … asså försöka styra gruppen i rätt 

riktning…” 

 När det kom till informanterna funderingar kring hur de själva i det patientnära arbetet 

kunde arbeta mer för att stödjande äldre i att kunna leva ut sin sexualitet och sina sexuella 

behov, var en viktig del att förmedla t att det är accepterat att som äldre vara sexuellt aktiv. 

Att vara en förmedlande länk till en läkare eller en specialist inom området var andra aspekter 

på hur sjuksköterskan kunde handla.  En sjuksköterska beskrev hur hon ansåg att sexualitet 

hos äldre kunde bli mer accepterat genom att inta ett öppet förhållningssätt: ” Visa genom 
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mitt sätt.. att försöka vara …jag kan inte komma på hur.. men att det är okej att vara sexuell 

när man är äldre och prata om det och att det är okej att ta upp det och fråga de äldre.”  

menade sjuksköterskan att det var möjligt att nå en ökad förståelse för hur de äldre hanterar 

sin sexualitet, eller om de kunde antas finnas några problem. Det svåra förutsattes bland annat 

ligga i att det var ovant att diskutera sexualitet med äldre om det inte togs upp av de äldre 

själva.  

                                                                                                                                        

8 Diskussion 

Innan studien påbörjades fanns det en förförståelse om att sexuella behov inte är något som 

får större utrymme inom vården av äldre i relation till andra omvårdnadsbehov, vilket denna 

studie delvis bekräftar. Det fanns en ambivalens hos informanterna i deras resonemang när det 

gäller uppfattningar om sexualitet och sexuella behov hos äldre och deras bemötande. 

Informanterna i studien ansåg att sexuella behov och uttryck hos äldre inte var särskilt vanligt 

förekommande och därmed var ämnet inte något som diskuterades eller lyftes fram vid de 

olika boendena.  Vidare föreföll resonemanget bland sjuksköterskorna vara att 

omvårdnadsansvaret för sexuella behov hos äldre inte faller inom ramen för sjuksköterskans 

arbete. Det framkom också att de flesta av informanterna hade uppfattningen att initiativet för 

att samtala om sexualitet och sexuella behov borde ligga hos den äldre patienten och inte hos 

sjuksköterskan. Informanterna föreföll överlag vara tillfredsställda med sitt nuvarande 

bemötande av sexualitet hos äldre. Samtidigt upplevs ambivalensen kunna urskiljas när 

sjuksköterskorna i denna studie bekräftade att sexualitet bland äldre i själva verket 

förekommer inom särskilda boenden och att de erfarit det personligen. Sexuella behov hos 

äldre ansågs vara något sjuksköterskan kan stödja om sjuksköterskorna själva lyfter ämnet 

inom vården av äldre. Vidare menade sjuksköterskorna att de i sin roll som ledare för 

omvårdnadsarbetet kan medverka till att förändra bemötandet av sexualitet hos äldre bland 

vårdpersonalen; detta uttrycktes av vissa till som önskan om att förändra genom ökad kunskap 

och mer öppenhet.  

 Swanson (1991, 1993) menar i sin omvårdnadsteori att grunden i sjuksköterskans arbete 

handlar om att ge omsorg till patienter genom fem olika dimensioner av omsorg. Genom 

dessa fem dimensioner kan sjuksköterskan medverka till välbefinnande hos patienten genom 

att återställa den komplexa helheten utifrån en helhetssyn på människan. Individen måste 

vidare ges utrymme till att fritt få ge uttryck för bland annat tankar, känslor och behov, i det 
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här fallet kring det som rör sexualitet, för att kunna uppnå ett tillstånd av välbefinnande 

(Peterson & Bredow, 2004). Utifrån resultatet skulle man kunna tolka det som om 

sjuksköterskorna i denna studie inte fullt ut klarar av att ge en omvårdnad baserad på den 

helhetssyn som Swanson (1991, 1993) förespråkar.                

 Den tillsynes genomgående tillfredställelsen bland informanterna som handlade om deras 

bemötande av äldre och deras sexualitet, i kombination med den ambivalens som 

framkommer i resultatet, skulle kunna bero på en osäkerhet att beröra ämnet som bottnar i 

kunskapsbrist om sexualitet hos äldre. Sjuksköterskorna i denna studie menade att brist på 

kunskap delvis beror på att ämnet inte ges något utrymme i sjuksköterskeutbildningar eller att 

ämnet sällan berörs i omvårdnaden vilket även bekräftats av Rheaume & Mitty (2008) studie.  

Swanson (1991, 1993) menar att dimensionen som hon kallar för att möjliggöra innebär att 

sjuksköterskan kan verka stödjande och vägledande i livets olika övergångar. Eftersom 

sjuksköterskorna i studien förföll ha begränsad kunskap om äldres sexualitet kan det antas 

innebära att deras möjlighet att kunna inta den stödjande rollen som Swanson (1991, 1993) 

förespråkar, var begränsad. Walker och Harrington (2002) menar i sin studie att genom 

utbildningsprogram för personal i särskilda boendeformer kan personalens kunskap om äldres 

sexualitet och sexuella behov ökas och de negativa attityderna från sjuksköterskorna och 

övrig omvårdnadspersonal minska. Ökad kunskap och utbildning hos sjuksköterskor upplevs 

vara viktigt för att sjuksköterskor ska kunna inta den stödjande och vägledande rollen som 

rimligen behövs bland äldre som ger uttryck för sin sexualitet.           

 En annan bakomliggande orsak skulle kunna tänkas vara att sjuksköterskorna i denna 

studie saknar strategier för att bemöta och samtala om sexuella behov hos äldre, vilket kan 

återföras till den kunskapsbrist som förefaller finnas. Vidare kan ett rimligt antagande vara att 

det råder en rädsla hos sjuksköterskorna att lyfta ämnet i vården för att då uppfattas avvikande 

i arbetsgruppen eller förolämpande mot de äldre.  Det kan också vara så att sjuksköterskorna 

låter sig styras av personliga värderingar och antaganden rörande sexualitet hos äldre. Denna 

studie har visat att flera av sjuksköterskorna hade en benägenhet att utgå från sina personliga 

antaganden om att äldre inte har behov av att lyfta sina sexuella behov i vården eftersom det 

anses vara en privat angelägenhet. Reingold och Burros (2004) styrker detta antagande i sin 

studie och menar att en anledning till varför äldres sexualitet inte anses vara något som 

omvårdnadspersonal ska bemöta bland annat kan bero på att personalen som jobbar på 

särskilda boenden kan vara styrda av sina egna traditionella värderingar. Dessa personliga 
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värderingar kan således bli hindrande i bemötandet av äldres sexualitet. Swanson (1991, 

1993) menar i sin omvårdnadsteori att som sjuksköterska att veta innebär att avhålla sig från 

att låta personliga antaganden och värderingar styra uppfattningen av vad som kan anses vara 

bäst för patienten.  

 Sjuksköterskorna i denna studie menade också att äldres sexualitet och sexuella behov inte 

kunde anses vara något som ingår i sjuksköterskans primära omvårdnadsansvar, och andra 

omvårdnadsbehov förelåg ha högre prioritet då de äldre ofta var multisjuka. Till skillnad från 

denna studie visade Saunamäki et al., (2009) studie att sjuksköterskorna ansåg att det var 

deras ansvar att föra en diskussion kring sexuella behov och problem med äldre patienter. I 

Swanson´s (1991, 1993) dimension som hon benämner att visa tillit, handlar om 

sjuksköterskan roll att förmedla en tro på patientens egen förmåga att ta sig igenom händelser 

i livet. Relaterat till detta är tolkningen att sjuksköterskan ska våga initiera till samtal med 

äldre om sexualitet och därmed stötta och stödja den äldres förmåga och vilja att ge uttryck 

för sin sexualitet, vilket sjuksköterskorna i denna studie föreföll ha svårigheter med.   

 Resultatet av den här studien har visat att det överlag förefaller finnas en ambivalens hos 

sjuksköterskorna när det kommer till att bemöta sexualitet hos äldre. Sjuksköterskor varken 

samtalar med äldre om deras sexualitet eller ger sexuella behov ett naturligt utrymme i vården 

på särskilda boendeformer, trots att de ser behovet som naturligt. Slutresultatet tolkas belysa 

resonemanget att det inte går att möta äldres sexualitet och sexuella behov om det inte pratas 

om. På motsvarande sätt kan sjuksköterskor inte bemöta behovet om de grundar sina 

antagande på felaktiga inställningar som att äldre inte kan anses vara sexuella. Lyckas inte 

sjuksköterskor lyfta fram behovet mer i omvårdnaden och accepterar det som ett naturligt 

behov synonymt med övriga omvårdnadsbehov, kan en risk finnas för att äldre går miste om 

god sexuell hälsa. Däremot är det naturligtvis viktigt att se och respektera att alla äldre inte 

kommer att vilja tala om sin sexualitet med vårdpersonalen. Informanternas uppfattning att 

det för många äldre handlar om att ta sig igenom dagen och då är sexuella behov varken 

närvarande eller relevanta att fundera över, är sannolikt också riktig. Vår uppfattning är 

emellertid att sjuksköterskor som arbetar med äldre personer bör ha ett öppet förhållningssätt 

till alla typer av omvårdnadsbehov, däribland sexualitet.       
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8.2 Metoddiskussion 

Hartman (1998) beskriver att en semistrukturerad intervju är en lämplig metod att använda 

vid forskning som berör kunskap om upplevelser av fenomen. En begränsning med att 

använda sig av semistrukturerade frågor skulle kunna vara att intervjufrågorna kan bli alltför 

ledande. Detta kan föranleda att informanternas fria reflektioner kan inskränkas och därmed 

kan resultatet ha påverkats. Det finns också en risk att forskaren tenderar att styra samtalet i 

riktning mot redan existerande kunskap och den förförståelse som finns (Houser, 2008), vilket 

naturligtvis måste anses vara en risk också i den här studien.  

Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplatser under deras arbetstid, med 

intentionen att underlätta deras möjligheter att delta i studien. Detta innebar både för- och 

nackdelar. Fördelen var att antalet studiedeltagare ökade.  Nackdelen var att miljön under 

intervjutillfällena inte alltid var optimal eftersom sjuksköterskorna var tvungna att vara 

tillgängliga om något skedde på avdelningen. Detta innebar vid ett flertal tillfällen avbrott 

under intervjuerna, vilket kan ha lett till en mindre avspänd situation för sjuksköterskorna. 

Studien berör ett för många tabubelagt område som ofta kan upplevas obekvämt att samtala 

om. För att på ett djupare och mer öppet sätt kunna reflektera kring detta ämne behövs 

sannolikt en form av relation som inte kunde uppnås inom den givna tidsramen och under 

rådande omständigheter vid intervjutillfällena. Även om informanterna föreföll engagerade 

och angelägna om att berätta om sin tankar och reflektioner i relation till ämnet, är det rimligt 

att anta att detta kan ha påverkat djupet och omfånget av det insamlade materialet och det är 

rimligt att tro att uppföljande intervjuer hade kunnat bidra med en fördjupning av data.  

Innehållsanalys har som styrka att den är relativt okomplicerad att genomföra och 

tillräckligt med data kan genereras från ett mindre antal informanter (Houser, 2008). Detta 

ansågs vara en fördel då vår erfarenhet inom forskning är begränsad och tidsramen begränsad.  

 I arbetet med den här studien har det funnits en strävan efter att uppnå ett resultat 

präglat av trovärdighet genom att som tidigare nämnt använda olika verifikationsstrategier 

(Morse et al., 2002). Ambitionen har varit att välja metoder för urval, datainsamling och 

analys som stämmer överens med studiens syfte och som varit möjligt att genomföra med 

hänvisning till tidsram och vår begränsade forskningserfarenhet. Trots varierande hinder och 

metodologiska brister är vår uppfattning att den här studien har bidragit med kunskap som 

belyser den problematik som finns inom området.  
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9 Betydelse för vården                                                                    

Kunskapen kring sexualitet och sexuella behov hos äldre personer upplevs vara i behov av 

utveckling, och sjuksköterskor förefaller behöva inta ett mer öppet förhållningssätt till att hög 

ålder inte alltid innebär att den sexuella lusten stagnerar. Resultatet i denna studie bekräftar 

vidare en önskan hos sjuksköterskor att få mer kunskap rörande äldre och sexualitet och 

förhoppningen är att detta ämne får större plats i kommande sjuksköterskeutbildningar; detta 

då andelen äldre ständigt ökar och det är sannolikt att tro att allt fler sjuksköterskor kommer 

att möta äldre som ger uttryck för sin sexualitet. Det som av allt att döma kan vara förslag till 

förbättring i omvårdnaden handlar om sjuksköterskans ansvar för att inkludera sexualitet mer 

i vården av äldre på särskilda boenden vad inbringar en större medvetenhet kring 

sexualitetens betydelse för hälsan.  Detta kan innebära något så enkelt som att informera äldre 

om olika åldersrelaterade förändringar som kan förändra den sexuella funktionen.  Det 

handlar också om att som sjuksköterska inte ta för givet att äldre inte vill ta upp ämnet till 

diskussion. Det är först när sjuksköterskan har mod att lyfta ämnet sexualitet både i 

arbetsgruppen och i samtalen med äldre som förändringar kan ske: Förändringar som leder till 

en mer helhetsomfattande omvårdnad av äldre i särskilda boenden. Genom att arbeta utifrån 

Swanson`s (1991,1993) dimensioner av omvårdnad skulle ett förhållningssätt kunna utvecklas 

som öppnar upp för ett mer öppet förhållningssätt. Det är vår förhoppning att resultatet i den 

här studien kan bidra med kunskap som väcker ett nytt tankesätt hos sjuksköterskor kring 

sexualitet hos äldre inom särskilda boenden.  

 

10 Förslag till framtida forskning 

Resultatet av den här studien har visat på komplexiteten i att som sjuksköterska bemöta 

sexualitet och sexuella behov hos äldre.  Studien fokuserade på hur sjuksköterskor på 

särskilda boendeformer arbetar för att bemöta sexualitet och sexuella behov hos äldre.  Det 

skulle vara intressant och viktigt att i kommande studier att fokusera på de äldre personernas 

eget perspektiv av sin sexualitet och sina sexuella behov, eftersom det finns få studier som 

belyser detta, inte minst i relation till hur det är att bo på ett särskilt boende för äldre. 
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BILAGA 1 

 
Forskningsprojekt om äldre och sexualitet  
 

Förfrågan till verksamhetschef om samtycke till medverkan  

 

Vi är två sjuksköterskestudenter med specialinriktning mot geriatrisk vård på Ersta Sköndal Högskola. 

Vi ska skriva en magisteruppsats under våren 2011 och söker därför informanter i form av 

sjuksköterskor till vår studie om ämnet äldre och sexualitet.  

Syftet med studien är att studera sjuksköterskors bemötande av äldres sexualitet och sexuella behov i 

särskilda boendeformer.  

 

Detta brev är en förfrågan om samtycke till att sjuksköterskor i er verksamhet får delta i studien. Vår 

önskan är att få intervjua 2-3 sjuksköterskor verksamma inom vård – och omsorgsboende för äldre, vid 

ett tillfälle. Intervjuerna som planeras ta maximalt en timme per informant, och genomförs på 

sjuksköterskornas arbetsplats, kommer att genomföras under början av april månad. Vi avser att spela 

in intervjuerna på mp3-spelare. De bandande intervjuerna kommer att transkriberas ordagrant och 

därefter analyseras och presenteras utan möjlighet till identifiering av de enskilda sjuksköterskorna. 

 

Vår handledare är Cecilia Håkanson. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta henne 

eller oss: 

 

Cecilia Håkanson  

Med. Dr., Lektor Ersta Sköndal Högskola  

Institutionen för vårdvetenskap och Enheten för forskning i palliativ vård  

E-mail: cecilia.hakanson@esh.se  

Tel: 0760-252483  

 

Kaie lasarzewski      Therese Langen 

Sjuksköterskestudent      Sjuksköterskestudent 

Ersta Sköndal högskola      Ersta Sköndal högskola 

E-mail: kaie.lasarzewski@gmail.com      E-mal: langen_therese@hotmail.se 

Tel: 0739-533876      Tel: 0707-147217 

 

 

Jag godkänner med att ovanstående studie genomförs i min verksamhet  

Ort och datum: ………………………….. Underskrift:…………………………………..  

Namnförtydligande: ………………………………………………………………………. 

mailto:kaie.lasarzewski@gmail.com
mailto:langen_therese@hotmail.se


 
 

34  
 

 

BILAGA 2 

 
Forskningsprojekt om äldre och sexualitet  

 

Förfrågan om medverkan 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter med specialinriktning mot geriatrisk vård på Ersta Sköndal Högskola. 

Vi ska skriva en magisteruppsats under våren 2011 och söker därför informanter till vår studie om 

ämnet äldre och sexualitet.  

 

Syftet är att studera sjuksköterskors bemötande av äldres sexualitet och sexuella behov i särskilda 

boendeformer.  

 

Detta brev är en inbjudan till deltagande i studien. Vår önskan är att få träffa dig för en intervju som 

genomförs vid ett tillfälle. Vi avser att spela in intervjuerna på en mp3-spelare. De bandande 

intervjuerna kommer att transkriberas ordagrant. Materialet kommer att analyseras och presenteras 

utan möjlighet till identifiering av din person.  

 

Intervjuerna genomföras på din arbetsplats under början av april månad och tar ungefär en timme, inte 

mer. Din medverkan i studien är helt frivillig och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att 

uppge något skäl.  

 

Vår handledare är Cecilia Håkanson. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta henne 

eller oss: 

 

Cecilia Håkanson  

Med. Dr., Lektor Ersta Sköndal Högskola  

Institutionen för vårdvetenskap och Enheten för forskning i palliativ vård  

E-mail: cecilia.hakanson@esh.se  

Tel: 0760-252483 

 

 
Kaie Lasarzewski                Therese Langen  

Sjuksköterskestudent               Sjuksköterskestudent  

Ersta Sköndal Högskola              Ersta Sköndal Högskola  

E-mail: kaie.lasarzewski@gmail.com              E-mail: langen_therese@hotmail.se  

Tel: 0739-533876       Tel: 0707-147217 

mailto:kaie.lasarzewski@gmail.com
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Tid för intervju:  

…………………………………………………………………………………….. ………… 

 

Jag har fått information om studien äldre och sexualitet. Mitt deltagande i studien är helt frivilligt och 

jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan att uppge skäl.  

 

Ort och datum: ………………………….. Underskrift:……………………………………..  

Namnförtydligande: …………………………………………………………………………. 
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BILAGA 3 

 

Intervjuguide  
 
– Kort presentation av den som genomför intervjun.  

 

– Berätta igen om avsikten att banda intervjun med en mp3-spelare samt fråga om det är okej med 

informanten eller inte.  

 

– Förtydliggöra att deltagandet är frivilligt samt att informanten kan avbryta deltagandet i studien utan 

att ge några skäl.  

 

– Berätta syftet med studien - Syftet är att studera sjuksköterskors bemötande av äldres sexualitet och 

sexuella behov i särskilda boendeformer.  

.  

 

– Fråga om informanten har några frågor eller funderingar innan intervjun startar.  

 

– Starta mp3-spelaren om informanten tyckte att det var okej att banda intervjun. I annat fall gör 

anteckningar.  

 

– Forskningsfrågor som kommer vara föremål för undersökningen kommer att delas in under två olika 

teman. Hur sjuksköterskor upplever begreppet sexualitet i relation till äldre? Hur möter sjuksköterskor 

sexualitet hos äldre? Forskningsfrågorna kommer att behandlas i förutnämnd turordning.  

 

 

Inledande frågor med syfte att skapa en lämplig stämning  
 

Hur gammal är du?  

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?  

Hur många år har du arbetat med äldre?  

 

 
Huvudfrågor Tema 1 – Sexualitet hos äldre (uppfattningar hos sjuksköterskor)  
 

Skulle du kunna berätta vad innebär sexualitet som begrepp för dig?  

Hur ser du på sexualitet hos äldre på boenden?  

Ev. följdfråga: Kan du beskriva hur du ser på sexualitet som ett livslångt behov? Beskriv hur du 

ser på de äldres möjlighet till privata sfärer på boendet?  

 

 

Tema 2 – Arbetsmiljö, att bemöta sexualitet hos äldre  
 

Skulle du kunna beskriva en situation där äldre på boendet gett uttryck för sin sexualitet?  
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Ev. följdfråga: Hur hanterade du detta? Finns det någon policy på avdelningen rörande 

sexualitet?  

 

Skulle du kunna berätta hur du gör för att bemöta äldres sexuella behov?  
Ev. följdfråga: Är sexuella behov/problem något som inkluderas i omvårdnadsbedömningen? Om 

JA: Skulle du kunna berätta hur detta inkluderas? Om NEJ: Varför inkluderas de inte?  

 

Kan du berätta hur du ser på ämnet sexualitet som samtalsämne med äldre?  
Ev. följdfråga: Kan du beskriva hur du upplevde det samtalet? Kan du beskriva någon gång du 

diskuterat ämnet med någon boende?  

 

Kan du berätta hur du ser på din kunskap kring äldre och sexualitet?  

Ev följdfråga: Kan du berätta vad ett gott hanterade av sexualitet hos äldre innebär för dig?  

 

Kan du beskriva om du anser dig behöva något mer (tid, kunskap) för att kunna hantera 

sexualitet hos äldre?  

 

Sista frågan för avrundning av samtalet: Om du fick ändra någonting i hur du hanterar 

sexualitet hos äldre – vad skulle det vara?  

 

 

 
– Fråga om informanten har mer funderingar eller tankar kring ämnet.  

 

– Sammanfatta samtalet.  

 

– Tacka för deltagandet.  

 

– Skriv ner dina egna tankar om intervjun så fort som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


